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ORGANIZUOJASI PLIENO
FABRIKŲ DARBININKAI

Pasiryžęs Kūčių dieną kal
bėti p e r radiją
VATIKANAS, gr. — Ser-, Šventenybe buvo
pasiryžęs
pantis Šventasis Tėvas Popie- šių sukaktuvių dieną laikyti
žins Pijus XT šiandien pareis- AIišias. Deja, taip neįvyko,
kė, kad ketvirtadienį būtinai; Popiežius pasirodė per silpkalbės per radiją, kad užtikri-jnas, vakarop gi padidėjo kar
štiš taip, kad gydytojas dr. Ifi
inis pasaulį, kad yra gyvas.
Miegamojo kambario vie Jani pakvietė specialistą gy^ynam pašaliniam kambary ant toją, profesorių N. Pende iš
rašomojo stalo bus pastatytas Romos universiteto. Paskiau
mikrofonas. Šventasis Tėvas j jiedu pranašė, kad Popiežiui
kresėje bus nuneštas prie mi-|nėra jokio pavojaus, tik reikrofono ir kalbės pasauliui. įlinkas ilgesnis ramus ilsėjiTas įvyks ketvirtadienį 12:-imas.
30 po pusiaudienio (Chicago* I§ rvto šalutiniam kambarybus girdima 5:30 ryto).
je atlaikė Mišias Popiežiaus
Gydytojas dr. Milani ir ki vienas sekretorių. Prieš pu
tas specialistas Popiežiui pa siaudienį J o Šventenybė paso
tarė ilsėtis ramiai, nieku būdu dintas kresėn. Priėmė Romos
nekalbėti per radiją. Bet J o arkivyskupijos
vifkarą J o
Šventenybe neklauso patari Emin. kardinolą Marcatti Selmų. Pasikvietė Vatikano radi vaggiani. Kalbėtasi apie arki
jo direflotorių i r įsakė, kad vyskupijos reikalus.
viskas būtu paruošta kalbai
Po to Popiežius vėl gulė lo
per radiją.
von, o vakare pasijuto silpnės
Prelatai praneša, kad J o
nis.
Šventenybe y r a daug silpnas.
(Vakar Romoje visose baž
Bijoma, kad kartais neįsimes
nyčiose melstasi už Popie
tų gripas.
žiaus pasveikimą.

Telefonas: Canal 7790
Administratorians: CANal 2821

Sieks trumpesnių darbo v a l a n 
dų, didesnio atlyginimo
NUMATOMI STREIKAI, JEI DARB
DAVIAI PRIEŠINSIS
3

Aną dieną penki kaliniai bandė p a b ė J i iš senojo Jolieto kalėjimo 1. Rodoma, kur
jie koplėeias užkėlė ant mūro sienovs. 2. | š ten visi penki lipo prie kopėčių; du pasie
kė, o trys nespėjo ir pasidavė. 3. Šiais laiptais tiedu perlipo sieną ir išsilaisvino, bet
greit sugauti.
(Acme Photo.)!

REIKALAUJA STIPRĖS- j I Š G U I T A DU KINŲ BOARDAS SLEPIA POLI
NĖS APSAUGOS J.
MAIŠTININKŲ BATALICININKO ŽUDIKO
VALSTYBĖMS
JONAI
; REKORDJJ
;
-

PITTSBUBGH, PA., gr. 21.
— ]vyko 42 plieno fabrikų, e^samų tarp Clevelando i r Atlantiko pakraščių plote, darbi
ninkų atstovų suvažiavimas
tikslu visus plieno pramonės
darbininkus suorganizuoti unijon.
Suvažiavimas nusprendė su
šaukti nacionalę visų šalies
plieno fabrikų darbininkų at
stovų konvenciją. Padarytos
kelios rezoliucijos.
Reikalaujama, kad plieno
pramonėje būtų įvestas 30 va
landų savaitės darbas; kad
mažiausias darbininkams die
nos atlyginimas būtų 5 dol.;
kad tiems visiems, kuriems
šiandien mokama 5 dol. arba
daugiau dienos atlyginimo,
būtų pridėta 1 dol. 24c. dau
giau; kad pusantro karto dau
giau būtų atlyginama už virš
laikio darbą; kad už darbą

sekmadieniais i r šventėmis bū
tų dvigubas atlyginimas; kad
išdirbusiems dviejus
metus
darbininkams būtų pripažin
tos vienos savaitės apmoka
mos atostogos, o išdirbusiems
penkerius metus — dviejų sa
vaičių apmokamos atostogos;
pagaliau, kad visos kompanijų
unijos būtų panaikintos.
Suvažiavę darbininkų atsto
vai pripažino, kad kompanijųj
unijos palaikomos vien dides
niam darbininkų išnaudojimui
ir jos turi išnykti.
Atstovai sutarė, kad ateinan
čiais metais visi šios pramo
nės darbininkai bus suorgani
zuoti vienon galingon unijon
ir baigsi$ jų išnaudojimas.
Jei kompanijos nenorės jokių
derybų turėti su darbiniiikų.
unija, tada jos bus atsakingos
už visus įvykius šioje pramo
nėje.

WASHIINGTON, gr. 21.
NANKINOAS, Kinija, gr.
Chicago policija suėmė du
— Karo sekretorius H . H. 21. — Vyriausybės kariuome žudikus, kurie lapkr. 8 d. vie
Woodring metiniam raporte nė, pasiųsta | Sianfu, Šensi noje1 smuklėje Town of Lake
prezidentui Rooseveltui nuro provincijoje, į triuškinti maiš nužudė policininką M. Tothą.
do, kad mažiausias pastovios tus i r išlaisvinti diktatorių Vienas žudikų y r a S. Makariuomene skaičius gali pa- gen. Čiang Kai seką, apsupo rpwski, o kitas
F . "YVhyte.
—«—«w*aaau<«=<r- ' " * -•
—
~—
^ ^
-—
šTGl&i ^ " a l p ^ ^ ^ t M l f e o T m r i T I s g m f T a ^ f u ' m a T ^ T ^ t ^ ^ j ^ ^ ^
VATIKANAS, gr. — Va
Laikraštis Osservatore Ro
ISPANIJOS SUKILĖLIAI
rių. Tačiau nacionalė sargy hatalijonus už 25 mylių nuo
licininko žudikas. Policija ži NUTRAUKS PUOLIMUS
kar suėjo 57 metai, kaip Šven mano padavė sumanymą, kad
ba turėtų būti padidinta iki Sianfu miesto.
no, kad jis turi platų pilicinj
tasis Tėvas Popiežius Pijus vaikų tarpe sukelti meldimosi
KALĖDOMIS
210,000 vyrų.
Sianfu kol kas nepuolamas, rekordą, šiemet paroliuotas iš
X I įšventintas
kunigu. J o ! už Popiežių sąjūdį.
Sekretorius
rekomenduoja nepaisant to, kad maištų va kalėjimo.
