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NACIONALISTAI SUKĖLĖ PUOLIMUS 
MADRIDO FRONTE

Pagaliau nutarta patruliuoti 
Ispanijos pakraščius

LONDONAS, kovo 8. — Čia gauta žinia, kad Biskajaus 
įlankoje, tarp Prancūzijos ir Ispanijos, nežinomas laivns su
bombardavo kažkokį angAj prekybinį laivę, kuris dega ir 

estą ir įgula šaukiasi pagelbos.
Keturi Anglijos kąro laivai suskubo pagelbon. Nežinia, ar iš

jtj pūstelėtas subombarduotas laivas.
Paskiau čia admiralitetui pranešta, kad subombarduotas ir 

nuskandintas yra ne anglų, bet Ispanijos radikalų laivas 
‘ Mar Cantabrieo”, kuriuo iš New Yorko buvo vežama karo 
medžiaga radikalams. Nacionalistų karo laivai jį nuskandino.
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TARPTAUTINĖ KONFE
RENCIJA ŽALIOSIOS 
MEDŽIAGOS REIKALE

CHRYSLERIO FABRIKUS 
IŠTIKO STREIKAI

ŽENEVA, kovo 8. — Atida
ryta tarptautinė konferencija I ^ers oi Amei ica vadai paskel- 
žaliosios medžiagos (žaliavos) bė streikų čia visuose stam- 
paskirstymo reikale. Apie 15 besniuose Cbryslerio korpora-

MADRIDAS, kovo 8. — Ra
dikalų vadų pranešimais, naci- 
onalistų karo- pajėgos pradėjo 
naujus puolimus visiškam Ma
drido apsiautimui ir paėmi
mui.

Šiandien masiniai puolimai 
vykdomi Ouadalajara apylin
kėse — už 25 mylių nuo Mad
rido šiaurrytų link.

Radikalai sakosi, kad jų mi 
licija atkakliai ginasi. Sako, 
kad gen. Franco daug savo 
kariuomenės atkėlęs iš Mala
gos ir iš Bilbao.

Tojiau jie pareiškia kad Ma 
dririo ginėjams svarina apginti 
Alcala de Henares, už 18 my
lit) nuo Madrido- šiaurrytų 
link. Ten eina vieškelis, kurs 
reikalingas radikalams pabėg
ti iš Madrido, jei to reikėtų.

Radikalai patyrę, kad naci
onalistai savo fronto užpaka
liuose turi dideles maisto at
sargas, skirtas Madrido civili
niams gyventojams.

BORDEAUX, Prancūzija, ko 
vo 8. — Nežinomos tautybės 
laivas Biskajaus įlankoje šian
dien bombardavo ir suskylėjo 
Anglijos prekybinį laivų.

Keturi Anglijos laivai sus
kubo nukentėjusiam pagelbon. 
Sakoma, tas laivas vardu 
yAdda”, ar “Ada”, palengva 
kęsta. Į, a,

NUKAUTA APIE 4,000 
RADIKALI! MILICININKŲ
SALAMANCA, Ispanija, 

kovo 8. — Nacionalistų vy
riausybė paskelbė, kad pasku
tinėmis dienomis apie 4,000 
radikalų milicininkų nukauta 
Oviedo ir kituose frontuose 
per radikalų kontratakas. Di
džiausias skaičius nukautųjų 
yra Oviedo fronte.

Madrido radikalų praneši
mai apie jų pažangos Toledo 
ir Talavera frontuose yra pra- 
sųnanymaL Radikalai niekur 
nedaro pažangos, čia pažymi
ma, bet girtis, tai pirmieji.

GINKLAVIMUISI TROKŠ
TA PLIENO

LONDONAS, ko-vo 6. — An 
glijos vyriausybė apsižiūri, 
kati ginklavimosi progra
mos vykdymas susidurs su 
rimtomis kliūtimis. Bijoma, 
gali pritrūkti plieno.

Be to, tarp gyventojų reiš
kiasi nerimas, kadangi ginkla
vimosi išlaidoms numatytos di 
desnės mokestys. Šiandien gi 
ir be to mokesčių našta vos 
pavelkama. į
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Chattanooga, Tenn., apskrities kalėjimo kieme parūpinta 
iš plieno ir konkreto čia vaizduojamas “urvas”, į kurį bus 
uždaromi nesuvaldomi kaliniai. Kelios skylės padarytos orui 
cirkuliuoti, bet šviesai — nieko. Viduje nėra kaliniui įtaisy
mų atsigulti, arba atsisėsti. Maistas kaliniui įspaudžiamas a- 
paėia. Tai mūsų amžiaus “civilizacija”. (Acme Photo.)

valstybių atstovaujama.
T. Sųjungos pastangomis

surengta konferencija. Konfe
rencija sugalvota ėmus vis 
daugiau nerimti kai kurioms 
kolonijų neturinčioms valsty
bėms. .Jos ėmė nusiskųsti, kad 
vienos vastybes valdo didžiau
sias kolonijas ir žalios med
žiagos turi perteklius, kitos 
neturi nieko net būtiniau
sioms savo reikalams. Tokia 
nelygybė neteisinga ir nepa
kenčiama ir ji drumsčia taikų.

Konferencijos tikslas yra 
nuturinčioms kolonijų valsty
bėms kaip nors palengvinti 
žaliavos gavimi) iš turinčiųjų 
i,r tai lengvomis sąlygomis.

Vokietija nedalyvauja kon
ferencijoje. Naciai sako, jie 
nereikalingi kitų valstybių 
“malonės”. Jie reikalauja sa
vo kolonijų gražinimo.

DETROIT, Mich., kovo 8. klauso unijai, o visi kiti yra 
|—United Automobile Wor- j priešingi unijos vadų užsi

mojimui “pavergti” visus 
darbininkus.

Kaip kitados General Mo
tors korporacijos viršininkai, 
taip šiandien Chryslerio kor
poracijos didikai sakosi, kad 
darbo sąlygų ir atlyginimoI

dar- į klausimais kiekvienas fabrikas 
pri- turėtų skyrium tartis.

cijos automobilių fabrikuose.

Ši korporacija nenori pripa
žinti unijos. Joe prezidentas 
pareiškia, kad iš 67,000 
bininkų vos maža dalis

Kaip ispanijos radikalai kovoja 
už demokratija

LONDONAS, kovo 6. — kurie už savo darbus turės 
Kaip Lspanijos radikalai kovo atsakyti ne Tautų Sąjungai, 
ja, kaip jie sakosi, ,už “demo-Į bet Teismo Dieną.” 
kratiją”, ryškiausia nušviečia Visa knyga — vienos komu- 
antraeis ir trečiasis oficialūs nistų žiaurybės ir tūkstančiai 
raportai apie radikalų atliktas paskui tūkstančius jų aukų — 
žiaurybes toj nelaimingoj ša- nukankintų ir nužudytų asme-

RASTA NUŽUDYTA 
MERGAITE

ĮDARYTA KUN. COUGH- 
LINO ORGANIZACIJA

WASHINGTON, kovo 8. — 
Kun. C. E. Cougblino organi
zacijos National Union for So 
cial Justiee iždininko pavaduo 
t o ja Dorothy Rhodes įteikė 
pajamų ir išlaidų sąskaitų 
kongreso žemesniųjų rūmų 
klerkui. Ji pareiškė, kad ši są
skaita yra paskutinė, nes or
ganizacija uždaryta ir dau
giau neveikia.

Paskutinėje sąskaitoje už 
1936 metus nurodyta- 723,847 
dol. pajamų ir 630,928 dol. iš
laidų. i

DETROIT, Mich., kovo 8. 
— Hamtramck priemiestyje 
arti savo namų rasta nužudy
ta Bernice Onisko, 17 m. 
amž. Žmogžudystė įvyko jai 
vakar iš bažnyčios einant na
mo.

Policija sulaikė ir išklausi
nėja du įtariamus negrus.

KOMPANIJOS DIDINA 
PLIENO KAINAS

PAŠAUTAS DISTRIKTO 
PROKURORAS

LOS ANGELES, Cal., kovo 
8. — Keturi nežinomi žudikai 
pašovė distrikto prokurorą 
Buron Fitta. u- ..J ...» .

MEKSIKOS KATALIKAI 
IMASI PASYVĖS KOVOS
ORIZABA, Vera Cruz, Me

ksika, kovo 8. — Kad atgauti 
visas uždarytas bažnyčias, 
vietos ir apylinkių meksikie
čiai katalikai imasi pasyvės 
kovos priemonių prieš vyriau
sybę.

Tarp katalikų paskleisti la
peliai, kuriais katalikai ragi
nami : . - ’

Ištraukti visus savo vaikus 
iš valstybinių mokyklų.

Nelankyti teatrų, arba kitų 
kokių rengiamų viešųjų pra
mogų. ' « irt#

Pirkti tik tai, kas būtinai 
reikalinga gyvenimui.

Katalikų vadai pareiškia, 
kari jei šis pasyvus priešinimą 
sis pasirodys nepakankamas, 
bus imtasi kitų priemonių ko
vai už laisve ir teises.

KARDINOLAS DOUGHER- 
TY CHICAGOJ

NEW YORK, kovo 8. —
Padidinusios darbininkams at
lyginimą plieno kompanijos 
skelbia., kad pradėjus baland-1 niam kongrese 
žio mėn. 1 d. jos padidins plie 
no kainas.

Jo Emin. kardinolas Dou- 
gberty, Philadelphijos arkivy
skupas, grįždamas iš Manilos 
porai valandų sustojo Chica
goj-

Jo Eminencija buvo Popie
žiaus legatu įvykusiam Mani
loj tarptautiniam Eucharisti-

AREŠTUOTAS VAGILIUS

DU PRIGĖRĖ PARKO 
TVENKINY

Du vaikai, R. Janda, 12 m., 
ir M. Thorstenson, 11 m. amž., 
prigėrė Columbus parko tven
kiny įlūžus ledui.

ATIANTIKO BANGOS AP
LAMDĖ GARLAIVI REX
NEW YORK, kove C. — Ži

niomis iš Italijos, ton grįžo iš 
Amerikos milžiniškas dalų ke
leivinis garlaivis Rex. Patirta, 
kad didelės Atlantike audros 
sunkino jam plaukimą. O tarp 
Azorų salų ir Gibraltaro są
siaurio plote milžiniška banga 
smogusi padarius didelių nuo- 
stolių. Be to, riu asmenys už
mušta ir daugiau kaip 60 su
žeista.

įvykusi su laivu nelaimė iš
kelta aikštėn tik jam grįžus į 
Genoa uostą.

BADAUJANČIŲJŲ RIAU- 
• SĖSIU SUKILIMAI

KINIJOJE
NANKING.AS, kovo 8. — 

Kalbama, Kinijos diktatorius 
maršalas Čiang Kai-šekas iš
vyko į Šeehwan provinciją, 
kur siaučia badas ir badau
jantieji gyventojai vykdo kru
vinas riaušes. Kai kur tos riau 
Sės virtusio® sukilimu prieš 
centro vyriausybę.

POPIEŽIUS PAŠVENTINO 
AUKSO ROŽĘ

ŠV. PROKOPIJAUS KOLE
GIJOS SUKAKTUVES

VATIKANAS, kovo 8. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar iškilmingai pašventino au
kso rožę, skirtą Italijos kara
lienei ryšium su jog 40 metų 
vedybų sukaktuvėmis.

ly. Raportai atspaudinti kny
gos formoj-e vardu “Komunis
tų žiaurybės”. Ispanijos naci
onalistų administracijos (vy
riausybės) skirtas tyrimams 
komitetas išleido šiuos rapor
tus. Raportai platūs. Surink
tos mažiausios smulkmenos a- 
pie radikalų piktus darbus. 
Paduota nužudytų žmonių tū
kstančiai pavardžių. Dienraš
tyje nėra vietos tai visa pa
kartoti. Galima paduoti tik 
kai kurias ištraukas.

Įženginį žodį rašo žymusis 
istorikas Arthuras Brvant, ne 
katalikas. Tarp kitko jis rašo:

“Nereikia nė abejoti, kad ir 
nacionalistai retkarčiais įvyk
do nepakenčiamus aktus.- žmo
nės juk neveda pilietinio karo 
su pirštiniuotomis rankomis.

“Bet nacionalistai nevykdo 
baisių žmogžudysčių, nepuola, 
nekankina ir nežudo moterų ir 
vaikų, kaip kad komunistai,

nų.
Štai kai kurie miesteliai ir 

radikalų nužudytų aukų skai
čius: Baena 91; Cazella 60; 
Constantina 150; Ruente Ge- 
nil 154; Azuaga 405; Cartage- 
na 470; Ronda (Malagos pro
vincija) 600, ir t. t. Nužudytv* 
jų skaičiuje yra kunigų ir se- 
serų vienuolių.

Komitetas raportuose pa* 
duoda surinktas žinias tik iš 
tų sričių, iš kurių išvyti radi
kalai. Radikalų gi iki šiandien 
valdomose srityse nužudytųjų 
skaičius nežinomas. Bus pa
tiria tik sutriuškinus raudo-•* ’ ’ * yr, > >
nnosius. ...... - . •

Raportuose taip pat paduo
dama apsčiai žinių ir apie a- 
piplėštas ir sudegintas, arba 
kitaip kaip sunaikintas bažny
čias, vienuolynus, mokyklas ir 
kitas kat ai iškas įstaigas.

Taip Ispanijos radikalai ko 
voja už “demokratiją”

AUTOMOBILIO SUŽEIS
TAS A. ANTANAITIS

TRUMPAS SĖDĖJIMO 
STREIKAS

Policija suėmė Stanley Švei 
nis, 19 m. amž. Kaltinamas 
vienų namų apvogime, iš ku
rių pagrobė 17 dol.

Jis pasisakė, kad buvęs pri
verstas vogti, nes neturėjęs 
pinigų ir darbo.