LISABONA,
Portugalija,
Vakar Chicagos arkivysku
mažiausia 30,000 atsargos ka- das maršalas Čang HsueliTačiau jo rekordas yra val gr. 21. — Ispanijos naciona
pijos visij vienuolynų koply
rininkų kas metais šaukti po- liang ignoruoja vyriausybės stybės parolių boardo žinybo
listų kariuomenė per dvi Ka
čiose prieš išstatytą Švenčiau
ros savaičių mankštai. Tkišiol i ultimatumą. Su juo turimos je ir šis boardas, kad pačiam
lėdų dienas nutrauks puolimus
siąjį Sakramentą melstasi už
kas metai šaukta tik 20,000. | neoficialės derybos, kad išva- neįkiimpus, slepia žudiko re
prieš radiikiaus. Bet kariai pa
Šventojo Tėvo pasveikimą.
Reilkalauja daugiau fondų pi- davus diktatorių.
Maršalas kordą.
siliks apkasuose ir bus pasi
Columbia Broadcasting sis$AN SALVADOR* gr. 21.
lietinės militairinės mankštos Čang Hsueh- liang mėgina iš
Šį sekmadienį Popiežius mi
tema praneša, kad p e r radijai— Čia patvirtinta vakarykšAngliški laikraščiai prane rengę gintis, jei bus puolami.
siderėti,
kad
apdrausti
savo
nėjo 57 metų savo kunigystės
Amerikoje bus transliuoja-1 čia žinia apie Įvykusį šiurpų stovykloms. Ikišiol kas metai
ša, kad tuo reikalu kreiptasi
galvą.
sukaktuves. J o Eminencija
mo s iš Romos Kalėdų viduna-. žemės drebėjimą
Salvadore buvo priimama iki 20,000 jau
pas gubernatorių Hornerį, ka KUBOS PREZIDENTAS
Niekas negaili pasakyti, kaip
nų vyrų į šias stovyklas. Sek
•kčio Mišios,
laikomos A ra respublikoj.
NENORI ATSISTATY kardinolas Mundelein, J ų Ek
dangi
policijai
reikalinga
ture
retorius pageidauja šį skaičių baigsis šios) derybos ir a r dik
scelencijos vyskupai ir kiti
Coeli bažnyčioje.
DINTI
Drebėjimo centras buvo St. padidinti iki 50,000 jaunuolių. tatorius bus išlaisvintas. Vy ti suimtojo rekordą.
žymieji Clricago prelatai i r
Iškilmės bus girdimos Ame Vincent mieste. Sugriauti d a r
riausybės kariuomenės vadai
HAVANA, Kuba, gr. 21. — pasaulininkai vakar pasiuntė
rikoje nuo 6:00 iki 6:15 vaka kiti 7 miestai. Baugiau kaip
MASKVOJE
NEPAPRAS
APVAINIKUOTA DIEVO veržiasi kovon prieš maišti
Kubos prezidentas Gomezas Šventajam Tėvui sveikinimus.
ro gruodžio mėn. 24 d., ty., 200 žuvusiųjų. Apie 400 asme
T
A
S
TRIUKŠMAS
M O T I N O S STATULA
ninkus. Japonai to reikalauja.
paskelbė, kad jis neturi pasi
Kūčių dieną (eastern Stan nų sužeista. Dalis sužeistųjų
Japonai pareiškia, kad neda
dard time).
MASKVA, gr. 21. — Sovie ryžimo atsistatydinti ir jei M Prasidėjo žiemos laikotar
atvežta čia.
SANTIAGO, Kuba, gr. 21. ryti jokių susileidimų marša
tų vyriausybė patyrusi, kad natas trauks jį teisman " i m - pis. Vakar buvo trumpiausio— Švč. P . Marijos statula, lui.
DARBININKŲ D E M O N S 
andai Gibraltaro sąsiaury nu peaclimentu", j i s asmeniškai ji diena. Nuo šiandien dienoa
RASTAS VIENAS DINGĘS t2 Cobre, už 12 mylių nuo šio
ginsis.
TRACIJĄ D E T R O I T E
polaipsniui eis ilgyn.
LĖKTUVAS
miesto^ iškilmingai apvaini JUNGIASI JAPONŲ PRIE skandintas bolševikų prekybi
J i s sako, kad yra nesąmonė
nis! laivas Konsomol su visa jo
kuota bažnyčioje tuojau po
ŠAI
DETROIT, Micb., gr. 21. —
įgula. Tai ispanų "fašistų" norėti j o atsistatydinimo dėl j
SALT L A K E CITY, Utah, pontifikalinių Mišių, dalyvau
" S ė d ė j i m o " streikas vyksta
to, kad jis yra priešingas kon
darbas, sako bolševikai.
gr. 21. — Vienas iš dingusių jant apie 80,000 maldininkų,
TOKIJO, gr. 21. — Japonų
Kelsev-Haves AYheel Co. fabgreso pravestam sodžių moky
jų pereitą savaitę
lėktuvų suvykusių į Eucharistinį kon militariniai ekspertai randa,
CHIQAGO S R I T I S . — šian
Vyriausybė
kreipės
Londo
rike. Vakar šio streiko užuo
kilų statybos programos biliui.
rastas susidaužęs šiaurinėje I- gresą Santiago.
dien numatoma giedra; kiek
kad maršalo Čang Hsueh-lian- nan, kad Anglija imtųsi prie
jautai surengtos darbininkų
dabo valstybės daly. I š St.
šalčiau.
Vainikas, vertės 15,000 dol., go sukilimas prieš Kinijos vy monių sustabdyti tą " p i r a t ų " GINKLŲ IŠVEŽIMO DRAU
demonstracijos vaikštynės, ku
Paul skrido į Spokane su paš
iškilmingai iš čia nuneštas. Ci riausybę yra žygis prieš j a  veikimą Ispanijos pakraščiais.
riose dalyvavo keli tūkstančiai
DIMAS YRA T E I S Ė T A S
tu. Lėktuve buvo tik du vairi
ponus.
Sako,
daromas
sąmoks
viliniai i r militariniai autori
darbininkų.
Šaukiami gausingi darbinin
ninkai ir abudu, matyt, žuvę.
las
visus
japonų
priešus
su
tetai dalyvavo lydėjime.
WASHINGTON, gr. 21. —
Apie 30,000 darbininkų strei
kų susirinkimai protestų kėli
jungti
krūvon
prieš
Japoniją.
Kitas lėktuvas, kurs anks
Vyriausias teismas nuspren
kuoja automobilių pramonėje.
SHOPP/NG
mui.
Tad
japonų
vyriausybe
priva
dė, kad prezidento skelbiami
Tas trukdo noamalų darbo čiau dingo su 7 asmenimis, PARDUODAMOS INAU
OA.YS LEFt
lo
gerai
apsižvalgyti
i
r
bu
vykdymą. Kai kurios kompa dar nesurastas.
GURACIJOS SĖDYNES
PRIEŠ PLOKŠTELINĘ MU draudimai išvežti iš šalies gin
dėti. Reikalinga tuojau imtis
klus kur nors kariaujančioms
IfAISTtETOC
nijos i r toliau pasisako prieš
ZIKĄ
priemonių
suskaldyti
tą
są
pusėms yra teisėti.
Praneša, kad pasalintam vy
AND
WASHINGTON, gr. 21. —
unijos pripažinimą i r tuo bū
mokslą.
HOLLY
Ginklų gamintojai mėgino
Chicago muztkininkų organi
du galina nesusipratimus. J o s resniojo teismo klerkui F . V. Paskelbta, kad parduodama
|W«EATMS
zacija nusprendė uždrausti sa suvaržyti prezidentą. Tas ne
turėtų, žinoti, kad unijų pripa Zintakui byla bus atnaujinta 37,000 vietų sėdėti p e r prezi
dento inauguraciją. Kainos i- KATALIKŲ IŠTIKIMYBĖ vo nariams kokiu nors būdu pavyko.
sausio mėn. 25 d.
žinimas yra gyvas reikalas.
NAUJAM KARALIUI
ki 10 dolerių.
prisidėti prie muzikos rekordų
Sveikumo departamento vir
LONDONAS, gr. 21 — Wes (plokštelių grafofonams) ga
r?
DIENRAŠČIO " D R A U G O " METINIS KONCERTAS
N E W YORK, gr. 21. —trainsterio arkivyskupas va minimo. Randama, kad su šininkas dr. Bundesen prane
CHRISTMAS
IR BALIUS B U S 1937 M. SEKMADIENI, SAUSIO
Nepaprastai smarki audra iš kar Britanijos katalikų vardu šiais rekordais siaurinamas ša, kad mažėja gimimų skai
5EAVS f *
tiko šio miesto pakraščius. K e paskelbė ištikimybę naujam muzikininkams darbas. Muzi- čius. J i s randa, kad pradeda
31 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. J O PRADŽIA
liosdešimts asmenų sužeista. Anglijos karaliui Jurgiui V I , klninkai neprivalo patys sau įsigalėti nusistatymas turėti
5 VAL. P O P I E T Ų .
Pakenkta laivų. plaukojimuL teisėtam Britanijos valdovui. kasti duobes.
mažesnes Šeimas.
lnaĮpfWhfcjtŽ*-ra I~T r*.zj**m^m<**n

PAMALDOS UŽ ŠVENTĄ
JĮ TĖVį PIJĮf XI

KALĖDŲ MIŠIOS IŠ R0- < DAUGIAU KAIP 200 ŽUMOŠ PER RADIJĄ ! VUSIUJU SALVADORE
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tuntas yra labai didelis, č i a einama prie ra
maus ir taikaus sugyvenimo, o ten, Europo
je, pasirengę viens kitą bet kada pasmaugti.
KINIJOS

PADĖTIS

s
P. Gudas

T ą Kur Prez. Rooseveltas Lankėsi

(Tęsinys)
prilygsta Šveicarijai. SkirtuNelaimingoj Kinijoj ir vėl kyla nami
mas
" D K A U G A S " 2334 & Uakley Ave., Chicago
Urngvajus
> r a k*ne> kad Šveicarinio
karo
audros,
kurios
tam
kraštui
sudaro
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
v.
i* v r a dainuota ir yra viena
rp
didelių pavojų. Neramumus viduje kelia ko
l a i mažiausia pietų Ame- kultūringiausių Europos valmunistai, ardo jos tvarka, o iš lauko puses
lAeina fcasuieu. tssKyrus «ekmadiemus.
rikos respublika. Bet jos geo- s t y b i ų , 0 Paragvajus susidegrasina Japonija, kuri vis daugiau Kinijos
Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrąžina
graftne padėtis yra patogi, d a i š l y g u m ų į y r a v i e n a s
Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
žemių užgrobia. Tas kraštas tikrai yra atlai pašto ženki*
Kaip ubagai tarė ,taip ūki
Redakiunua priima — nuo 4 vai. Ugi 5 vai. popiet.
klimatas geimas. Turi geras labiausiai Grvilizadįoj atsili- PO 8VU3T4 PASIDAIBIUB
si radęs tarp kūjo ir priekalo.
P K i l N c A l l i K A i o S KAINA: J. Amerikos valstybėse.
ninkas padare. (Apia vienuosąlygas ekonomiškam kilimui.• kurių kra&tų.
Metams — $6.00; Pusei metų — $3.60; Trims mėne
'fllVT^„
1-1,
A.
1 _
V i i
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose vai
Kinijos nepavydėtina būvį gerai atvaiz Jos klimatas daug maž toks,
Sveiki, tavorščiai!
liktų valandų arklys ir pra
*t?b4se prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
Paragvajus
rubižiuojasi
su
- *4.'." . Kopija — .03c.
davo Chicago Tribūne karikatūristas p. Orr. kaip Virginijoj. Lytaus gau- Brazilija, Argentina ir BoliŠiandie ant savo delno de dėjo šokinėti, spardytis. Nu
J i s davė tokių karikatūrų: Kinietis (vaiz na nei perdaug, nei permažai. yįja.
du jums gražių pasakų apie vožęs puodų jis tikrai pama
duojąs Kinijų) sėdi ant širšių lizdo. Busimos
Kada steigėsi pietų Ame-, Paragvajus turi dideiių bė- arklių jodymų, kurių atsiuntė tė ant arklioi sėdint raudonų
bolševikas širšes erzina ir tos puolų kini. tį
DIENOS KLAUSIMAI
vienas mano gerų tavorščių — su ragais ponaitį. Jis tik su
ir, žinoma, k a n d a Norėtų vargšas pakelti rikos respublikos, tai tuo kra dų su vienu kaimynu — Borankas, gintis nuo širšių, tačiau japonas, štu varžėsi Brazilija ir Ar- Hviįa dėl rubeiių. Ginčijasi Bėgilas. Taigį paklausykite. rėčio kriju prie ponaičio, o 1
tll0
DIDELIS SUSIB0MCĖJIMA3 POPIEŽIAUS pakišęs šautuvų jam po nosim, šaukia ne- f f m * ' ^ ^
Kada tik ūkininkas po nak tasai ne savo balsu rėkti: " N e ^ ^
> dėl provincijos
vadinamom
SVaJULATA
kad tas kraštas abejų pripa- Gran Cbaco. Ne tik ginčijasi ties nueidavo į staine, visuo mauk! Nemauk!" Ale ūkinin
si judinti nė iš vietos.
žintas^nepriklausomu.
Guli, j 0 kartais ir kariauja. Ginči met rasdavo savo arklį guši- kas užmovė ir paėmęs šermuk
Ištikrųjų Kinija šiandien ir yra tokioj k a i p B l g . i j a ? t
PraneūziPopiežius Pijus X I sunkiai serga. Dien
jamoji teritorija yra maža lusį, apsiputojusį. Arklys nuo šninę pradėjo per šonus ir/
padėty.