LISLE, III. — Kovo mėn. 
2 d. čia Šv. l’rokopijaus kole
gija minėjo savo 50 metų vei
kimo sukaktuves.

JE. vyskupas W. D. O’ 
Brien, D. D., laikė iškilmingas 
pontifikai ineg Mišias.

1887 metais ši kolegija buvo 
įkurta Chicagoj, paskiau atkel
ta į Lisle.

Iš SVETUR IMPORTUOJA
MA MĖSA

PREZ. ROOSEVELTAS 
KALBĖS PER RADIJĄ

IVASHTNGTON, kovo 8. — 
Prez. Rooseveltas kalbės per 
radiją iš Baltųjų Rūmų rytoj, 
kovo 9 d., 9 vai. vakare. Kal
bės teismų reformų reikalu.

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

J. Sehuster, 30 m. amž., pa- 
roliuotas iš kalėjimo, už poli
cininko nužudymą vakar nu
baustas mirties bausme.

Po įvykdyto anais metais vt * t....... . i- I RASEINIAI. — Netoli Ra-masmio kiaulių išskerdimo fl-' . . .... ,,. . , , ... seimų vra kaimelis, kuriamekimnkų naudai ir po siautusių , • ,
. ....... vokiečių okupacijos metu bu-

sausrų Amerikai pritruko mė
sos taip, kad šiandien iš sve
tur reikia importuoti daug 
kiaulienos ir galvijienos..

vo palaidota vokiečių sušaudy
tų apie 50 lietuvių. Dabar val-

(Automobilio sunkiai sužeis
tas A. Antanaitis, 60 m. amž., 
5518 So. AVinchester ave.

Policija suėmė automobili
ninką, kurs po įvykusios ne
laimės bandė pasprukti.

NĖRA TAIKOS SU TAXI 
VEŽĖJAIS

Cbicagoj vis dar streikuoja 
Yellow ir Checker taxicab 
kompanijų vežėjai, kurie susi
organizavo unijon. Kompani
jos pasiryžiusiog nepasiduoti. 
Bet tai tuščios pastangos.

ANGLIJA SU ISPANAIS 
NACIONALISTAIS

LONDONAS, kovo 8. — 
Fatirta, kad Anglijos vyriau
sybės atstovai mieste Burgos,

sčiaus būrio šauliai imasi dar- Ispanijoj, tariasi su naciona-

Trijuose Thompsono resto
ranuose darbininkai ir darbi
ninkės vakar sukėlė “sėdėji
mo” streiką.

Streikas tačiau greit užbai
gtas, kai restoranų savininkas 
darbininkus užtikrino su jais 

įtartis atlyginimo klausimu.

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR PATS 
NUSIĖOVĖ

Mėsos parduotuvės savinin
kas Antanas Dishis, 44 m. 
amž., 4454 So. Rockwel! gal., 
nušovė savo žmoną Emiliją, 
42 m. amž., ir pats tuojau 
nas i šovė.

Peršauta žmona mirė South 
Town ligoninėje, o Dishis t— 
vietoje krito negyvas.

bo šią istorinę vietą tinkamai (listų vyriausybe prekybos rei 
Dėl to šiandien mėsa nuo- sutvarkyti. Kalnelis bus gra- kalais.

lat brangėja. Žmonės kaltina žiai aptvertas ir žuvusiųjų vie'---------------------
vyriausybę, , ! toje bus pastatyta paminklas. PLATINKITE “DRAUGĄ” Į’3:51. ‘

ORAS
CHICĄGO SRITIS. — 

Šiandien giedra ir Salta.
Saulė teka 6:11, leidžiasi
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norima buigti ir birželio 6 d. pašventinti. Bet 
sunku bus tai padaryti, jei pritruks lėšų. 
Dėl to mes nuo savęs nuoširdžiai raginame 
lietuvių katalikų visuomenę šį reikalų pa 
remti.

MŪSŲ SUSIVIENIJIMO REIKALAI

DIENOS KLAUSIMAI
MŪSŲ JAUNIMO REIKALU

Negalima praleisti nepaminėjus Cliica- 
gos Liet. Vyčių puošnios dvasinės puotos, 
kuri buvo Šv. Antano parap. bažnyčioj (Ci
cero j) paėjusį sekmadieni. Tokie įvykiai 
kelia mūsų visuomenėj džiaugsmų ir daug 
gražių vilčių. Jis parodė, kad vis dėlto, ačiū 
Dievui, dar turime daug jauninto, kuris yra 
sveikas savo dvasia ir kuria nuoširdžiai ger
bia savo tautos globėjų šv. Kazimierų. Rei
kia pasakyti, kad ir senesnioji karta retai 
kada pajėgdavo surengti tokių puotų, kokių 
Vyčiai turėjo praėjusį sekmadienį. Tai pa
rodo, kud lietuvių katalikų jaunimas turi 
daug gerų norų, sumanumo ir ryžtumo dirb
ti katalikižkųjį ir tautiškųjį darbų. Tik, ži
noma, reikia duoti jam progos, sudaryti jo 
veikimui galimybės, reikia jį remti ir glo
boti. » 4» I .> I

'.tiesiog graudino kiekvienų senesnės lai
dos veFkėj ų šis vaizdas: penki ar šeši šimtai 
gražiausio, rinkllntausio Cbicagos lietuvių 
jaunimo — mergaičių ir vyrų, papuošę sa 
ve krūtines gyvomis raudonomis rožėmis, 
in corpore ėjo į bažnyčių, išklausė iškilmin
gų šv. Mišių, lietuviško pamokslo ir priėmė 
šv. Komunijų. Pačių Vyčių gausingai ir ge
rai paruoštas choras savo gražiu giedojimu 
daug prisidėjo, kad sudaryti tikrai iškil
mingų ir pamaldžių TUSStaikų. Po pamaldų 
salėje prie bendrų pusryčių .jaunuoliai da
linosi įspūdžiais, išklausė keletos kalbų ir 
Lšsiskustė į visas miesto dalis, kad didesniu 
uolumu ir ryžtumu dirbti savo organizaci- 

' jos gerovei.
Jei kas manė, kad L. Vyčių organizaci

ja jau atgyveno savo dienas, tikrai klysta. 
Tokie turėjo atvykti į Vyčių dvasinę puotų, 
tuomet tikrai įsitikintų, kad organizacija 
yra gyva. Jos gyvybę palaiko ne tik gra
žios praeities tradicijas, bet ir pats reikalas. 
Pats jaunimas pradeda suprasti, kad šian
dien, norint išsilaikyti sveikais kūnu ir dva
sia, norint palaikyti gyvų tautos vardų, rti- 
kia būti organizuotiems. Ir jei tik pati vi
suomenė įš savo pusės bent truputį dau
giau Liet. Vyčius paremtų, jie daug dau
giau nuveiktų, jų organizacija į laidelę jė
gų išaugtų. Jas tikslas kilnus, turi savo 
spaustuvę, leidžia laikraštį, turi nemažų kuo 
pų ir dėt to hffra jokios priežasties, kodėl 
L. Vyčiai neturėtų susilaukti stipresnės pu- 
ramos iš katalikų visuomenes. Liet. Vyčių 
kuopos gražiausia galėtų gyvuoti ir veikti 

' kiekvienoj lietuvių kolonijoj. Taip gaišių 
būti, jei tik pas mus būtų daugiau noro ir 
ryžtumo visais galimais būdais remti lie
tuvių katalikų jaunimo orgunizuotųjį sujudi-

“Gaisas” pranešu, kad šiomis dienomis 
įvykęs LUKŠA Pildomojo Komiteto pusipe- 
tinis susirinkimas nutarė daug svarbių da- 
i\kų, iš kurių paminėtini šie:

L Įvykdint Jubiliejinio Seimo uuLiri/nų 
— įsteigti Pugelbinj Fondų, kad suvargę be
darbiai ir seneliai, išbuvę Susivienyme Kla
sėje A dešimt ar daugiau įlietų, galėtų gaut 
paskolas ir kreditus sulyg apdraudos sky
riuje sumokėtų rezervų savo mėnesinių duok
lių apsimokėjimui.

2. Vykdint Jubiliejinio Seime nutarimų 
- išleisti LftKSA istorijų auksinio jubilie

jaus atminčiai. Kadangi istorija turi būt 
•š leista prenumeratos keliu, tai nutarta skelb
ti prenumeratorių vajų. Kuo greičiau susi-

APIE SEMINARIJOS KOPLYČIĄ

Dar Apie hHiata Ka Puta DopK
• i t* ’’Nuo Lopšio iki Semiu&ktos

1877 m. vasario uiėn., 2 d., 
kai lekys apsivertė ant antro 
šono, Juozapo ir Uršulės Do
gelių šeimoje, Kniebioiiluoae,

«tė kunigų -žeminu rijoj giedo-
jw«. laut

Kunigu# Dogelis Vilniuje

1914 metais gubernatoriui į- 
sakius pęr 24 valandas palikti

gimė tryliktasis šeimos ,wU.VB< gaV£nų, kun. Dogelis apaigyve- 
kuiį pakrikštijo i evuhuku. n0 Vilniuje^ kur išbuvo iki 19- 
Poviliukas buvo silpnas ir raA- |y tųętų, Vįaų. ta Ittikr* kun 
mytei kėlė labai daug 1 Dogeliu sekretoriavo Lietuvių 
čių. Gydė švęstomis žolelėiuiė, nuk<ntėjuslėms

Antradienis, kovo 9 d., 1937
ii ' "< nu

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Mokytojai iš savęs
* Wptį. Yįbiąje reikėjo.

Pagaliau motutė sulaukė-dl»U koYotj dviejuose frontuose,' Kai aš mažas buvau ir šku- 
gsrno, Duvuliukas pasveiko. vokiečius ir prieš lenkus.1 lv ėjau, mokytojas, tavorščiai,
\ isų mylimas ir lepinamas Lenkai suktumu išnaudojo lie- j buvo toks autoritetas, kad nuo

medumi ir kuo tįk beišmanė.

mažasis Dogeliukas augo ir iš-

nuo i

tuvus, o vokiečiai kaip oku
dykavo. Pirmuosius praktikos 
mokslus, kaip pats sakosi, įgi
jęs prie “degiųjų”, iš ganyk-

.... . , . . v, ... 1°8 po įjodavę s raitas, iačiau j t Ui tai ilgai buvo vokiečių
darys re.kahngas londaa rator,^ uleulnnu., Iabia„ liakUg0Be8> ne, ,, lįatt
tuo greičiau ji bus išleista. Knygos kaina »• v.---- • ------- 1« I
bus 1 doleris. Imant nuo 10 iki 25 kopijų 
(kuopų nariams susitarus) kainuos po 83

pantai. Kun. Dogelis čia daug 
prisidėjo paruošti lietuvių 
mokytojų, organizavo kusus ir

centus; imant nuo 25 ir daugiau kopijų kai
nuos po 75 centus.

3. Nutarta naujai išleist Susiv., Kons
titucijų ir įstatus, kur bus sutraukta \ienon 
Inygelėii visi vėlesnių seimų konstituciniai 
papildymai ir priedai, o bus išmesti pasenę 
ir jau nereikalingi dalykai. Tas žymiai pa
lengvins darbų Susiv. Centrui, kuopų virši
ninkams ir bus daug parankiau visiems na
riams. , ,

Prie šios progos turime pridėti, kad 
LUKŠA Pildomasis Komitetas neužmiršo ir 
dienraščio “Draugo”. Susirinkimo protokole 
skelbiama: “Prie Prezidento raporto J. Ja
utuką daro siūlymų, kati čia pat pridėti pa
dėkų dienraščiui ‘Draugui’ už naudojimų 
skilčių Susiv. organizacijos reikalams. Pilti. 
Komiteto nariui tokių pastabų priima ir nuo
širdžiai dėkoja dienraščio ‘Draugo’ bendro
vei ir jos vedėjams”.

čia linksmasis Po vili ūkas gidė- pinigine bauda. Kartų jis 
jo geriau pareikšti savo talen
tus ir pasisemti nauju žinių iŠ

vieno jo pažvelgimo visų stu
dentų veidai surimtėdavo. Su- 
mislyti ant mokytojo kokių 
funių petai kas drįsdavo, o’ 
jei ir drįsdavo, tai už devy- “Maisto, 
nių sienų, ir tarp tikrų tuvorš- 
čių, kad tos f.unės mokytojo

“ Pienocentro” medžiagas.

VIETOJE KLAUSIMAS

Praėjusį pirmadienį St. I’iežos rūpesčiu 
.Chicago American įdėjo platų aprašymų u 
pie Marijonų Seminarijų ir jos statomų ko
plyčių- įdėta ir keturios fotografijos, kurio
se idioma, kaip eina koplyčios statybos dar
bas. Jose parodoma, kad nemažų statymo 
įla’bo dalį atlieka patys klierikai ir net
kunigai profesoriai.

Tie vaizdai iv jų aprašymas įrodo, kud 
Cbicagos ir apylinkių lietuviai pasižymėjo ne 
vien kaipo ištvermingi tunelių ir skeidyklų

naktigonės “mokslo akademi
jos”. Šiaip ar taip, bet ši mo
kykla paliko būsimam Lietu
vos veikėjui dklėję savo ats
paudų, pririšo jį prie liaudies, 
prie Lietuvos žemelės, dėl ku
rios vėliau daug dirbo ir ken
tėjo.

Dažnai Poviliukas trindavo 
mamytei šeivas, parinkdavo 
žemuogių, o mamytė vis sva
jojo savo jauniausiųjį pama
tyti prie altoriaus. Bandė mo
kyti slebizavoti pati, bet vė
liau atidavė “daraktorei”, a- 
pie kurių kanauninkas savo 
prisiminimuose labai gerai at

Saudariečių laikraštis visai vietoje iš
kelia klausimų apie vadinamojo “bendrojo 
fronto” renkamas aukas. “Sandara” rašo:

“Mes jau esam rašę, jog “bendras fro 
litas” bando dabar pasipinigauti iš svetianų 
nelaimės. Komunistai ir socialistai prisime
tė gynėjais Ispauijos demokratijas ir Lie
tuvos politinių kalulių, renka aukas ir jas 
čia pat sudoroja.