Visame
krašte
siaučia
ekonomine
•
•
»-_!_•*•
•
raščiai iiasaien visose savo laidose ueua duu0ištirta ir skystai laukinių iri to pradėjo eiti kudyn ir men- per ragus vanoti. Kai išdir
i
m
i
j
T-k-i J. i i
JUb L
' OKietlJOS.
&mų apie J o Šventenybes sveikatos stovį.
kyn, menkyn. Ūkininkas nie bęs bailį ūkininkas nuo po
krize, žmones kenčia skurdų. Del to kyla
dijonų apgyventa.
Didžiosios radio stoiys Devem kas vaiaiiuų
kaip negalėjo suprasti,
kas naičio numovė rėčio krijų, tai
si irutės, sumišimai. Rusijos
komunistai,
Šalis, kuri nori turėti bėapie tai miormuoja saausyiojus. Bažnyčio
Kedaug pasaulyje tta..U:
^
tai
apWį knnkinti
k
kaip kituose kraštuose, taip ir Čia, naudc- dų dėl naminių nesutikimų,
tasai taip nėrė po duris, kad
se, Kataiuvų ir ne^aiaimų Kaiuauios nuuao.6,
kių
salių,
kur
tiek
būt
būvy
.
.
..
.
„
„.„n™,;
n
a
h
a
E
a
r
k
l
i
jasi kiniečių nelaimėmis, juos kursto. Vai- tai ji tų gali turėti ar ji būnet visų staines kampų su sa
kad .UIUYSIS i^ataii&ų .bažnyčios U aiva dar
kraujo
pralieta,
kaip
toj
me
džia norėtų gelbėti iš tokios situacijos, bet tų maža ar didelė. Taigi ma
Kartų pas jį atėjo ubagas. vim nusinešė.
pasvenuų ir Kad gaietų lesa toaau savo isnkoj
valstybėj,
Paragvajuje.
čią japonai nepaleidžia. Jie liepia nesi j u- ža S Urugvajus tų bėdų turėNuo to laiko ūkininko ark
giauiigą pasauliui uaioų. J.OKS didelis suKai Paragvajus tapo ne Ūkininkas jam papasakojo adinti, nes kitaip dar daugiau jos žemių oku- j 0 j k a i ^Q rietenos tarp d v i e .
siaomejiuias ropiežiaus sveikata yra ne tik puoš. Taigi, kiniečių tautos tamsumu, susipriklausoma valstybė, tai bu pie arklį ir klausė, ar kartais lių nejodė.
j ų g r u p i ų ? k u r į ų y i e n a v a d -_
jungtinėse vaisi\oese, bet visuose pasau skaldymu ir iš to- kylančiais vargais naudo nosi Coloiados, o kita Blanvo diktatorių valdoma. Ant jis nežinųs kokių medicinų. Už
Ši pasaka, tavorščiai, yra
lio ^raštuose.
tai
žadėjo
duoti
gerų
bryzų
cos. Dėl tų dviejų grupių rie- rasis diktatorius Carlos Anjasi svetimieji.
geras priklodas. Mūsų koloniŠventasis Tėvas Pijus X I valdė Bažny
Smarkiai besisukdamas civilazcijos ra- tenų ir kautynių kraštas kc»n tonio Lopez buvo sumanęs Pa iašinių. Ubagas, kaip papras- j o s e a n t k a i k u r i ų k a t a i i k i S k u
čių per A.eiurioiiKa metų. V aidė tikrai sėk tas vis dėl to žymiai tolsta nuo kapitalizmo. t ^ j 0 n e į p e r gQ m e t ų . Kautyragvajų padaryti galinga va tai visi ubagai, pasakė žinųs, d r m i g i j u jodinėja visokie cimingai ir gar Dingai. Jo milžiniškus darbus Bet, anot Raymondo Lange, Amerikos korėsbaigėsi
tik
dėlto
•
kad
neS
pripažįsta ne Uk katalikai, bet visi krikš pondento Paryžiaus politiško laikraščio, var- j o s į g r i g o g y v e n t o j a i n ' s t i e k lstybe. U353 metais jisai sa kas darosi su arkliu ir taip c i J i M f c į balšavikiški ir laisGavęs v - p o n a į č i a i > Draugijos narių
vo sūnų Francisco pasiimt* pat žinųs medicinų.
čionys ir labai daug nekrikščionių. Popie gu tas ratas palinks prie komunizmo, kuris
^
kad
prįeš m
nusistatc
Europon pripirkti ginklų a bryzų lašinių, ]i s ūkininkui d k i ž i u m a l k a t alikai, o jos prežiui i'ijui X i tenka stovėti Bažnyčios prie stengiasi traukti pasaulį atgal į barbarizmo
ir pareikalavo taikos. Be to municijos ir visokių
kaix patarė tokių medicinų. Sako, zidentas, žiūrėk, koks raudo
šakyje politinių, socialinių ir ekonominių laikus.
k i j š t a s jau buvo atsiradęs reikmtnų. Tasai Francisco išsikirsk gerą. šermukšninę nas ponaitis, kuriam metus,
suiručių laikais, taip pat religinių perse
kiojimų laikais. I r nebuvo nė vieno svarbes
ant bankroto kranto. Todėl buvo palinkęs prie militares kucinų, paimk rėčio klijų, du kitus
pajodinėjus,
žiūrėk,
MOKSLO KANKINYS
nio pasaulyje klausimo, kuriuo jis nebūt su1907 mitais įvyko pirmu sy- karjeros ir uoliai su tėvu di puodus ir grabnyčių. Į vienų draugija jau maino savo kassirgulies. Jis atsteigė Bažnytinę Valstybę,
BrazUijos lietuvių laikraštis "Šviesa'' į k i n ramūs rinkimai. Kraštas dino savo krašto karines pa pūdų įstatyk; grabnyčių, o ki tintucijų, išmeta velykinę ir,
jis L>ieido daug labai reikšmingų enciklikų, rašo, kad lapkričio 6 d. sukako vieneri nie- nurimo ir prasidėjo nepapra jėgas. Tėvas mirė 1862 m. Sr tu aižvošk. Nueik j stainę ir
ant galo, visų draugijų nujo
jis įuolat ragino katalikus prie katalikiško tai, kai mirė žymus S a Paulo katalikų m o stas gerovės kilimas. Su salauk.
Grabnyčių
turėk
bėgan
nus Francisco tapo diktato
0
j a į bendrų pruntų — Stalino
sios Jicijos^ prie stiprinimo katalikiškos
čių
ir
užvoštų
po
puodu.
Kai
kslininkas, Dr. Lemos Monteiro, Sao Paulo vo gėrybėmis — ūkio produ- rinm. Jisai tai ir sumanė pra
stainę.
spaudos, jis dirbo dienomis ir naktimis ir
gyvatyno, vadinamo ''Butantano Institutu", ktais Urugvajus išėjo į pa dėti rodyti savo galybę. Pir išgirsi arklį šokinėjant, prunkti, visi darbai ir rūpesčiai (ypač dėl tikin
Kadangi dabar būua priešdėmėtų šiltinių skyriaus direktorius. Užsi saulinę rinkų
ir užkariavo mas daiktas kų jisai padarė, šlint, spardantis, nuvošk puo
čiųjų persekiojimo kai kuriuose kraštuose)
krėtė baisiai pavojingomis bakterijomis, b e  sau prideramų vietų. Padidė tai pasiuntė Brazilijai įspėji dų ir grabnyčios šviesoj pa- metinįai draugijų mitingai, tai
Mifcilpuino J o Šventenybės sveikatą.
dirbdamas uoliai savo laboratorijoje kui jo užsieniniai investmentai. mų, kad nesikištų į Urugva matvsi ant arklio sėdint įau- kaip tik gera proga katalikams
Tikintieji ir toliau melsis, kad Aukš dėjo visas pastangas surasti tam tikrus skie Atsidarė vartai ateivy bei. So jaus vidurinius reikalus. Te; donų ponaitį. Tada ,nieko ne nariams nuėjus į susirinkimų,
čiausias sustiprintų Popiežiaus sveikatų ir pus prieš dėmėtų šiltinę. Dėl jo didelio pa stinėj Monte video
įsteigtas neužteko. J o kariuomenė įsi- laukęs, užmauk ant kaklo rė jei matoma, kad valdyboj sė
kad leistų dar ilgiau gyventi žemėje ir va sišventimo mokslui vadinamas mokslo kan universitetas tapo vienu žy briove į Brazilijos
čio krijų ir imk šermulvšniniu di raudonų ponaičių, juo6 iš
pusę,
į
kiniu. Metinių mirties sukaktuvių proga j - miausių pietų Amerikoj.
dovauti krikščioniškam pasauliui.
kucinu ponaičiui šonus vano ten iššluoti, kad jie nedarytų
Matto
Grosso
valstybę,
kur
vyko gedulingos pamaldos Šv. Cecilijos bažti. Ale, sako, žiūrėk, kad smū draugijai sarmatos, kad kata
Urugvajus pasižymėjo gal suėmė laivu plaukiantį
ta
nyčioj, po kurių Butantano Instituto profeso
AMERIKOS T A I K 0 3 PROGRAMA
vijų veisimu. Nei viename valstybės gubernatorių ir y gių skaičius visados būtų liš- likiška draugija, atvirai šne
t
riai, ir šiaip kiti *Sao Paulo jo draugai moks
nas, ba kitaip tas ponaitis ta kant, neitų Stalinui ir jo tal
krašte
nėra
tiek
ganiavų,
kiek
įkalino.
Po
to
užėame
tos
val
lininkai
nuėjo
su
procesija
į
Consolacao
ka
Amerikos tautų konferencija, įvykstankininkams šiušų šainvti.
yra Urugvajuje. Galvijai su stybės sostinę ir jų apiplėšo. ve užpuls ir bus tau kaput.
• v
pines
kur
ant
jo
kapo
visų
gydytojų
vardu
čioji Argentinos sostinėj, priėmė taikos pro
pasakė gan įspūdingų prakalbų p. Dr. J. daro 95 nuoš. Urugvajaus e- Tuo pat laiku pasiuntė kitų
gramų. Konferencijoj dalyvavo 21 tauta.
ksporto. Dirbamos žemės U- kariuomenę per Argentinon milijono žmonių ir viso savo
Rado 1655 Mėty
Kalbėdamas prie tos programos, Jung Travassos, užbaigdamas šitaip. "Gerbiamie
rugvajuje yra 2,500,000 mili žemę, kad pasiekus Urugva turto.
Pinigy
tinių Valstybių .sekretorius Hull pabrėžė, ji, kai išvysite žmogų — genijų, besisupantį
milžiniškoje garbės krasėje, nesakykite- jam jonų akerių, o ganyklų yra jaus ir parėmus ten sau pa
kad toji programa turi išvyti karų ant vi
Karo metu Brazilija nete
tusciu zodziu ir neduokite bergdziu patari 27,500,000 milijonų akerių. U- tinkamų partijų.
sados ne tik iš Amerikos kontinento, bet ir
ko 30,000 kareivių ir pasida
KAUNAS. — Lietuvos že
mu. Tarkite tik jam: Dievybės atspindy, vy- rugvajuje auginama daug mi
Taigi provokavo du kablia rė iškaščin $30,000,000. Bra- mėje paskutiniu metu randaviso pasauuo.
kdink pasaulio Kūrčjc planus, nepamirsda lijonų avių ir jų vilnos tam
nu, kurių abu buvo galinge.>- ziiįjos armija užėmė Parag-jma vis daugiau vertingų iš
Taikos programa inima Šiuos svarbius mas niekad savo pradžios ir tikslo! Pakyli kraštui turi
tokių svarbų,
punktus: kiekviena valstybė įpareigojama aukštyn ir nežinai, kur skrendi: Pakelk akis k a i p m e d v i l n ė T e x a s v a l s t y . !ni už prmioknotojų. Iš to vajų ir nepasitraukė iš ten j kasenų. Štai neseniai Utenos
sekė baisiausias ir kruviniau- ' per sėsi* mėtom. Paragvajus ! apskrity, Daugapilių
vateč
palaikyti ir platinti taikos mintįj vedant tai dangun ir prasyk savo gyvybės Leidėjo, kad « .
šias karas. Kaip minėta Pa ir totų likęs po Brazilija, jei, Drusenų kaime, taisant ke
kos propagandų; kiek galima dažniau šauk Jis tau apreikštu savo valia: Dievo valia!'
Urugvajus yra piemenų - ragvajaus diktatorius
buvo Argentina nebūtų užsistojusi, lių, buvo rasta žemėje moliti tarptautines konferencijas, kad tautos ar Štai Tavo didybė, štai Tavo garbė!"
skerdžių kraštas.