“Bendro fronto” aukų rinkimo vajai 
jau tęsiasi nuo pereitų metų. Po Amerikos 
lietuvių kolonijas slankioja hipokraūšk: ko
lektoriai ir vilioja įš lengvatikių žmonių 
dolerius. Tuos pinigus jie sakosi nusiusiu 
Ispanijon ir į Lietuvų.

“ Bet ikį šiam laikui nematėm jokių at
skaitų ir pakvitavimų. Kų tas reiškia? — 
Nieko

rašė brolui laiškų ir ragino: ausies nepasiektų, ba tas ne- 
“ Melskitės, kad Lietuva būtų geru kvapu kvepėdavo, o kan- 
laisva”. Tas laiškas pakliuvo tais net ir “vilko bilietu” ]>a- 
į vokiečių rankas, o šie pama-. kvipdavo. Dabar gi čėsai - 
nė, kad žodis “melskitės” rei- kų ir besakyti. Mokytojai lei
ski# kokių agitacinę mintį ir džia net gazietas, kuriose stu- 
tuoj nutvėrė kun. Dogelį tar-'lentai rašo visokius iš jų pū
dyti: “\Vas bedeutet melski- sišaipymus. Va, ir priklodas.

Lietuvoje eina gazieta 
Mokslo Dienos.” Jų leidžia

tės”. (kų reiškia melstis).

1919 metais kun. Dogeliui 
patirti ir boševikų pyragų. Po 
metinės nepriklausomybės su
kakties minėjimo buvo Vilu i li
ję areštuotas ir uždarytas Lu
kiškių kalėjime. Užėmus lietu
viams Vilnių, kaip įkaitas bu
vo išvarytas pėsčius į Dvius- 
kio kalėjimų, o iš ten net į 
Smolensku. Šis laikotarpis la-

siliepia. Tai pirmieji žingsniai įspūdingai aprašytas kny.- 
į mokslo lobynų, taip kopė į “Kalėjimuose pas bolše 
šviesų dauguma mūsų veikėjų: vįkugp
nuo šeivos prie “discipulkos”,

daraktorių” į “bakallia- 
rijų”. Juime ir didelės motu
tės noras pamatyti Poviliukų 
kunigu davė jam progos lanky
ti gimnazijų; o jau 1894 metais 
matome Dogelių Povilų Žemai
čių Kunigų Seminarijoje. 

Klierikas ir Kunigus

Būdamas seminarijoj Doge
lis nesitenkino vien paskaito
mis. Veikliai dalyvavo slapto
je klierikų organizacijoje, kuri

per
# *• ’ C — * 4 ’ k **Bazilikus Viceprepozilus ir 

Visuomeninė Veikla 

Grįžęs iš bolševikų “vaišių'

Lietuvių Mokytojų Sųjunga, 
kuriai, rodos, priklauso viso
kios manijos mokytojai, vadi
nas nekatalikai. Tos gazietos 
“Didžiojoj Pertraukoj” (juo
kų skyriuj) randame tokių lu
pių:

1. Geras pedagogas. — Iš
kleręs“ šjeivys kvailo genio 
■snapu, su klasės žurnalu po 
pažastimi, aiškina nutukusiam 
rįestanosiui: . . ;

Mokytojas: rllK pagalvok, 
tamsta, koks tamstos sūnus 
negabus: vienų kartų paaiš
kinau — nesuprato, antrų kar- 

ku... Dogelis buvo išskirtas ,1; |iaaijkillou _ „ ralOj 
Kauno Katedros \ iceprepvzi-
tu (klebonu). 1926 m. už nuo- j 
pelnus Arkivyskupas Metro
politas Skvireckas pakėlė gar
bės Kanauninku, o 1931 m. — 
aktyviuoju Metropolijos Kapi
tulos Kanauninku.

trečių kartų paaiškinau — jau 
ir aš pats supratau, o jis vis- 
tiek nesuprato!..

Vadinas, iškleręs, kvailo ge
nio snapu pedagogas riestano- 
siui (vaiko tėvui) pasisako,

ruošė gerus kunigus ir pabi
jotus lietuvius. Dogeliui ši idė- kan- p- Dogelis nebūtų dirbęs 
ja buvo labai artima, nes jis Kuriantis šv. Kazimierio 
visuomet troško būtį geru ku- Draugijai, buvo išrinktas jo« 

lo kito, kaip sunaudojimų svetinių pini- Į njgU jr pavyzdingu tėvynės iždininku ir iki šiol tebėra val- 
saviems reikalams. “Bendras frontas” Lr.nilm: dyboj. Tais

kad jis pats yra tik per plau- 
Tur būt nėra jokios kafali- kų gabesnis už jo negabų vai

kiškos organizacijos, kurioje kų,
2. Per higiena# pamoką. — 

Ant katedros užsilipęs tikrai 
begemotiškas mokytojas, pasi

statęs suole bezdžioniukes iš
vaizdos mokinį ir moko:

Mokytojas: Na, ot Suvaris, 
pasakyk man, kokius pareigas 
atlieka kraujas kūne f

Suvaris: f J
Mokytojas: nežinai!!. Tai

gi, aš dar kartų pakartoju: 
kraujas nešioja maisto- me
džiagas. Pakartok!

Suvaris: Kraujas nešioja 
“Paramos”

Perskaitę tokių funių kiti i 
studentai pamislija: ot, varlė, k 
kol«į džieksų sumislijo į moky
tojo klosimų. Palauk, kai a- 
teis mano kaleina, aš dar ge
resnį džioksų jam išmislysiu.

3. Mergaičių gimnazijoj. — 
Viena gimnazistė tepasi prieš 
veidrodį lūpas, o antra išskė
tusi rankas stebisi pirmąją:

— Onyt, kam tu dabar dažai 
lūpas ?

— Jkii! Kalbi, lyg nežino
dama, kad šiandien ateis nau
jas lotynų kalbos mokytojas!

— Et, be reikalu dažais: jis 
jau seniai vedęs!...

Čionai rokuuda išeina to
kia: studentė eina ne ant lek
cijos iš lotynų kalbos, ale įš- 
sipentavus pasirodyti mokyto
jui, kad, jei dar neženotas, ga
lėtų su juo romansų užvesti.

Pasiskaitęs mokytojų lei
džiamoj gazietoj tokių funių 
vienas mokytojas XX Amžiu
je stato kvėščinų: “Ir ko gi 
siekiama? “Nejaugi nepaste
bima, kad šitokiais dalykais 
mokįnų akyse visiškai mala
mas mokytojo autoritetas, jis 
išjuokiamas ir mokiniai pro- 
vokuote provokuojami mokyto 
jų karikaturinti. 0 kai moky
tojas virs mokiniui tik kari
katūra — auklėjimu darbui 
galas.”

Priklodniai pasakyta.
Ant to šiandie ir gmlbai.

gų
prisi metęs dt mokint y bės gynėju ne tik veid ! 
maininuja, bet jis tiesiog užsiima paprastu į 
šmugeliavimu ir apgainlinėjimu žmonių.”

Ištikro, aukotojai turėtų pareikalauti, 
kad bendrafiontininkai išduotų smulkmeniš
kus atskaitas, kiek jie pinigų surinko ir 
kur tuos pinigus padėjo.

Nėra abejonės, kud kiekvienam sųmonin 
gui katalikui rūpi Katalikų Akcijos reika
lai. Jam rupi prisidėti prie to tlarbo, prie 
kurio taip dažnai ragina Bažnyčios vyriau 
sybė. Lietuviui rūpi ir daugiau dalykų. Jutu 
rūpi aktualieji tautos reikalai. Būsimųjį sek- 
madienį, būtent kovo 14 dienų Aušros Var
tuose Chicagoj bus svarstomi ir katalikiš
kos ir tautiškos akcijos reikalai. Dėl to visų 
organizacijų ir draugijų veikėjų yra pareiga 
dalyvauti Vakarinių Valstybių Lietuvių Ka
talikų konferencijoj, kurioj išgirsime u sva
rbių paskaitų.

• « *
Viename laikraštyje rašoma, kad pasta-

sfinunu.
1899 m. rugpiūčio mėn. 7 d.

Povilas Dogelis įšvęstas į ku
nigus. Jaunam kunigėliui pir 
inieji pastoracijos žingsniai 
teko pradėti Kvetkuose, Lie
tuvos užkampy. Bet jaunas en- 
tuzijastas rado darbo ir čia: 
jis važinėjo po kaimus ir nai
kino tuo laiku paplitusias “ro
jaus vakaruškas”. Neilgai 
Kvetkuose vikaravo. Greit 
perkėlė į Panemunėlį, o iš čįa 
rusų Viduus Reikalų ministe-

pat metais ^steigė
Katalikų Blaivybės Draugijų. 
Gaimu (irusiai sakyti, kad dv. 
Zitos Dr-ja taip smarkiai išsi
plėtė ir įsigijo tiek turto tik 
nenuilstaiuu kan. Dogelio rū
pesčiu. Jam pirmininkaujant 
įsikūrė Kretkiunpy sanatorija 
ir Kaune išdygo didžiuliai zi- 
tiečių mūro namai. Kuu. P. 
Dogelis dalyvavo ir mokslei
vių ateitininkų kūrimosi. Jis 
yra vienas pirmųjų steigėjų 
Liet. Ratai. Mokytojų Sųjun-

rio Plėvės “malone” gųvo po- *r “Saulės” Dr-jos, ku
ru metų “atostogų” Kretin-[ rios valdyboje Ir dabar tebėra

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuiilkta

darbininkai, bet kad jie pastatė miestui ir 
apylinkėms daug gražių religinių ir ben- l raišiais šimtmečiais visame pasaulyje už Ba- 
drai kultūrinių įstaigų, kurios tarnauja ne I Inyčių atiduodavo gyvybę maždaug pa 100,- 
tik lietuviams, kailio tokiems, bet papuošia J 0o0 viename ąiužiųje, t y. apie 1000 kasmet, 
patį miestų ir prisideda prie kultūrinės pa Reikia pasakyti, kad XX amžius bolševikų.

o ypač Lpauijos raudonųjų dėka, savo “nor
ma” ne tik išsėmė, bet dar skaudžiau per- 
vršijo, o dar tik trečdalis to išgirtojo šimt
mečio tepraėjo. Ir kas bus toliau, jei raudo
nųjų siautimas nebus sustabdytas.

zangos.
Kio proga norime priminti, kad dabar 

kolonijose eina pinigų rinkliava Marijonų 
Seminarijos statomai koplyčiai, bemmaiujai 
yra reikalinga h koplyčia ir auditorija. Jų

gos vienuolyne. “Atostogau
damas” vienuolyne, dirbo gry
nai pasaulietiškų darbų — su 
dideliu uolumu ir pasisekimu 
organizavimo lietuviškų lai
kraščių ir knygų gubenimų iš 
Tilžės į Lietuvų. Vėliau vysk. 
Paliuliouis kun. Dogelį pasky
rė, Kauna Arkikatedros vika
ru, bet gubeniatoriusį Verlov- 
kinas, kaip labai neištikimo 
asmens, į tų vietų ilgai jo ne
tvirtino. Vikaravo Tirkšliuose, 
Nemakščiuose, Veadžiogaloj, 
o būdauum kutedros vikaru dė-

ir ja rūpinasi, kaip savo vai
ku. Pagalia u kan. Dogelio ini
ciatyva (sumanymu) 1912 me
tais įkurta “Pavasario” Sų
junga, dabar išaugusi į Fede
racijų. Paskutiniaisiais metais 
ėmėsi dar pirmininkauti “Pa
vasario” nanuy statymui. Be 
to, jis, pirmininkaudamas AL 
kų SusiMpimo Fondui, nupir
ko Kaune sklypų ir pastatė di
džiulį mūro namų. Būdamas 
K.V.C. vicepirmininku, K.V.- 
t'-iui nupirko irgi sklypų ir 
namus. Mat, kan. Dogelis pui-

Kovo Devinta Diena
“Todėl ir mos, turėdami a.- 

plink save taip didelį liudy
tojų debesį, atmetę visokių 
naštų ir stovinčių uplink mus 
nuodėmę, bėgkime mums pas-, 
kiltomis lenktynėmis”.

- Eyd. XII. 1.
Mes esame apsupti debesų 

liudininkais, kurių širdys vi
rpa iš susijaudinimo kiekvie- 
nai pastangai ir varžytinei, ir 
kurie džiaugsmu sužavimi kie 
kvienu pasisekimu.

— Barriet Beecher Stowe.
“Aš dirbu vienų vienas ir

niekas neatkreipia domės!” 
Kas taip sako nežino kad, y- 
iti aiškios akys tėmijančios iš^ 
visų pusių, ir kur tik mū 
kojos gali nueiti, “mes tu, 
me aplink save taip didelę 
liudytojų minių”, kad jei tik 
mes matytume, mes niekad 
nemanytume, kad mūsų gy
venimas yra mažas, arba kad 
mes kalime būti nepastebėti!

Mes rodos kenčiame ir ne
same gyvenimo naštų ir visus 
jo rūpestis vienų vieni; ir 
kai dūsavimai ir maldos ap
sunkintos širdies išnyksta o- 
re; bet įneš nekenčiame arba 
nedirbame vienų vieni, ir po 
laimėtos pergalės, kas žino 
kaip laimingi vaišintojai gali 
būti, kurie sukužda švelnų 
“Gerai atlikta!”