J a u praėjo virš 60 metų, nis puodas ir jame 950 gerai
čiau viens kitą pažintų ir bendradarbiautų;
prisirengęs prie kovos. Prieš
Urugvajus gyventojų turį jį susijungė Brazilija, Argen kai tos negirdėtos skerdynės išsilaikusių metalinių pinigų,
Amerikos valstybės užtvirtina savo pasiža
REMTINAS SUMANYMAS
apie du milijonu, kurių 25 tina ir Urugvajus. Paragva įvyko, b<et Paragvajus neatsi- kurių dauguma yra sidabridėjimus penkiesiems paktams; vesti bendrų
Detroito lietuvių moterų veikėja Ona nuoš. gyvena ^sostinėj Monte- jaus
amerikoniškų neutralumo politikų; vesti lai
diktatorius atsilaikė griebia. Armija susideda iš niai. Toje vietoje seniau busvos prekybos politikų, naikinant muitų sie Aksomaitienė "Moterų Dirvoje" pakėlė tik video.
prieš juos daugiau, kaip tris 2,500 kareivių ir 100 kari vo namas. Tad manoma, kad
Urugvajaus gyventojai yra metus. Po to jo jėgos prade ninkų. Geležinkelių linija vi pinigai anksčiau buvo paka
nas; bendradarbiauti vidaus politikos atžvil rai remtinų klausimų. J i s sako, kad laikraš
giu; atstatyti ir sustiprinti tarptautines tei čiuose dažnai rašoma: "Sutraukime visas gryniausi kraujo atžvilgiu. jo silpnėti ir pradėjo neatsi- same krašte teišneša 500 niai- sti po namo pamatais. Visi
ses; g-rbti tarptautinius paktus ir sutartis. moteris po Sųjungos vėliava". Bet, anot Tuo žvilgsniu urugvajiečiams laikyti. Bet ir iai dar laikėsi lių, automobilių kelia sausu atrastieji pinigai yra iš 1655
Tas pats Jungtinių Valstybių sekreto jos", jeigu kas paklaustų, kur tos Moterų gali prilygti tik argentink> du metu. Galų gale tas dik- sezonu yra 50 mailių, o lytin- metų ir keli yra keletos me
rius Amerikos tautų konferencijai teisybę Sųjungos vėliavos, neturėtume ko parodyti. v * * * v • i • v * *
tatorius tiesiog pablfido, Ma- game sezone negalima i r s  tu vėlesnės laidos. Pinigauciai ir čiliečiai.
pasaite, kad pastaruoju laiku tarptautinės Dėl to ji pataria:
se dar žymus lenkų, Ivedų
Dėdė Šamas Urugvajuje y- tydamas, kad viską pralaimi, žinoti už sostinės ribę.
sutartys neteko savp jėgos ir reikšmės. £sų
"Mūsų organizacija yra pavesta Pa ra investinęs apie $100,000,* tai su savo kareiviais atsisuNors kraštas taip skurdus ir Dancigo ženklai.
valstybių, kurių vyriausybės atsisako savo
nelės Šv. Neperstojaneios Pagalbos glo 000. Tais pinigais intaisytos k o p r k g g a v o ^ ^ i r s k e r . ir taip atsilikęs, bet revolii>
para&ų, Kad čia tikra teisybė pasakyta, abe
bai. Taigi, mano nuomone, gražu būtų, skerdyklos, telegrafas, telefo dė visus — valdininkus, di-' cijų ten vis-gi netrūksta. KeBERLYNAS. Hitlerio įsa
joti apie tai netenka. Lietuviai tai gerai žinas,
kabeliai,
elektros
gamykad kjekvitna kuopa įsigytų vėliavų.
dikus ir prastus žmones. Nuo lėtas šimtų krito per revoliu- kymu, paliuosuotas amerikie
no. štai, lenkai 1920 m. spalių mėn. 7 d.
Vienodumui išlaikyti, jos spalvas ir tu bos fabrikai, kanalizacija.
jo kardo krito sostinėj kele- cijų 1908 m. Buvo kilę revo- tis jūrininkas L. Simpson, k u
pasirašė sutartį su Lietuva dėl Vilniaus, o
rinį turėtų nustatyti seimas.
Lietuvių Urugvajuje • yra tas narrų ir diplomatinio ko- liucijos 1910, 1911, 1912, 1915
po dviejų dienų jų sulaužė.
ris neva už šnipinėjimų bu
"Didesnių švenčių proga, ypač Sųjun apie 10,<KK), kurių didžiuma
rpuso. Žudė žmones, degino ir 1921.
Konferencijoj iškelta ir daugiau klau
vo nuteigtas 3 m. kalėjimo.
gos globėjos, Motinos Dienos ir k., kuo dirba skerdyklose.
Pietų Amerikos respublikų Simpsonas deportuojamas A
įų gėrybes. Teriojo visų savo
simų. Kai kurių valstybių atstovai siūlė įpos ruošia gražius paminėjimus, ben
Argentina, Urugvajus
ir
steigti savų — Amerikos tautų sąjungų, savų
drai eina prie šv. Komunijos ir t.t. Tas Brazilija yra vieninteles pla kraštų. Pagalio* Ibalaadžio m. revoliucijos, žiaurumai ir te- meiikon.
— amerikoniška tribunolą. Jie tuos klau
1870 m. jis buvo uįkiuptas rionės primena dabartinę Is
sajungieiių išJsilme$ vėliavos labiau pa
tų Amerikos respublikos* kur ir nužudytas. Po liu negirdė panijos padėtį.
simus k#U, nes Tantų Sf jnmja su savo bus
puoštų".
CASTLEBEEEY, ALA. --+
lietuviai išeiviai žymesniais tų skerdynių iš Paragvajaus
tino Že»#Toįe pasidažė tikra invalide.
Šis patarimas tinka ne vien tik Moterų skaičiais yra apsigyvenę.
Kuomet Amerikos tautos ramiai sau ta
1,300,000 žmonių tebuvo likf
TOKHOLMAS. Ilavaso Ži Susidūrus dviem greitiesiems
riasi ajat taika, Europoje matome visai ki Sąjungai. Daugelis kitų mūsų organizacijų
apie 30,000 vyru ir 200,000 niomis Švedijos
vyriausybe* traukiniams, žuvo inžinierius
Paragvajus
taip
pat
neturi
savo
vėliavos.
Tad
ir
joms
tokį vaizdą. Ten valstybės nesistengia eiti
Kaip Urugvajus prilygsta moterų ir vaikų. P e r penkis Vokietijoj užsakė daug dide ir peckurys. Iš keleivių, seprie taikos, bet skuba prie naujo karo. Ten būtų pravartu ta klausimų pasvarstyti savo
Belgijai, tai taip Paragvajus metus Paragvajus neteko virš lių bombarduojamų lėktuvų. koiua, niekas nenukentėjo.
ak^h'mam
Jto taikos, bet karo idėjos. Skk* susirinkimuose.
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^ s Lietuvos užsienių prekybosj eksporto reikalams, t a d beneina per Klaipėdos uosta, tad, drai prekybai nelabai i r ti
suprantama, kad uostas pa ko. Tad norint savo užsienių
tarnauja daugelio prekių pre prekybų nukreipti per Klai^ :
^
Rašo Dr. A. 6 . Rakauskas
kybai. Tačiau, apskritai, per pėdos uostų i r j jį patraukti
KLAIPĖDOS U O S T O P A Ž A N G A
Klaipėdos uostų1 Lietuva dau' tranzitų iš kitų valstybių liePLAUČIŲ UŽDEGIMAS
sni. Iš šio atžvilgio jie yra
(Paeumcnia)
dalinami į keturias grupe?.