— Marijona Farningham

bedirba ir dabar didelį visuo
meninį darbų. Jis pasirįžęs sa 
ve paaukoti numylėtai tėvynei,, 
kad tik ji būtų dora, religinga 
ir darbšti. Gerb. Jubilijatas 
darbštumo pavyzdys visai ka
iriai supranta, kad orgauizaci- Į

nis veikimas sunkiai įmano
mas, iki neturi savo patalpų. 
Todėl pirmoj eilėj jis stengia
si duoti tvirtų pagrindų.

Būdamas nepaprastos ener
gijos žmogus, kan. Dogelis te-

(Tęsiuys 3 pusi.)



SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

TUBERKULOZAS sideda kosulys, dieglys krū-
----------- ttaėjo, o kartais ligonis pra-
(Tęsinys) deda krauju spjauti. Egzami-

Iki šiol kalbėjau apie tu- nuojant džiovininką, ligonį li- 
berkulozo priežastį ir kokiais' gos pradžioje, kartais aiškių 
būdais ir priemonėmis tuber-1 tuberkulozo žymių plaučiuose 
kulozo bacilas patenka į žmo-; dar nebara. X-spinduliai čion 
gaus kūną. šį kartą apsipa-1 žymiai pagelbsti padaryti dia- 
žinsime su plaučių tuberku-1 gnozą. Bet laikui bėgant li- 
lozu bei džiova. gos ženklai pasidaro taip aiS-

Tuberkulozas plaučiuose da kfis, kad ir be laboratorijos 
žiliausiai turi kroniško pobū- pagalbos prieinama prie dia- 
džio ligos eigą, ibet kaliais gnozo. Juo anksčiau padaro 
ji pavirsta į staigią.

K Toniškas opinis (ulcera- 
tive) plaučių tuberkulozas pa 
sužymi plaučių suminkštėjimu 
ir atsivėrimu opų (žaizdų) 
plaučių audmenyse. Laikui'
Įėgant, tuberkulozo liga su

loja tas plaučių vietas ant
Ftiek, kini plaučių audmenysį savo ligą, aišku, tuomet jau

mn diagnozę, tuo yra geriau 
ligoniui, nes jam tuomet dar 
yra galimybės sugrąžinti svei 
kalą, ko vėliaus negalima pa 
daryti. Tailgi, jeigu ligonis 
kreipiasi prie gydytojo tada, 
kada kas nors iš kaimynų ar
ba net pats ligonis atspėja

visiškai sunyksta, ir, vietoj 
audmenų palieka duobės bei 
įvairaus didumo tuštumos (ca 
rities).

Kroniško pobūdžio

nebus vilties bepasveikti.

Kosulys su skrepliais arba 
sausas yra dažniausias ir dau 

Igely atsitikimų ankstybiau-
opinis sias jr nuolatinis džiovininko

IS KUR Į LIETUVĄ ATĖJO 

GIRTAVIMAS

Taip sausinami Lietuvos Pelkynai. Jau daugiau kai 300,000 hektarų žemės Lietuvoje 
yra nusausinta. Šiems darbams pareikalauta apie 40 milijonų litų. Lėšų nesigailima, nes 
nusausinti plotai duoda daug naudos visam kraštui, šiame atvaizde per pelkėtus laukus 
kasama grioviai, kuriais šlapių laukų vanduo nubėga ) upelius ir upes.

KOLONIJŲ GINČAI EUROPOJE

Vokietija atvirai padėjo sa
vo kazyras ant stalo Londo
ne. Neseniai baronas Joachim 
von Ribbentrop įteikė. Brita-

piančių tuberkulozas yra da-,ĮjgOS simptomas. Į kosėjimą 
žniausias apsireiškimas plau- daugelis žmonių neatsižiūri 
ėiuose. Šia liga suserga suau- kartais net per ilgą laiką, vi- 
kę, daugiausiai tarp dvideši- marios sumesdami “bėdą” kai’ 
mties ir keturiasdešimties me- tai paeina nuo rūkymo, ka
tu amžiaus. Vaikuose iki pen 'jbėjimo, dainavimo ir t.t. Ko- 
kiolikos metų ji žymiai re- sėjimas ir skrepliavimas die- 
čiau pasitaiko. Sezonas h' nos metu pasireiškia kiek ma- 
klimatns mažai ką turi ben- žiau, bet rytą jis ypatingai
dro su šia liga.

Plaučių tuberkulozas pasi
taiko dažniau pas vyrus negu

r
1a*w1h Marium* Kelią Rudu 
I>‘wls kreditan V įdėtus Dunda

ropos tautų frontus, bet jūs 
turit palikti iš šio vaizdo Ru
siją ir jos mažus kaimynus”. 
Aišku, britai paliko šį daly-

;kontroliuoti žmones, negu Hi
tleriui arlia Mussoliniui sa
vo mažose šalyse. Tokie da-

Girtavimas į Lietuvą atėjo 
slavų tautos, nes šios tautos 

ir senaisiais laikais buvo pap- 
ratusios girtauti. Susidėję su 
lenkais, Lietuvos dvarininkai 

. visokiais būdais pradėjo sekti į 
ir mėgdžioti lenkų didikus. 
Dvarininkai pradėjo girtauti, 
išsikovojo teisę, kati tik jie 
vieni galėtų gaminti svaigina
muosius gėrimus. Tai buvo 
taip vadinamoji protenacijos 
teisė. Jie beveik kiekviename 
kaime ir dvare leisdavo žy
dams laikyti karčiamas ir čiul
pdavo iš lietuvių baudžiaunin
kų paskutinius, kruvinu pra
laku uždirbtus, skatikus. Be- 
girtaudami Lietuvos ir lenkų 
dvarininkai prarado ir Lietu
vos — Lenkijos valstybės ne

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukoe dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios didelis 
vertybis Aluose pa- 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

$22.50
I FNGVAS 
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčių už 
pristatymų.
I.letnivls parilavč- 
las Frank P. 
Speerhcr jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

lykai nesimato aiškiai laikosi priklausomybę. Lietuvių tauta ,----- :----v-vr.:—:-------- -t-r—-
Iniknis Vokieti ins menernhii n tuvoje užsilikusių smutkebų nlaikais. Vokietijos generolai 
permato sovietų stovį, n į tū

nijos užsienių reikalų konto- ką, kaip buvo. Britanijos už- lant kari,i Europoje, 
rai memorandumą, kuriame sienių ofisas gerai suprato, Anglijos užsienių reikalu 
pareikalavo grąžinti praras- kad karas prie Vistulos upės
tas kolonijas, kurios dabar reikštų galutinai karą įprie

vargina ligonį.

Apie penkiasdešimtis nuo
šimčių džiovininkų anksčiau 

pas moteris. Liga pasireiškia nr vėliau pradeda spiaudyti
miestuose dažniau negu kai- kraujais. Pas moteris šis Ii-e i * 1 1 ;

yra po Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos vėliavomis.

Šis Hitlerio pareikalavimas 
pastumia Britanijos politikus 
į rimtą poziciją, būtent, ati
duoti kolonijas arba sutikti 
karą. Nors Vokietija neparei
kalavo betarpinio atsiliepimo 
iš Londono, tačiau jos gink-

Rino upės.

Dabar premjeras Baldvinas, 
rodos, tiki, kad situacija pa
sikeitė ir grąsinimas aut Vi
stas negali liesti Kino. Brita
nijos žymiam diplomatui ka
ras rytų Europoje būtų ma
žiau bauginantis, negu ati
duoti Vokietijai kelias užgro

lavintasis nepaliko abejonės, btas jos kolonijas. Taipgi ga- 
kad mano tai, ką sakė. Na- j Įima manyti, premjeras Bald- 
cių karinės jėgos sukoneen- vinas nori daugiau laiku, kad
truotos Čekoslovakijos pasie
ny yra skubiai sustiprinamos. 
Koncentruojama motorizuotos 
divizijos. Vokietijos mini s t e>- 
ris Pragoję jau kalba panašiu 
balsu čekų vyriausybei, kaip 
Austrijos ministeris kalbėjo 
serbų vyriausybei 1914 m.

Britanijos diplomatų parei
škimai pažymi, kad toriai nu
sprendė palaikyti nepasidavi- 
mo pastovą prieš Vokietiją

sterio ir kitus panašios rū- 1 sitaiko, kad, prasimušęs krau-' kaf.,ink koloniją grąžinimo ir 
šies darbus, kame yra daug jas į tuštumą — išpuvusią 
dulkių, o taipgi ir tuos, ku
riems reikia dirbti užsidarius 
arba kuriems gyvenimo są
lygos nėra sanitariškos.

muose. Gyvenimo sąlygos tu 
r i tame daug svarbos. Mies
tuose, kur tik pagyvenimo bū
tuose yra daugiau susigrūdi-

kos ženklas pasireiškia kiek 
rečiau negu pas vyrus. Krau
jo kiekybė yra įvairi: gali 
būt tik keli lašai, šaukštas

mo, ten ne tik susirgimų yra ftr keli, o kartais net kvorta 
daugiau, bet taipgi mirtingu-1 ar daugiau. Maža kraujo kie

kybė, paprastai, yra išspiau- 
.jaina, bet didesnėje kiekybė
je tekąs kraujas prasimuša 
pro burną ar nosį. Žymi dalis 
kraujo gali būt nuryjama. Pa

muš nuo šios ligos yra žy
miai didesnis.

Prie tuberkulozo ligos pa
stūmėja tuos, kuriems tenka 
dirbti marmuro, akmens, plei

palikti rytinę Europą savo 
plaučiuose vietą, išteka net užmanymuose bei išspręsti sa-
tokioje kiekybėje, kad ligo-'vo Kada HitlerLs su’
nis miršta nuo kraujo nnbė- Lokarao paktą kovo 7

d., 1936 m., Mussolinis ir Hit
leris tuojau paskelliė, kad jie

gimo, kuomet su seilėmis ne-
Simptomai. — Plaučių tu-. pasirodo nei lašo kraujo. Jei ( 

berkulozo simptomai yra be- Į paimti dvidešimtį džiovinta-1 yra leiti i nepuoli-
galo įvairūs pradžioje ligos. klJj tais iš jų vieną ištiks di- . .........’’
Tik nuodugnus ligonio išklau 'delbs laipsnio kraujoplūdis
sinėjinias kartais duoda pro- Tuo vienu, aišku, nei vienas 
gos šią ligą diagnozuoti. Pra- jg dvidešimties nenorės būt. ’ ^ostavakija. ir Rusija. Bri-

mo sutartį su vakarų Euro
pos tautomis ta sąlyga, kad 
į tokią sutartį nebūtų įleista

tui manė dvejopai apie šį pa
siūlymą. Prancūzai, turėdami 
sutartį su Čekoslovakija ir 

I Rusija, atmetė Hitlerio užma-

džia ligos gali pasireikšti pa- Gyvybė yra kiekvienam bran- 
(prastu, lengvu šalčiu, kuris gu> ]g to išvada: tikrink sa- 

jrabėgus keletai dienų, gali vo sveikatą dažnai pas savo 
(et pakerėti. Po kiek laiko šeijno® gydytoją, o tuomet ne, 

ligonis vėl pradeda nesijaus- reika rūpintis ar kartais ne-|nym’\
ti. Vakarop jin jaučia turįs „į džiovininku, kuriam galit .Pere,t^ hepos mėnesį An- 
kiek karščio, širdis greičiau tok(į toji vieno iš dvidešim-1 Sir R<>bert Vansittart,

Į vizituodamas Berlyne, vėl už
minė Hitleriui taikos dalyką. 
Jis gavo tokį pat atsakymą. 
“Mes būsime džiaugsmingi 
garantuoti Prancūzijos, Bel
gijos ir visų kitų vakarų Eu

plaka, svoris puola, pajėgos 
mažėja, kartais jaučiama ka
kle sustįrimo, o prie šių pri-

ties vieta.

KAN. P. DOGELIS 60 m. 
JUBILIATAS

(Tęsinys iš 2 Dusi.)
talikiškai visuomenei. Per 60 
metų savo nenuilstamo darbo 
Jis sudėjo dirielę auką ant Tė
vynės ir Bažnyčios aukuro. 
Poilsio valandomis jis yra pa
rašęs ir iš kitų kalbų išvertęs 
nemaža knygų, žodžiu, Gerb. 
Jubiliatas žinomas ir kaipo 
pLunksno.s darbininkas. Jam 
artimos visos darbo sritys.

Dabar kan. P. Dogelis yra 
K.V.C. Vyriausios Valdybos | 
pirmininkas. T. 5niukSta.\

(Bus daugiau)

Popiežiaus paraginti, atrem- 
kime atūžiantį žiaurios bedie
vybės pavojų visokiais priei
namais būdais, ypač remiant 
katalikiškąją spaudą.

TO REGAI N ENERGY 
AFTER THE FLU

Wh«o the Plu he> left you 
*etk end ditcourestd you 
need tomething to put t 
keen tdc® oa your eppetur 
■nd to orses ap your di- 
settirc lyntra. to toru your 
food Into sirsogis grrloa. 
tad blood. Ho«t®tter » 
Stomachic Bitterr epssde 
ap rseoasry. Y vali f®»l bat- 
t«r »ith tht tint dot® 
Phoneronr dru»«torrri<ht 
•trey ®nd s«t usrtsd ąslck- 
ly AaMrfca's tošie siocs !•»». Tsmm good. do«t 
food. IS o». bottle (1 iO

aosTEnns iinns

atsidūrė rusų junge. O nišai ,. , . , , , .. . ., , . . , .... liaudies dainų. .Juk beveik kieJbuvo nemenkesni girtuokliai, , . , • . ., . , , . _ , v. , kvienas kryžiuje pavaizduotaskaip lenkai. Jau desimtame _.. . ...*. . . Dievas yra susimąstęs nuliuiamžiuje moliametonams pasiu- , ..... . v.. .................., , , • dęs, susisieliojęs. Dainos zoq
ministens Antlioaiy Eden prabus priimti jų tikybą, kuri žįaį jrgi tą pati bvloįa-“Oi 
nešė Vokietijai, kad Britani-plaudė vartoti svaiginamuo- nebūsiu^ia
ja visai nesvarstys grąžinti!sius gėrimus, rusų kuniKaik«-,mano tgvL5kplė> f.ia jUo(la 
Vokietijai prarastų kolonijų j tis Vladimiras Šventasis Pasa-|na neduoda”... Tokii

ke: “Rusijai gėrimas yra vie
nas džiaugsmas, be to mes vi
sai negalime būti”. Iš tiesu,

Europoje. Vokietijos yra gin- rusai išgerdavo milžiniškus M Valančių, jam
Čas, kari kolonijos būtų gra- kiekius degtines. Kaipo pavyz- kohnJio žaloR neTlurodg į 
žinios pirmiau. Nariai sako dį čia galima, nurodyti, ktul kas j0 nevetlė į blaivų ir š, 
po tam užteks laiko disku- 1863 metų Rusijos valstybės Į gyvenimg Alkoholis ėjo
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pasauliniam kare iki Vokie
tija nepadarys ganėtino už
tikrinimo negriauti taikos

priruošti Britanijos karo pa

sucti upie naują taikos pak- iždas iš svaiginamųjų gėrimų
tą.

Hitlerio diplomatija yra 
įbauginimas. “Duok mums tai 

jėgas ore, jūroje ir ant saus- ko mes norim, kitaip mes
žemio, kari galėtų neabejoti-kariausim”. Žinoma, Japoni- 
nai pagelbėti ir vėl pasmaug- jos užgrobimas Mandžiūrijos 
ti Vokietijos galingą milita- įtekmingai padrąsino Italijos 
rizmą. ir Vokietijos diktatorius. Mu

lki. šiol Britanija nepada-
re nuoseklaus nusistatymo, iš
skiriant prisidėjimą neperlei- 
sti vokiečių jėgų skersai Ri- 
no upę Paryžius darosi kas
dien daugiau nervuotas. Pra
ncūzi
rodo, kad Britanija neapskai
čiuoja dabartinių naujų Vo
kietijos karo pajėgų.

se sielvartuose gyvendai 
lietuvis ieškojo užsimirš^ 
svaigaluose. Niekas, išskirit

akcizo surinko 48 nuoš. visų 
valstybės pajamų.

Kodėl toks blogas ir žalin
gas reiškinys rado dirvą Lie
tuvoje? Pirmiausia reikia nu
rodyti, kad, kaip jau pažymė
ta, Lietuvos dvarininkai buvo 
sulenkėję. Gi tikrasis lietuvis,

kartos į kartų.

“Draugą” perskaitęs, 
mesk jo į šalį, bet duok J 
skaityti tiems, kurie to h 
raščio neturi.

ssolinis įsialkūniavo Etiopi- į kuris lietuviškumą išlaikė ligi 
joj, o Hitleris Versalio tai-, šių dienų, buvo liaudžiaunin-1
kos sutarties paskutinį suplė
šytą popiergalį išmetė pro 
langą.

Vokietijai bus’ sunku nusi-

kas. Jis jokių teisių neturėjo: 
negalėjo niekur keliauti, nega
lėjo pats mokytis ir kilų moky
ti. Tokioje niūrioje, tamsioje

i jos temytojai įvykių į- ra,ninti be nauiu teritorijų, aplinkumoje būdamas, jis ne- 
v.,-1 Rriio^;™ nJorvalnL Taipgi, bus gana sunku per-!bematė prasmės gyventi, iietu- 

niainyti Hitlerio nuosprendį' rėjo jokios vilties susilaukti 
imti teritorijas nuo tautų, ku-'gražesnio ir laimingesnio ryto- 
rios pasiūlo mažiausiai prie-1 jaus. Tai buvo laimi skaudus 

Kalbant apie pasauliniam bingumo. Nei vienas kitų Bu- ir liūdnas to laiko lietuvio gy- 
kare prarastas Vokietijos ko-'ropos tautų žymus vadas, ro- venimas. Tuos skausmus dar 
lonijas ir dabar reikalavimus dos, neturi nuoseklios idėjos, dabar galima išskaityti iš Lie?
jų sugrąžinimo, nereikia. nž-|kajp sutikti dabartinę pavoki------  - —------=
miršti ir šio gyvo fa to, kad jingą situaciją Europoje.
Sovietų Rusijoj nėra taip, į jej Hitlerio kariuomenė pra 
kaip turėtų būti. L/puolimas dėtų maršuoti į rytinę Euro- 
dabar ant Rusijos padarytų pg> atsirastų rimtas pavojus 
atsietimų, jei ne kariuomenės j jr niū?n tėvynei Lietuvai.
eilėse, tai bent tarpe skirtin
gų tautybių bei grupių žmo
nių. Žinoma, R,msijos žemė y- 
ra milžiniškai didelė ir tuo 
būdu nepalyginamai sunkiau

Adv. N. Valaaina

SKAITYKITE IR PLATI!* 
IITE "DRAUGA”
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NERVOUS?
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NAUJOSIOS ANGLIJOS 2INI0S
Moterų Sųjungos 

Kortų Vakaras

HAUTFOUD, CONN. — Va 
sūrio 21 vi., mokyklos salėj 
įvyko Moterų Sųjungos kp. 
kortavimo vakaras. Po kor- 
tavimy užkaaulžiauta ir pasi
šnekučiuota. Vakaras buvo sė
kmingas.

Moterų Sųjungos Hartfordo 
kuopa gražiai gyvuoja ir 
smarkiai veikia. Kovo 1 d. 
susirinkime svarstė svarbius 
dalykus parapijos vajaus rei
kale.

Linkime Moterų Sųjuugai 
[ir toliau taip gyvuoti ir dau

žau prirašyti naujų narių. 
Lietuviai Pasižymėjo

Hartford Times tilpo pa
keiksiąs keturių jaunikaičių,

nkyti tas painokas. Pamoko* 
prasideda 7:.'K) va,, vak.

Draugijų YUuybės 
kortavimo vakaras

Kovo 28 d-, parapijos su
loje įvyko kortavimo* vakaras, 
kurį rengė parapijos draugi
jų

vo New Briteine. Komisija 
du-bo Zaluieraitiuuė ir Nor
kienė.

Neseniai Hartfordo lietu-! 
viai eks-kareiviai ir auxilia-' 
ry buvo suruošę kortavimo1 
vakarų pas Kazlauskus ir sa
vo reikalams padarė nemažai 
pelno.

Parapijos vaju#

Kaip jau bartfordiaeiai įr

Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose
Kaiiforniečtat Minėjo 
Lietuvos Nepriklau

somybės šventę

J. Kasparus, Vintas B. Ar- buvo kalbos. Be vietos kle- 
čis, Jurgis ŠaLtis, Petras Kau- bono, kalbėjo adv. A. Mileris
pas ie Juozus Mason.

LOS ANGELES, Caltf. — 
Vasario 27 d., ”*Musso Pari
simi Gardelis” rebtaunuie su-

ivieuybė. Atsilankė kiek apylinkės ūkininkai žino, šiais ‘’U'iriko vietos žymesni lietu- 
žiuouių, bet galėjo būti dau-f metais mūsų parapija daro Lietuvos nepriklausopiy-
giau. Matyti, vis tie patys Į vajų skoloms apmokėti. Šiais sukaktuves paminėti. So

mėtais sueina 25 metai kaip dalyviai atskirame
čia klebonauja kun. Ambotas , kambary, išpurtome Lietu- 
Be to, sueina beveik 35 metai1 v<* * Amerikos vėliavomis, 
nuo i>art»pijos įsteigimo. Tai- 1 P1’’* gražiai papuoštų stalų, 
gi, geru proga visiems pmlir- Bielskis, po Gum
bėti ir paaukoti šiais, tai,p P08 kalbos, pakvietė dalyvius 
svarbiais, metais savo para- slUjt°ti minutei tylos, galvų 
pijos skoloms apmokėti. Pa
dirbėkime visi, paaukokime ir 
veikiai pamatysime, kad gra 
žus darbas atiktas. Bus lei- 
džiania naujas automobilius, 
bus ir kitokių pramogų. Vi
sų prašome prisidėti.

utsiluuko, o retkarčiais kiti. 
Lietuviai dirbkime išvien, ta
da niekas negalės mūsų eilių 
susilpninti. Mūsų veikimas 
eis smarkiau. Vakare buvo 
dovanų ir užkandžio, 

Basketball

Vasario 27 d. mūsų basket- 
bolininkui ir žymi dalis ‘roo- 
terių’ buvo nuvykę į Water- 
bury lošti basketball su va

rlaivių modelių (pavyzdžių) tClkiniečiais. Nois mūsiškiai 
pralošė, bet gerai piasirodė. 
Svarbu ne visuomet išlošti, 
bet kad lietuviai draugauja,

Įklirbėjų. Tarpe jų ir du De
iviui: Jurgis Gumbus ir Ta

rpelis,

lJurgis Gumbus turi dau- 
25 taurių už orlaivių 

lelįus. Tadas irgi ptisižy- 
Įjęš yra, ir dabar, rodos, 

.o T vade Sebool, Hartfor- 
Tų keturių vaikinų orlai- 

modeliai buvo išstatyti
Armory.

ituviai jaunikaičiai, ku- 
acturi darbo, kerai pada

lų, jei lankytų Hartford 
de Sebool. Beje, Tarias 

Hio yra žinomo lietuvio bi- 
jriaus Špelio sūnus. Jur-
Guuabaus sesutės yra pa- 
uėjustos piešime ir mu 
je.

santykiauja. Malonu pažymė 
t i, kad kaskart daugiau iš se- 
iresniųjų lietuvių įdomaujasi 
basketball.

Iš Sv. Jono Draugijos 
veikimo

Šriupša pasakojo, kad Šv. iI
Jono draugija smarkiai vei
kia ir vis gauna naujų narių. 
Pastaruoju laiku įsirašė■' lie
tuvis daktaras M. Mikolainis. yA’no 
Šia proga prašome draugijų, 

kad painformuotų mus apie 
savo draugijos veikimų. O 
uies apie tai parašysime į 
lietuviškus laikraščius. Tas 
mįslinga draugijoms.

Lietuviai Roehestery, Pro- 
vidence, Maspeth ir Worces- 
tery parodė, kų gaji. Taigi, 
ir mes, liartfordiečiai, neat
sitikime nuo jų. Esame pasi- 

i žymėję sporte, muzikoje ii' 
t.t. Posižymėklinę ir savo pa
rapijos vajuje.

Iš Vyčių veikimo

ietuVių kalbos kurskP’~
ketvirtadienio vakarų 

klos kambaryje būna lie 
kalbos pamokos ir skai-

ua-nųpte lietuviškoji kalba 
būt \artojaina. Lietuviai ne
privalo gėdintis savo kalbos 
Kalba yra tautos gyvybė. Rū
pindamiesi apie pavergtas Vi- 
lni,įos lietuvius, nepamirški
me lietuviško jaunimo. Tė
vai privalo koduugiaasiai į 
jaundnų skiepyti lietuviško 
pati ijotizmo.

uis kaltus Lietuvoje buvęs, Antras kalbėtojas buvo ku
tui jam Lietuva gerai pažį- ®igaa K. Urbonavičius iš So. 
šlama. .Jo kalba buvo pergy- BosUn. Gerbiamas veteranus

iš »Vof testui', Mass. Jis be
Visi dalyviai buvo pasipno- galo entuziastiškai ir karštai 

šę tšeiglinais drabužiais. Kie- kalbėjo apie Lietuvos reika- 
kvieuus turėjo prisisegęs tau- į lūs. Kaip pats sakėsi, septy- 
tinių spalvų ženklelį, kuriuos

i parūpino Ona Bielskienė.
Korespondentas

nulenkus pagerbti garbingų 
atmintį Dr. Jono Basanavi
čiaus ir žuvusiųjų kovose už

Lietuvos Nepriklauso
mybės 19 metų

minėjimas

CAMBR1DGE, MASS. -

veidi uas Lietuves per pu-au
linį karų, per kovas už ne
priklausomybę ir kokia ji šla
mi i ea yra.

Kalbėjo taipgi apie Ameri
kos lietuvių ištautėjįmo pa

Vasario 21 d.'Cąmbri.lgUUie- 2±^ Skalin0’ W 
tuviai iškįbuingai minėjo Lie-
lavos ne priklausomi y bės 19 
metus. Kalbų ir dainų prog
ramų įvyko parapijos salėje

Lietuvos laisvę. Vėliau, daly- vakare. Žmonių buvo p»)ur 
viai sugiedojo Lietuvos hįm- suiė.
nų ir pakėlę vyno taures griau’ viaupirma klebonas kun. 
suiingai sušuko: ‘ \ alio, Ne- p Juškai tis trumpoje kalbo- 
priklausoinu Lietuva! . Prieš je pgj-e^kė įvykio reikšmę, 
tai dar, dalyviams bestovint, 1 įy svarbų. Baigdamas

SO METŲ prityrimas 
Akys egųamuiaojamos — akinta 

Bntoko«i

M. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kandijau nuo y iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
T«h OA^aJ, Q683

LIETUVIAI DAKTARAI
Jurgis Šaltis perskaitė Lie* ^kvietė vietinį chorų, niuzi-' WL Cąl.mnet 5974 
wv« Nepriklausomybės pas-|k„ u Karbausko nulovau- J, iMUimu. «k-
kelbimo aktų. Įjaiiių, sudainuoti, Lietuvos lu-

Pasiųsta pasveikinimas Lie nmų ir keletu pątijjoti^kų. 
luvos prez. Antanui Smeto-' dainelių. Vėliau kalbų Ur-į 

'• nai. Po pasveikinimų pasiro- P'kis dainavo choras ir i-olis-
šė visi dalyviai. tai. Dainų programa pnsJse-

Dr. Bielskiui pakėlus min- kė puikiai.

gražioje kalboje išdėstė ke
lius, kuriais Lietuva atgavo 
nepiiklausomybę. Jis taipgi 
tanai vaizdžiai apibudino na
rsumų Lietuvos kareivių ir 
Lietuvos reikšmę šiais lai
kais tarptautinėse sferose.