Prieš Didįjį karą Klaipė- to uosto gyvumas kasmet di giau įveža prekių, negu jų iš-, tuviai teko uostų žymiai pra
; Jeigu paimsime 100 ligonių,
dos uostas turė;|o reikšmę tik dėjo. Tuo laivų judėjimo nuo veža į užsienius. Taip, pa plėsti i r pritaikinti didesnio
judėjimui,
laueių uždegimas yra štai sergančių plaučių uždegimu,
j Klaipėdos kraštui ir Tilžės latiniu didėjimu iš dalies pa vyzdžiui, 1935 metais buvo maštabo prekių
gi, užkrečiama liga. Uždegi jų tarpe rasime bemaž 70
rajonui. Tarptautiniame susi siteisina ir tie milžiniški uo išvežta 441,000 tona, o įvež darant naujus įrengimus pa
mas gali kilti bile kurioj krū nuoš. ligonių, kurie susirgo
siekime ir pasaulinėje preky sto tobulinimo darbai, iš val ta 660,000 tonų prekių. Dau grindiniai atnaujinant. Dė^
tinės pusėje arba paliesti abi iš priežasties pirmos ir ket
reikalaujantieji giausia Klaipėdos uostą į to uostui dar ir dabar reikia
boje jis nedauk tereiškė dėl stybės iždo
krūtinės puses a n t kart, ap virtos mikrobų grupės. Ant
Lietuvą iš užsienių įvežama išleisti žymiai didesnes su
to, kad didieji rytų prekybos ! stambių pinigų sumų
imant vieną a r daugiau plau rai grupei tenka apie 20, o
į keliai buvo nukreipti per Da-1 Kaip vystėsi laivų judėji- akmens anglies, kokso, bri mas, negu gaunama pajamų
čių dalių.
trečiai — apie 32 ar 13 nnoš._
neigo, Karaliaučiaus, ir Lie- mas Klaipėdos uoste, kai jisketų, popiermalkių ir apva iš uosto rinkliavų.
atžvil
pojaus, Rygos, Talino ir Le- j jau atsidūrė Lietuvos vald- lios miško medžiagos, ceme
Uosto apyvarta
Įžymiausios ligos ypatybės ; Tačiaus mirtingumo
ningrado uostus. Tik miško žioje, rodo šie skaičiai: 1925 nto, kalkių akmens, žibalo,
yra drebulys bei šalčio Gre giu trečioji grupė stovi aukš
Nuo 1923 metų liepos 1 d.
medžiagos prekyboje, tarp ki metais buvo įplaukę 748 lai benzino, alyvos, naftos, as
timas, karštis, skausmas die čiausia, nes iš kiekvieno ši
1936 metų sausio mėn. 1 d.
tų Pabaltijo uostų, jis užėmė vai, 1927 m. — 831 laivas, falto, geležies, trasų, saJlieglio formoje ligos paliesta-! mto ligonių miršta į 50, kuoKlaipėdos uostas iš savo apy
m*> irmo i r ^ v i ^ - i
• i n e t n n o pirmos ir antros grupirmų vietų ir beveik visa 1930 m.
9(10 laivų, 1932 ros, druskos ir kitų prekių.
(Ji iš Lietuvos į užsienius per vartos gavo 6,566,000 litų pa
me šone, kosulys ir kraujuoti I .
* . f.
m.
—
1,113
laivų
ir
1935
m.
Nemuno
upyno
miško
medžia
skrepliai.
P11* ~ P° Z)> ° m i Q k e t v i r "
šį uostą daugiausia išvežama jamų, o jam išlaikyti reikė
ga
buvo
plukdoma
Nemunu
—
1,225
laivai.
Šiemet
laivų
Penktam terminui. Dr. Giu' tos miršta į 20.
glūdus, sėklos, žemės ūkio jo išleisti 33,545,000 litų. Va
per
Klaipėdos
uostą.
Karui
judėjimas
Klaipėdos
uoste
yseppe Motta, kuris slaptu bal
(Daugiau bus)
Plaučių uždegimo Jig a y r a
pramonės gaminius ir miško dinasi, per tą laikotarpį val
pasibaigus
ir
valstybių
sie
ra
dar
kyvesnis
ir
jau
dabar
savimu abiejų atstovų būtų iš
viena iš pavojingiausių už
stybės iždui reikėjo pridėti
medžiagą bei jos gaminius.
noms
pasikeitus,
Klaipėdos
pralenki
1935
metus.
DauA. M. B. iš Chicago, 111., rinktas Šveicarijos konfede
krečiamų ligų žmogui. J i pla
26,979,000 litų. Žinoma, ši pi
uostas
tapo
natūralus
išėji
giausa
laivų
į
uostą
atplau
Lietuvai
tenka
rūpintis
racijos
prezidentu
penktam
čiai pasireiškia šioje ir kito klausia: Pastarais šešiais a r
nigų suma išleista ne vien
mo
į
jūrą
vartais
ne
tik
Lie
kia
kovo
rugpiūeio
mėn.
lai
ucstu
terminui.
Tš
201
balsų,
už
Motaštuoniais mėnesiais pastebė
se civilizuotose šalyse.
tik uosto išlaikymui. Keikia
tuvai,
bet
ir
vidujiniai
Rusi
kotarpyje.
tų
paduota
157.
balsai.
netvarkų.
Apskaičiuojama, kad iš kie jau menstruacijos
Klaipėdos uostui perėjus į
(Tęsinys 4 pusi.)
jai
bei
pietų
Lenkijai.
Todėl
kvieno šimto tūkstančių žmo- Persirgus už kelių dienų vėl
Į Klaipėdos uostą nemažai Lietuvos rankas, Lietuvai te
jis turi neblogas sąlygas anių kas met miršta nuo plau truputį
pasirodo
tekėjimo.
laivų atplaukia ir Lietuvos ko pasirūpinti ir jo finan
Iš
Lietuvos
Emigravo
teityje
virsti
pasauliniu
uos
čių uždegimo 150. Siaučiant Taip pasikartoja net keletu
vidaus vandens keliais. To sais. Kadangi prieš karą uo
tu.
THE BR1DGEPORT
2855
Asmenys
3918 m. influenzos epidemi sykių iki ateina kita mens
kių laivų 1924 metais atplau stas buvo pritaikintas miško
KNITTING SHOP
jai ši skaitlinė siekė net ikitruacija. E s u penkių vaikų
kė 1,068, 1928 m. — 1,666,
Prieš pasaulinį karą
Šiais metais sausio - lap
300.
motina. Turiu 46 metus ir
Neria Plonus ir Storus Vilno
1933 m. — 2,025 ir 1935 m. Vyskupo Petro Pranciš
Koks
buvo
Klaipėdos
lai
nius
Svederius dėl vyrų, Mo
Plaučių uždegimu tenka su sverįu 163 svarus. A r tik kričio mėn. laikotarpyje iš
kaus Bučio, M. I. C. para
— 2,321 laivas.
terų, Mergaičių ir Vai'kų.