(Tęsinys 3 pusi.) 
’UĘTUVIĄI DAKTARAI

Tok LAPayetta 8016

DR. G. J. SVENC1SKAS'
DENTISTAS

4300 Sx Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį
Rez.:

2456 W. 69 St.
Tol. Ofiso:

LAFayette 4017 
'Cul. namų:

HEMlock 6286ALANUOS:
(are išskiriu

lŲlidiouiųa ir. trečiadienius

DR. A. K STtltGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO, ILL._______

DR. A. J. MUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

f metinį Vyčių susirinkimų tį apie sudarymų pastovios 
atsilankė' grąžus* LūreTi's ^ya.u-! organizacijos, kuri rėžtųsi 

\psvarstyta daug da- ('tautiniai - kųltūrįnialis reilta- 
lykų. Nutarta surengti bingo j lais, visi dalyviai tam karš- į T ■ k . . BOUIevard 2800' VALANDOS?“'"'”” 
rarty, Kovo 21 d., 5 vat po- Į ui pilam ir sudaryta orga Į J. (JĮJį^ ~ £

Svaiginusia vaitavo įlalis
=^=

LIETUVIAI ADVOKATAI

!•

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 I’. M. 
Keis. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

piet, o balandžio 4 d. bus ’Min- 
strel Sho-w. Kovo 7 d. vyčiai 
ir parapijos jaunimas bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos.

‘ r
Kortavimo vakarasIš Eks-Kareivių veikimo

Eks-kareiviai ir Auxiliury Gyvojo Rožančiaus ir Tre- 
Eederick Sabonis postas su- tininkų draugijos rengia kor-
rengė party National koman- 

Atsilanko gražus bū- derini J. Kavaliauskui. Daly- 
iursistų, bet galėtų bū- vavo nemažai žmonių. Tai bu- 

V daugiau. Raginame1------------ . -----
jnų mokytis. • 5H5HSESBBfiS5HSB8HSH

I
»ljc High Schoohų 
identams-ėms klesa

pirmadienio vakarų,' 
los kambaryje būna ti- 

pamokos lietuvių jau-
kuris lanko Public 

Scbools. Tokių studen- 
daugiau kaip 1(X). Ku 
neturime katalikiškos 

iSchool, tai norima pū
tį prie tos klesos, kad 
poktų svarbiausius <ia 

katalikų tikėjimo. Tai- 
globėjai, mes jums 
padėkite ir mnins. 

ikite savo jaunimų la-

J
r,i^r.'g7—-Jf ir -\\\
/r- ,

tavimo vakarų kovo 14 d. Ko
misija kviečia visus atsilan
kyti.

nizgeinė komisija m sekančių į 
asmenų: Dv. J. J. Bielskis, LIETUVIS ADVOKATAS 
dr. Jouas Stasulaitis, Jonas 4631 Noųth Ashland Avenue
________ __ _____________  ,Res. 6515 S. Rockwe,l Street

Teh-phone: REIMdic 9723Sharkey - Žukauskas v«l 
Hartforde

Jau antrų kartų Jack Sha
rkey buvoi refery imtynėse 
tarpe Koverly ir WiHiams. 
Tai buvo Foot Guaid Hali. 
Atsilankė daug žmonių.

■■.■r1

Lietuviškas Krupnikas

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
llclroĮiuliluii Stale Runk muue 
Valandos kasdien lino 9 iki 5 
Putiedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vuksmis nuo 6 iki 9
Telefonas CANąl 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublk 9600

9 vakare
Tr(tdia<jUenuis ir Sekmadieniais 

gagai sutąrlįį.
Tek CANtl 8845

DR. F. G. WIN$IUNA$
GYDYTOJAS IR OKIRURGAB 
2158 W. Cermak Road
VaJ.: 2—4 ir 7—8 vąl vakare 

Ketveraais {Mįgal sutartį
2005 So. Leavltt St.

Tai CĄNal 04081,-1 ».>
Tet Ofc. KEFuhHc 7S»S 
MelrOM) Park 620

DR. P.. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Ctcera, Ut
Ųtarn., Ketv. ir Pėtn, 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted 8t, Chicago 
Pauėd., Sered. ir 8ubat- nuo 2—8 v.
Res. 8024 8o. Talman Ąvo.
Rea Tek GROved^l 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. t. SIMONAITIS
IR CHIRURGAS 
rque(te Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia saartsru*

Suimtoms Cicero! 
um Ho. 4«<h Ct.

Nuo o iki s vai v»k.
)JU".U» -IJLH.JSISIV I

DR. A. R. LAURAITIS DR. A. J. MANIKAS

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK J TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
Tavernaifks Kituose Miestuose Siunčiame Onleriiis Ekspresu.

IIU &: M v. rak. ĘutoetoJ nvp p Ik)
vakare1M IT. Kaju4oU>b 8«.

▼alandos: kasden auo 9:00 ryto 
„ 8^—

GlEMfNT I. SVtLOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chioagp
Telephone CENtrąl 1840 

Antr. Ir Ketvr. 7 Iki I vai. vak. 
ŠęSt. 3 Iki 6 vai. po pietų, if 

pagal sutarti
6322 So. M/estern Ąvųno«

_________PBOspęnt 1012 _______

lute 4«M Prospect 101

KAL & ZARETSKY
ATrpRNĘYB AT LAW egn So Western Avę.

PRKTIGTAS 
2423 West Marąuette Road 

Antrad., kolvlilud. b uenktadlenlab* 
teie 9-’? v- r*1*: ?• «-»'*• v-

prospect ioi> įeįtutiteijUjH nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Broadvray

i MELROSE PARK, ILL,
j Pirma dieniais Ir trečiadieniai* nuo 

- . . t .. ... . I 10 v. r. I.M » v»l. vakaro,Valandoe: k&sdUs nuo po plev į fe>6tadlenlaie nuo 2 v. iki 9 v. v.
Hv.kniadiantai, pajoti tpiarlleą,

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Vą^ndon: 1—3 popiet ir 7—8:3ft
▼ą^ere

REZIDENCIJA
LAFwett4 8061 SS f. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
na«*l aptarti

ir—
AMBBIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

6 ■ ■. UL J IJI'R " 1 ■»^WI>lllllJ|t11 > W    M J« ■  —■■■ ' ■ ■ i» ■
Office Phpne Res. and Office Tel. CANa’ 6867

Res. PROspeet 6658

DR. P. L ZALATORIS

AKIŲ GYDYTOJAI
4k4=s

:totas karas yra tiek atsakantis kiek
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

taip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas Čionai 

[rtaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

SU PASITIKĖJIMU pas
%

IL DENEMARK, Ine.
60 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIgūa PAKTAJtAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IK OKIRŲRGAS 
4631 So, AshteM Avė, 

TsJ. TARdi 0984 
Res.: Tel. PLAsa 8400

VALANDOS:
Noo 10-1JĮ t. ryto; S-U ir 7-| y. vak. 

W<wt<MvnrvUw »nc IO 5Vt /4ieae»«

M. CHARLES SŠAL
0J18A8

4729 So. Ashfcind Avė.
2 lub*e

CHIOA0O, ILL.
MefeMs VIDvar 8*0

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nsdčlioipis ano 10 iki 12 
Noo 10 Up 12 vai. ryto, m* 2 iki 4

m »4»4a ic sm y »• •
.IAt sCoė(Io tfi

FROs-mh* 1M» 2389 S. Leavitt «, ,
Vai. £-4 VP- k 1-6 vak. C A* a t«7oė

OR. J. i, KŪWAR
(KOWĄRSKA8)

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėllom ir Trečiadieniai* 
l’agal Sutarti

■ i ■ i i . .. ■■ ■

Oifiae Ęoam
2 to 4 and 7 to. 9 p. 14. 

Sunday by Appointment

t>R. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and SURGEON 

4645 Sa Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

OŲfo TelM- SUOlyvMd 76^0 
Namų Telef. PROspeet 1930

■U'.’ ' Ll. . .1 l ■■■ I -• i i.
TaL OANal <188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAB

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

Seredomis ir Nedfil. pagal sntarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
TrUa/onu BWPwhH0 7*W

1 '

Praktikuoją so meta 
IteunuUuna. Ir ftirtUca Ilgi

•poototybA
Valandos 1MJ A. M. 1-4. 7-» 

Ojrvealn.o vieta U M “ “
Phone Cicero

UUce t

y.1..11. " ■ ■

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6000 So. Hateted §t.

'etaadee W s» ęittų. ’-ps». .ul»ėk;TU» ėer6doųu& U* anheto^je

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 Sa Halsted Street

Rceideucija: 6600 So. Artesian Ąve. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 ifci 8 vai, vakaro
Tel. DOVlevard 7048

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ait> 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto il(i 8 vakare 
Seredoj pagal

Tel. Ofiso BOUIevard 6913 14 
Rea. KENvrood 6107

DR. A. X BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Streeti m —. .T ...i _ [xv, ,
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR ORIRURGAS 

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

Residenųija
8989 Bo. Olaremont Ava 

Valandos 9-rl9 A- M 
Nedilionuą pągąl sutartį

Reiklia nąiutŲkitėk patar
navimu (ų profeUonalŲ ir 
bizuieriy, kurių skelbimus 
randate “Drauge,”

ReiUte taip gi MimUes 
savo šv. Kryžiaus ligonine.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

(Tęsinys iš 4 pusi.)
Paskiausiai kulbėje kun P. 

Juškaitis patlarydamas iš ka
lbų išvadas ir patiekė sekan
čias reaoiiucijas, kurias čion 
paduodame:

Resolutions

by t’ie Society of St. Caeintir, 
! ibeteby causing great moral
and material loss to the Lith-l
uanians of Vilnius territory;
undI

VvlJEREAS, the Polish aut- 
hori'.ies liave wantonly and 
witkout just oause Uųuidated 
Ibe Lithuanian Centrui Com- 
tnitUe, who.se objeet is to ex-
t< nu charity and provide ed««- 

At a muss-meeling lieki on cation to needy and poor L>-
Febiuary 21, 1937 at tbe Iin- 
maculate Conception Parochi- 
al ilaJi, Cambridge, Mas*., un
der the auspices of the Lith- 
uanion Roman Catholic Fede- 
ration of America, attended 
by over 300 American Lith-

thaanians of tlie Vilnius ter- 
įitoiy; and

’tV I1EREAS, schools and li- 
braries have been elosed and 
tven orphanages are being 
inte’.fered with by the Pulteli 
authorities witli tbe aid of

uanians and reaMzūig the1 the loeai jx>lLce forces; and 
intolerant conditions under AVHEREAS, radio 
w'i«ch the Lithuanians live
ui the Vilnius territory, the 
|wlowing resolutions were ad- 
□pted;
**iVllEBEAS, i» the Vilnius 
territory of Lithuania, wliich 
was by force unlawfully oc- 
cupied by the Poles on Octv 
ber 9, 1920, th© Lithuanians 
are being meicilessly and re- 
lentlessly persecuted: and

recciv-
mg sete are being confiscated 
and taken away from Lithua
nian homes, and Lithuanian 
unbinations suspended \vith- 
out just oause and their edit- 
ois arrested, fineli and im- 
prisoned \vithout a fui r trial; 
niai

\V HERMAS, leaders of the 
Lithuanian religious, educa
tional and cultuiVd institu-

\\ HERMAS, during the ni-' tions are being wit,hout cause 
ght of November 25, 26, 27, ariested and prosecuted, the- 
and 28, 1936 the Polish police refoy terrorizing their fami-
made wholesale unlawful rai- 
ds upon the homes of Lithua
nians frightening, embarras-

lies und Lithuanians in gene- 
inl in the Vilnius territory;

THEEEiFORE, be it rcsolv-
irg and inconvenieneing their ed, that we, American citi-
families; and

V'IlERiEAS, during the 
past two montlis, the Polish 
guvtinment authorities have 
elosed the Lithuanian reli
gious, educational and cult-

zeng of Lithuanian extraclion, 
vo’.ce our protest against the 
inhuman, intoderant and op- 
ie«sLe acts of the Polish go- 
verument towards the Lith- 
uanians i n the Vilnius terri-

ural institutions maintained ’toiy and, in the name o f lm

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Ai vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar iisip oevirfikininio ir galiu Širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susams Pavlus". Nedarykite 
jokių bandymų su kitais Uuoauotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 4* metus jau yra {rodąs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

f-—™——----  FRASVK llireuo DTgAI-------------------------
Trta«r’« BIHot Wl«r Ce. S44 B. W«0b SU SkSMOU ■

Visose
Vaistinėse

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai

9

CHICAGOJE
Iš Rėmėjų Dsruuotės

Iniharj ant antrų lubų. Visos, 
in cuipore eisime į bažnyčių. 
Narės prašomos prisisegti ta

BRIDGEPORT. — Sv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
2 skyrius turėjo susirinkimų 
kovo 5 d. Narių prisirinko 

I kupinas didelis kambarys.
1 Daugelis jų pribuvo su gau
siomis dovanėlėmis seselėms. 
Mat tai buvo “pantry par
ty”. Skyriaus valdyba širdi
ngai dėkoja narėms už dova
nas, kuriomis mes seseles pra 
džiuginome. Ateinantį sekma
dienį, kovo 14 d. įvyks ben- 

įdra šv. Komunija ir yra už
prašytos šv. Mišios. Jos bus

Vaizdas Chieagoj. Atvaizde parodoma sugriuvusi mūro siena didelio būto adresu laikomos 7:30 vai. ryto Šv. 
4750 Lake St. Tuo metu viduje buvo du vaikai, kurie, išgirdę traškėjimų, spėjo pabėgti. jurgį0 bažnyčioj. Visos na
šia būtas prieš kiek laiko buvo gaisro sunaikintas. Chieagoj yra tfikstanuiaį būtų, ku-'rfg prašomo® sueiti 7 vai. Ty
riuos reiktų neatidėliojant griauti, nes jie pavojingi praeiviams. L j jurgi0 mokyklos ka-

i ia»wty and justice, appeal to vina. Dabar visai kas kita. į kurios mes taip alkstame i 
the Congress of the United South Omahos lietuvius žino'Lietuvos vaizdai vėl pirmlt-Į 
States and the League of Na-
tions to intercede on belialf Didžiųjų Amerikos dienraš- 
of the persecuted people and vių korespondentai dažni sve- 
to take such steps as may <viai lietuvių Įtaise, neretai 
be neeessary to prevent con- aprašo mūsų gyvenimų po vi- 
tinuation of such inhuman. in-- Amerikų pasklidę ameri-

ne tik lietuviai, bet ir kiti.i,ji mūsų padangėje. Sutraukė 
daug žmonių ir prakalbos it 
paveikslai. Nesigailime atsi
lankę, nesigailime sumokėję 
35c už įžangų ir per V. Už
davinį suaukoję vilniečiams 
19 dol. 40c. (kaip Uždavinys 
buvo čia pirmų kantų suau-

toleiatit and oppressive actskoniškį dienraščiai. Aprašo 
of smd govemment; and BE'mūsų sportininkus, kurių tū
li' FURTHER RESOLVED visai gerų. Plačiai pa-f bojome apie 20 dol.). Po do-,
that copies of thesc resolu- n.inį mūsų iškilmes ir pas'lerį šį sykį aukojo: knn. J. 
t mus be sent to the Depart-atsilankančius mūsų sve-| Jusevičius, J. Juodo, R. Poš-Į
inent of State of the United 
States, lo the Senators and 
Oongiesstnen of the United 
Statęs, to the League of Na- 
tion and to the press.

V. Jakas,
Chairman of the Mass- 

meeti ng
Vietinis

Omahieciai Gražiai 
Gyvena

OMAHA, NEBRASKA. — 
Ilgai mes čia vargome tau
tiškai, kol susilaukėme gero 
kunigo, J. Jusevičiaus asme
nyje. Seniau niekas mūsų ne
žinojo, niekas mūsų nelankė, 
niekas apie mus nerašė, ar
ba labai retai kada kokia ži
nutė pasirodydavo. Nieko tau
tiškai lietuviškai neveikėme, 
būt ome gerokai apsileblę, nes 
nebuvo kas mus kelia ir gai-

KAZIMIERAS
STASIULAITIS

Persinkyrė su Šiuo ponauju 
kovo 6 dien.-j, 2:30 vai ryte,
1037 m., sulaukęs pusę am
žiaus. gimęs Šiaulių apskrity, 
Šiaulėnų parapijoj, Daujačlų 
Kaline.

Amerikoj iSgyvcno 36 metus.
Tuliko dideliame nuliūdime 

brolienę Barborų Novitsklenę 
ir Šeimynų.

Priklausė organizacijose Jau
nų Lietuvių Ąnierlkos tautiško 
klubo, kuris rūpinasi laido-, 
tuvęmis.

Kūnas pa.Sarvotus randasi, 
Mažeikos koplyčioj 3319 So. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks antradienj, 
kovo 9 d.. 9 va.1. ryte Iš kop. 
tyčios J šv. Jurgio parapijds 
bažnyčių, kurtoj Įvyks gedulin
gos pamaldos ui vėllonio sielų, 
o Iš ten bus nulydėtas 1 šą 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Slaslu- 
laiėio giminia, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
nuteikti jam paskui pa ur
na vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekanųc; Brolienė ir 
kelmynu.

Laidotuvių direktorius K. F,
Mažeika. Tel. tfAKds 1138.

čius, kaip vysk. Matulionį, kienė, M. Žprkauskienė,
dr. Lcimonų su J. Laučka ir 
dabar VVS delegatų V. Už
davinį ne tįk gražiai apraše, 
bU ir nufotografavę didžiuo
se dienraščiuose padėjo... Vis 
tai nuopelnai mūsų vieninte
lio vietos inteligento knn. J. 
Jusevičiaus, kuris visus sun-1 
bumus ir laimėjimo džiaugs
iu į ant savo p&ių neša. Kad 
pas mus daug *kas pasikeitė 
gerojon pusėn, visi mato, kas 
tik buvo seniau ir dabar at
silanko. Tai patvirtino ir mū
siškis “omahietis” V. Užda
vinys, kuris čia buvo mažas 
būdamas, buvo 1936 m. liepos 
mėnesį ir dabar, vasario 7 
dienų vėl atsilankė pats ir 
biolius Motuzus su Lietuvos 
filmais pas mus atsivežė.

Vasario 7 dienos iškilmės 
ilgai paliks mumyse. Mes 
džiaugiamės “savojo” V. Už
davinio kalba Vilniaus reika
lais, kuris jau antrų kartų 
ihums kalbėjo. Džiaugiamės, 
kad jis iš mūsų mažas Lietu
von išvykęs mūsų neužmiršo, 
atvykęs čia kaip delegatas 
mus mielai prisiminė ir at
vežė tos šilimos iš Lietuvos,

r.
Ivmkus, Petras Didiką, M. 
bidikienė, C. Balkuvienė, A. 
Buzys, L. Žydelis ir P. Pa- 
kienis.

Dar tenka paminėti, kad 
pas mus gražiai veikia lietu
viška mokykla, pereitais me
tais savo medinę bažnytėlę 
Į.adarėme mūrine ir visi iš- 
v mn dirbdami gražiai sugy
vename.

Didiką ir Leonavičius

BIZNIERIAI. GARSINKI
TE "DRAUGE”

motfcąrų, Useąn tfley re oftea • 
,Br,00 to point tho w«y to hair 

to their mon folhl Moe wo«nen 
kno* «♦»<* O healthy head producąt 
kt«diu«e kair| And ttat'i why 
wow*» evecywhere aro pointing to 

the remarkaMo foa»ng o>
•**°*»OO which flnt nourlthM tha 

then takas the dol, parchąd
K<"r «>nd brings it back to giowing 

Mąapal lg so MlMaitdl 4*
****• «*ą» • long ssay. Atk your 
***** fer tho .ogular »• stoa 
Ot. wdt» for a generous trial boė- 
rt*' «ndot<ng 10a ta opvar packbg

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SUSIRINKIMAI

NOKTU SlIMC. Ihuupii 
jos įm> globa Šv. Cecilijos iiiJ 
tiesinis susirinkimas turėjol r 
vykti 2 d. kovo. Bet iš pr| 
žasties 40 valandų utlaidų, n? 
įvyko. Sus-mas įvyks šį va
karų, kovo 9 d., 7:30 vai. Na i 
riai-ės malonėkite skaitlingai 
susirinkti. Valdyba

Urba Fiower Shoppe
Gėlės Myliutlcnis — Vadovėms — 

Bauktetanu — LaMotuvėma — 
Papuoškaums.

4180 Archer Avenue
Plumc LAFAVETTE 580©

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

Orabnamių 
—- -o—------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
■ « - o- ■

Suvirš 50 metų prityrimo
» ' o 1 -

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

—a—0------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND A V K.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. t Rite 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

A tt L
JADVYGA KUDOBA

Lachamcz ir Suai
2314 West .23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

koplyčių^ visose 

Chieagos dalyse

GART, IND. IiAIBOTllVIV DIRCKTOIUAI 
KELNER — PRUZIN

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

Publio 8340.1

<p»i tėvais KnpUūtė)
Mirė kovo 7 U, 1937 u>.. 

o: 35 vul. vųk„ sųlųųkųs <7 
W«iu gnižbms.

Kilo Iš Vltnlavą rėC. «v*n, 
čtonių apskričio, TveMėlaus 
Įu.rm,.. OidžioitlOB Salos kaimo.

Amerikoj Išgyveno 33 ntelua
Paliko didellanio nuliūdino 

vyrų Alfonsų. 1 dukteris: Apo
lonijų ir Bernice, 4 pusbralliis: 
Petrų if Valentų Krosą uak na 
Ir 7’etrų Snarakų ir Oerijotn, 
Detroite pmbrolj JurgJ ųapij 
lr daug kitu giminių, o Lietu
voje seserį Paulinų.

Kūnas pašarvotas 10101 So. 
La Halle st.

Laldotuvi s |vyks ketvirtadie
ni, kovo 11 d. Iš natąų 8:80 
vai. ryto bus atlydėta j Visu 
šventųjų parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už vėUonėą stelų, p* 
pamaldų bus nulydėtą j (v. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugųs-geB ir pažy
sta mus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyngs, Dukterys ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F.
iUdsius TsL CANai 417 L

1. LiiiMns
S. P. Mažoka

4348 So. California Ava. 
phone XsATayetta 3572

EStf.^1

3319 Uitųaųięa Ave, 
Phone YABda U38

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 1
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero

Phone Cicero 2109 11

S. M. Skitas 718 Weat I8th Street

Phone MONroe 33777a||| 1846 West 46th Street ’1lą J. uUlp Phone BOUIevard 5203

Ezerskis ir Šunis 10734 So. Michigan Ave,
Tel. PUUlman 5703



Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Marquette Parko 
Žinutės

P|ūsų bažnyčioj per praei- 
jora savaičių buvo misi- 
įPinniauaia jaunimas ri-

•i j misijas kurias vedė 
misijonierius domini' 

Jonus kun. Yankns. Antrų sa
vaitę suaugusieji skaitlingai 
sueina klausytis pamokinan
čių ir įspūdingi) milijonie
riaus kun. A. Prazdžio pa
mokslų.

Šio antradienio vakarų bai
gsis misijos ir 40 vai. atlai
dai. Mūsų kolonijos lietuviai 
katalikai moka naudotis šių 
dienų Dievo malonėmis. Bus 
graži ir įspūdinga užba'ga 
dvasinės puotos.

Statyba eina pirmyn
Mažai kur matoma statant 

naujų namų. Bet mūsų kolo
nijoj nemažai jų statoma. 
Kaip pagyvenimui, taip ir bi
zniui vienur ir kitur mato
ma kasant pamatus statybai. 
Ypač arčiau prie parko, ku
lis dabar gražinamas ir tai
somas. dau nauji keliai išdir
bti ir šviesos sudėtos. Kele
tas tiltų baigiama dirbti per 
lagūnus. Kaip baigs Marque- 
tte parko įrengimų, mūsų a- 
pylinkėj bus gražu ir patogu 
gyventi. Reikia pripažinti, 
kad lietuviai katalikai nema
žai prisidėjo prie reikalavi- 
no, kad šį parkų ištaisytų. 
’Jerai atsimena raporteris, 
faip vietinis klebonas ir prie 
parapijos esantis Piliečių kiū
to valdyba važiavo pas jkVi1- 
tų komisijom ertus reikalau- 
lami, kad pradėtų įrengimo 
kirbų Marųuette parke. Rap.

•8 1

Marquette Parko 
Kolonija buvo 

Užmiršta

PRIPolg±—3—.iŠ— Antradienis, karo 9 d., 1937

Choristų Dėmesiui

Būkit Atsargūs Su 
Dėde Samu

Kiekvienas biznierius, pro- 
Tesijonalas ir darbininkas, ku
rie vedę uždirba per metus.

surengęs kauliukų Žaidimo va 
karėlį su kalbomis. Vakarė
lis stebėtinai gražiai pavyko, 
nes publikos susirinko virš 
300 asmenų, kuri susidėjo di
džiumoj iš jaunimo.

i labai gerai pasisekė. Be to, 
[turi siuvinėjimo kursus, ku- 
iriuos narės skaitlingai-lnnko- 

Būtų malonu, kad

I
BRIGHTON PARK. — N.,

(P. P. Š. parapijos choras šių Į 
savaitę turės tris repeticijas: mūsų moterys ir merga i lės 
'ntarninke, seredoj ir pėtny-1 susispiestų prie šios kilnios 
čioj vakarais 7:30 bažnyčioj organizacijos, 
prie vargonų

visos
LINKSMINS

KLAUSYTOJUS

• *1 • d.n rnn* j f Komisijos pirm. A. Svilpau-daugiau kaj $2,500, o nevedę' , . . ., . ....., • i • J™ • x pkiene atidarė vnkarėlj ir padauginu kai $1,000 j metus,' ..... ... ,a . .■ • • kvietė įžymų Melrose Parketurt gauti ir išpiidvti inconie ......................... , .. _ 2' biznierių ir veikėjų Petrų Me-
ux nan ų. trikį gPj,n;nįni.nill|į vakarui,

Ivamos korporacijos, ma- . . ..... , „
‘ j-j vv y kuris gražia įžangine kalbažos, ar dideles, uždirbančios, ... ? , . ....... . . .'pradėjo pramogų ir pakvietėar m uždirbančios, taip pat,. T rT .. . .xi, 1 k«n. J. Jenčių, MIC.,, kuristuri išpildyti income tnx bla- .... ,ų Į kiekvienų sekmadienį atvyk-
. . , .. ... .... sta pamaldoms ir rūpinasi ki-Jet kas šio dalyko neatliks, , . , ......... . , t taus dvasiniais lietuviu reika-susidnrs su daugeliu keblumų

Šis dalykas nėra labai kom
plikuotas. Galima atlikti be 
dalelės sunkenybės.

Adv. Charles P. Kai

listė, solo ir su choru daly
vaus bažnytiniam koncerte,
kurį. dbngra vhrgj. muz* J. 

JO bnvo pakviesti ir kiti nps-, BraJ,aitis „„ p)|Oru 
fcnt.es valdybos nariai, bū- kovo u d AuSros Vart|J

lais, pasakė gražią kalbą. Po

miesto daly, kur gyvena tur- kauskas. 
tingesnė žmonių klesa, poli
tikieriai jos prisibijo ir jai 
pataikauja. Jie turi kerų tra- 
nsportaeijų. >Sakysim aš AVin- 
netkos, ar Evanstono, atva
žiuoju į miestų per 25 minu- 
tas.

Dabar atsirado žmogus, ku
rks pradėjo kelti transporta- 
cijos klausimų. Tai 13 War- 

aldermonas John Egan.(IO
.U

tent kun. V. Čižauskas, An
tanas Bacevičius ir J. Kuli-

Šio vakaro pasisekimas pri
klausė nno darbščios komisi
jos, kuri ištikrųjų dirbo. Tų 
komisija susidėjo iš darbš
čių narių, būtent: A. Švilpaus
kienė, P. Bacevičienė, O. Sko
džienė, K. Kantautas ir Mar. 
Kaviekienė. Pastaroji M. Ka- 
vickienė pardavė net už 17 

(dol. tikietų ir suteikė ketu-

I Kovo 9 d. bus kuopos mC- 
n n. rengiamas Už- nesjnis susirinki]„as. K„rio? 

nytinis koncertas. Visi choro jk| ,jol p|.n.
narini balinai tori atsilnnky. , atei,. jr jsira5v|i x#
ti j Sias repeticijas. Kor. rfs prii„,amos ,labflrįato. 

Sęjungiečtų Veikla „„.kerfio.

NORTH SIDE. — Sąjun- 
' gietės čia gražiai darbuojasi. —

Dalyvauja bažnytiniam kon-į Užgavėnių vakarų buvo su- 
certe. Aniceta štunnnitė, A u- rengusios buneo party, kuri 
šros Vartų parap. choro so-

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 
KONTESTAS ĮSISIŪBAVO

nyčioj, 7:30 vai. vakare. Bu> 
išpildyta žymių kompozitorių 
bažnytiniai kuriniai.

Ciceros Žinios

KAIP BŪTI SVEIKU

i Old Oold Kontestas yra didžiau
sias kontestas koks tik yra buvęs 
šioje šalyje. Jis apėmė visą kraštą

Į. nuo jurų iki jurų — nuo Atlanto 
. iki Paeifiko, paveikė kiekvieną val- 
I stybę, kiekvieną miestą ir miestelį. 
To kontesto rengėjų geriems norams
niekad neabejoja.

Old Oold siullo $1,000 dovaną ir 
tam pnskvrė $200,000. Pirma dova
na bus $100 00n. n kitos 999 dovanų 
susidės iš $100.000. Štai iums pu
riausia nropa. Be to Old Goki neuž
miršo lietuvišku laikraščių šiame 
konteste. Kontestas rasidėjo praėji,' 

' si mėnesi, bet dar 'Ta iižtekt'nai

Kaip ir kas antradienį, šia
ndie pastangom Peoples ben
drovės krautuvių bus trans
liuojama įdomi radio progra
ma 7 valandų vakare iš sto
ties WGES. Šios dienos pro
gramoj dalyvaus grupė žymių 
dainininkų, kurie po vado
vyste Jurgio Steponavičiaus,

E. Maskolaitienė i padainuos daug gražių linu- 
------------ ' įlies dainelių.

RADIONAS

Kovo 10 ,1. ir 17 d., po pa
maldų, įvyks svarbios prelek-
C1 jos S’.. Antano parap. SV et. igtnti. Dar nevėlu, stok i dar-

Lietnviai daktarai pašvenčia ba šiandien.
i -t . • i-» i _ j x*i K’k pns artimiausia ei^omfu |w»-savo laikų ir lesąs, kad tik sa- ir įo O'd

Žin- Oold Puzz'e Pietųro*, kur karto iš- 
1 dėto kontesto t-’isvklės ir kitos 

omolkmepos. V>»kn ėnrvk p*'t>al| nu-, 
gauname progų Turi- I rodymim iŠ hū"i neimtas i kootn'i-

įr brangaus savo laiko I me naudotis ir skaitlingai su-1 Toit^ •‘T’’4" j,-,.. —--- .. .. ---- 1

rias gražiausias dovanas. Ga-
modernišką t™n"įortM“iją IrW * *.ai ,ir “Wl™li -''V“ k»» žmogaus svį.
šiai kolonijai. Jam pasisekė “ ko",ls,-a'- lt,m “<* «"• Katą. Jd gauname progą turi- 
aprūpint Archer Avenue, 55
gatvę ir Clearingų busais. Jis Į. v. „ A .1 io šie asmenys: Petras Metmnon sustot, kolei \VesternT 
ir Kedzie avė. gatvėkariai bus 
prašalinti ir jų vietų užims 
butai. Jis yra atsišaukęs į 
įvairias draugijas, kad jam 
pagelbėtų pravest tuos pro- 
j-ktus. Mūsų pagalba alder- 
inouas Eganas galės tai įvyk- 
dint.

is darbuojasi, kad įvedus vo tautiečius daugiau supažin-

: znus <•” npvlinVpi p("rn. tai
nesigailėjo. Komisijai gelbė- Į sirinkti pasiklausyti ir pasi- <<” jr gnnsi tą, ko reikia 

; mokinti taip svarbių dalykų kontcstui.
rik»S J- Švilpauskas, J. Da- kas link mūsų sveikatos. I oid0Gpld''e’i'mre,.!».' r^UnS"^^ 
maševičius, E. Preikšą, M. Ja-I . ... , Į patenkinančius iūsn rūkvmo reikaln-
nušauskienė, O. Skudienė, I’.| ?,OmLS PrelekejJ°’11,S dau' 1 vi"".-- Gerinusios jums klot ei,

įaustai rūpinas dr. A. J. -...... ■ .... ........
Baccvu ienė ir t). Vaitkienė ; ’ uRf(,n viplinis ()antl) gy(,y.

Komisija taria nuoširdžiau- tojas. Jis btis ir vakaro vedė
sią ačiū taip skaitlingai atsi-(jas. Taipgi dr. Simonaitis, 
lankiusiai publikai, svečiams J dr. Biežis ir dr. Zubriekas. 
ir visiems geros valios biz-, Pralėkei jos bus iliustruotos, 

Jo išskaičiavimu, vidurinio-I nieria"ls ir žiaip žmonėms už labai gerai suprantamos vi-
suteiktas dovanas. sients.

PLATINKITE “DRAUGĄ” | SKAITYKITE ‘ DRAUGĄ »>

Tel. LINcoln 4424
Dėl ReuTnnJįzmo. Slopu. Nor- 
votnvuo. Pčtslos Cirkui i n ei ios. 
Ankšto Krauto Snan/limn ir 
RedU^^o— PAM*OTVKIT 

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Lirbt, flnlnhur ir Shower 

Mandvnėa,
TUatrtro*, T’Ttm“’it.M ir Masožai

VTFV aKTOIT-a 
lHIMl Clvbcrttm Avė. 
r,m.. Tre/ K »>lr.

Ir *r*t.
rrt. Ilrl '• rak 

Antr. Ir f-nkt. T:3»
Iki « rok. 

VIBTO-R

v»fvr|l!'>F vuvn(p, 
|t»7 m. nnl"‘ed 

An«r Ir Krtvlr.
» ryto Iki « rak 

Moteris 
Pitsrnsnto** 

«TVI«« 40 MKTU

stis bus galima pasiekt per 
' pusvalandį. Jeigu tas įvyks, 
tada mūs kolonija jauslus, 

.kad ji “gyvena namie”. Žmo-
----------- nės — biznieriai ir profesijo-

Šioj Chicagos daly gyvena nalai keltus gyvent į šių ra- 
daug lietuvių. Taip put yra inių kolonijų.

CLASSIFIED

daug įvairių draugijų. Pa
čiam lietuvių centre raudasi 
graži bažnyčia, pradžios mo-

Tat kodėl neareikšt aklei - 
, monui Eganui simpatijoj ir 
užgyrimo darbo. Aldermonas

A. A.
PARDAVIMO KRAUTTVft

kykia, Sv. Kattimicro aknde- 1)raktifkai vcda projoktus. y.
mija, Šv. Kryžiaus ligoninė., r<i 
Gyvena daug profesijonalų ir 
visuomenės veikėjų. Yra sta-

net paskyręs transporta-
eijos komisijų. Dienrašty
“Drauge” dažniau bus rašo- 

mbią bimią, kaip Peoples apie 5į prnjektlĮ. Taip pill
Fu.niture kompanija ir kiti.. pa,g,,-jau .lalyvaut aldero.ono 

Marąuetle Parko apylinkėj Egano niitinguosei kur eina 
galima skaityt per virš 10,000 svai-atymas transportacijoe
lietuvių, bet nuo jų iki šiol 
bnvo atimtas vienas svarlkiau- 
sių dalykų — t ra.n sporinei ja.

Prieš kiek laiko J. Mieke- 
Įifinas ir Dargis suorganizavo 
'politinį klūbų, vartlu Marųue- 
tte Park Piliečių klūbas, ku
ris daug pastangų yra padė
jęs transportaeijos reikale ir 
šiandie dar nesustoja dirbęR. 
Adv. Joseph J. Grish api“ 20 
kartų buvo galva delegacijos, 
kuri reikalavo, kad kolonijai 
būtų pagerinta transportaci- 
ja. Jų darbas nedavė vaisių, 
nes panašūs klausimai pri
klauso nuo “geraširdžių” po
litikierių.

Dėl tos priežasties šios ko
lonijos augimas labai nusilp
nintas. Jeigu nuo G7-tne į vi* 
durmiestį nuvažiuot ima ne
toli pusantros valandos, ga
lima sakyt, darbo žmogus tu
ri tris valandas pašvęst gat- 
vėkary stovėdamas. Siaurinėj j

klamimo. Korespondentas

Tėvų Marijonų Rėmėjų 
1-mo Skyriaus Vakaras 

Gražiai Pavyko

MELUOSE PARK, ILL. — 
Praimtų sekmadienį Tėvų Ma
rijonų rėmėjų 1 skyrius buvo

ANTANAS ir EMILIJA DIŠIAI
(po pirmu vyru Vasiliauskienė)

Mirė kovo 6 d., 1937 m., 11 vai. vak. abu aulnukę pusės amžiaus.
A. a. Antanas kilo iŠ Tanevėžio apskr., Pumpienų parap., Varu- 

klSkio kaimo.
Amerikoje iSfryveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dukterj Aldoną 14 metų, sūnų Anta

ną 6 metų. posftn) Albertą Vasiliauską 20 metų, du broliu; Petrą, 
Chlcairoje, Ir Mykolą Binghamtone, New York. Seser) Oną Ir Avog-e- 
r) Juozapą Šukius, ir Jų Šeimyną, pusbrol) Joną Ir Jo Šeimyną. Ir 
pusbroli Justiną Stasiūną Ir Jo moterj Oną, o Lietuvoje 4 seseris 
lr daug giminių.

A. a. Emilija paeina IS Panevėžio apskr., Subaėių parap.. Paju- 
džlu kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 2 sūnus; Albertą ir Antaną, podu- 
I krę Aldoną, pussese.r) Marcelę TamaSausklenę lr Jų Šeimyną, o Ue- 

tuvoje seser} Marijoną Vagullenę Ir Jos Šeimyną.
A. a. Antanas Ir Emilija gyveno 4454 So. Rockwell St Tel. 

LAFayette 0457.
Kūnai pašarvoti J. Mulevičiaus Koplyčioje, 4 343 S. California Avė. 
laidotuvės Jvyks ketverge, kovo 11 d. IS koplyčios 3 vai. ryto bus 

atlydėti J Nekalto Prasidėjimo Panelės švenč. parap. bažnvčla. ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos už velionių sielas. Po pamaldų bus 
nulydėti J Šv. Kazimiero kapines.

NuoSIrdžial kviečiame visus gimines, draugus-ges lr pažystamus- 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Siutai, Oi ik t ė, Broliai. Pushrnllai. Seserys Ir Giminė)*.
I-aidotuvių direktorius J. Mulevičius. Tel, LAFayatte 3572.

Pardavimui vyru drabužių lr reik
menų (men'R furnishlngs) krautu
vė. Geroj v'efej. prieinama kaina. 
2?O9 W. Cermak Rd. 
Pardavimui Dellea,es''en Ir Grosernė. 
Elektrlk'nlal eounter’al. Garo apSi'- 
dvmas. Gyvenamieji kambariai. įlen
da prieinama, l’arduodam dėi ligos. 
Tel. ENGIewood 3305. Kalbėkit ang
liškai.

Vienintelis radio, kuris pagauna gerai visas stotis. 
Budriko krautuvė vien’ntėlė vieta įsigyti, ar išmainyti 

savo seną radio ant 1937 mėty tobulo 
radio — RADIONA.

Budriko krautuvė pr oflldyta visomis 
PHILCO, ZENITH, RCA VICTOR, GEN 

ELECTRIC radiomis.

naujomis 
ERAL

DUODAMA DIDELĖ NUOLAIDA UŽ ŠEN4 RADIO

Jos. F. Budrik.lnc.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

SUDRIK FURNITURE MARI
3347 So. Halsted St.

Budriko programų:
WCFL 970 K., Nedėlioję nno 7 iki 8 vai. vak.
WHFC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vnk. 
\VAAF 920 K., Penktadieninis ir šeštadieninis 3:30 po pietų.

• EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Gegužės 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

j Lietuvų per Gothenburgų laivu “Gripsholm”

r

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt inortgages).
Pinigų taupytojoms išrnokėjom 4% be jokio atroka- — 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, ifimokam visų nuošimtį už 4 

mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin MACKEWICH, Prez. Tel. Canal 1679

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

iŠ

arba telefonuokite CANai 7790

fcnt.es