šyta
sirgti ypatingai miestų gy tas nepaeina iš kraujo nusil Lietuvos j užsienius emigra vų judėjimas prieš karą, ro
Dar įdomu pažymėti, ku
NERIA VILNONES PANventojams. Mat, miestiečių pnėjimo? Mano pažįstama sa vo 2,855 asmenys, kurių du do šie skaičiai: 1900 metais rių valstybių laivų daugiau
CIAKAS DEL MOTERŲ
buvo
įplaukę
758
laivai,
1905
gyvenimo sąlygos vietomis y- kėsi jai buvę panašiai ir da trečdalius sudaro žydai. Į
IR VAIKŲ.
sia atplaukia į Klaipėdos uo
Taiso senus svederius. Par
r a j a u vargingos; jiems ten ktaras buvo pripažinęs krau Palestinų emigravo 1970 as m. — 772 laivai, 1910 m. - stą. Daugiausia atplaukia Vo
400
puslapiu
knyga.
duodam vilnones gijas, storas
menų, į Brazilijų — 255 as 850 laivų ir 1914 ra. — 539 kieti jos, Švedijos, Danijos, A
ka būti daugiau susigrūdus. jo nusilpnėjimų.
Joje ras vi«i?ms sekmadie
ir plonas dėl mezgimo.
laivai. Nežiūrint šiokio to
menys,
į
Argentina.
—
224
Tokia padėtis duoda progos
niams
i
r
šventėms
garsiojo
Atsakymas: Jeigu t a s pat
nglijos, Olandijos,
Norvegi
F. Selemonavičia
kio
Klaipėdos
uosto
plėtimo
ne tik šia liga užsikrėsti, bet ar kitas daktaras būtų pa asm., į Pietų Afrikų — 181
teologo parašytus
jos,
Suomijos, Prancūzijos,
si i r gyvenimo, didieji rytų
504 VV. 33rd St
pamokslus.
ir j a i įsigalėti.
daręs tamstos ligoje tą p a t asm., į Jungtines Amerikos
Graikijos, Dancigo, Panamos,
(Netoli Normai Ave.)
Kaina $1.75
Saitas, drėgnas, dažnai be diagnozę, tuomet būčiau lin Valstybes — 116 asm., į Ka prekybos uostai buvo ji už- Jungtinių Amerikos Valsty
TeL VICtory 3486
DRAUGO KNYGYNE
simainantis oras y r a dideliu kęs sutikti kad tai paeina nadą — b l asm., į Uragvajų stelbe ir bendroje prekyboje bių, Argentinos, Belgijos, IAtdara dienomis, vakarais ir
2334 So. Oakley Ave.
plaučių uždegimo ligos bičiu nuo to ka jums daktaras pri — 40 asm., į Meksiku — 12jis tuomet mažai ką reiškė. talijos, Rumunijos i r kitų vasekmadieniais.
Chicago,
111.
liu. Nenuostabu todėl, k a d pažino. Bet ant tamstos pažy- j asm., į Kubų — 9 asm. ir li Bendrai imant, į Klaipėdos
lstvbiu laivai.
susirgimų skaičius šia liga stamos, kuriai būk panašiai kusieji septyni asmenys emt uostą prieš karą įplaukusių
ir išplaukusių laivų bendrai
žymiai pakyla šalto, lietingo buvę, jokiu būdu remtis ne gravo į kitus kraštus.
Kokios prekės eina per
skaičius per metus siekdaro
rudens pabaigioje, žiemę, ir galima. Ligos panašumas, to
Klaipėdos uostą
INC
pavasarį. Sausio, vasario ir li gražu nėra t a pat liga.
PAKYŽIUS. Iki 1943 m. apie 1,000 laivų.
Kokios prekės eina per
kovo mėnesiai yra derlingiau
Prancūzija numato pastatyti
3320 So. Halsted Street
Kadangi
Didžiojo karo ir po karo Klaipėdos uosta?
Kraujo nusilpnėjimas tam
si plaučių uždegimo aukomis,
penkis naujus karo laivus po 1 ligi 1923 metų Klaipėdos uo- daugiau kaip du trečdaliai
PHONE: YARds 5215
stos reikale gali ne tik reikš
nors jų nestinga liepos ir rug
35,000 tonų i r 10 kreiserių po ' ste buvo toks laivų judėji
D A B A R
Skolinam ir Perkam
ti, bet i r paeiti nuo visai at
pjūčio mėnesiais net didžiau
10,000 tonų. Laivų pastaty mas: 1915 metais įplaukė 797
Pirmus Morgi&us
skiros ligos, kuri gal išlengsiams karščiams ištikus.
R E A L
E S T A T E
mas atseisiųs
10 milijardų laivai, 1918 ra. — 234 laivai,
Visokios Rūšies Insurance — I g n l e s , Viesulo, Automobilio,
vo čiulpia tamstos sveikata.
Plaučių uždegimo ligos sva
frankų.
Stiklg i r t. t.
1920 m. — 790 laivų, 1922 m.
Esu linkęs manyti, kad tam
rbiausia priežastimi y r a mi
LONDONAS. Nežinomi as — 709 laivai ir 1923 m. —
sta greičiausiai turite gimdos
krobas vadinamas
pneumomenys pavogė slaptus doku 652 laivai.
tumorų, kuris, kartais gali
coccus. Tik išimtinuose atsiti
mentus, liečiančius aviacijos
Buy gloves with what
būt bepradedąs virsti j vė
Lietuvai uostą perėmus
kimuose šios ligos priežasti
ministerija ir vieną lėktuvų
it savęs
žio ligų. Kreipk rimto dėme
mi gali b ū t kitos rūšies mi
dirbtuvę.
Noreik mokėti 50c už
Kai tik Klaipėdos
uostą
sio i r be atidėliojimo pama
dantų
mostj.
L,isterine
krobiniai gyviai, turį atatin
•— .
perėmė Lietuvos valdžia, pra
Tooth Pašte g-aunajna po
tyk gydytojų.
.
.
.
sis
siuno
maistas
kamus pavadinimus.
25c. Tėmyk, kaip gerai ji
dėta dqti pastangų ne tik
veikia. J ą vartodan.as pur
Šis nepaprastai mažas, bet
metus sutaupai $3.00.
kiek galima daugiau per jį
su skaniu švelniu
KAUNAS. — Dabar nusis
bu 'Rakina 7hwdtAs
tuom pačiu sykiu begalo di
nukreipti Lietuvos
gaminių
tatyta, rengti tik rajonines
Speciati&t6, *wh(rmaJce,
LISTERINE
delis žmogaus sveikatos i r
Cheddar skoniu.
•notkuvą au£ Haicuia
išvežimą į užsienius ir įveži
mažesniųsias parodas, kurių
gyvybės priešas gyvena dau
ToimU^^ConUdUdbu
TOOTH PAŠTE
mą iš užsienhj, bet taip pat
bu« Kaune ir provincijoj, o
gelio žmonių burnose i r vir
c
į jį pritraukti ir tranzito. Dėl j
didžioji ž. ū. i r pramonės pa
šutiniuose kvėpavimo takuo
Let the family have tLis nutritioua
roda įvyksianti tik 1940 me
food often . . . m sandvviches, in
se ir laukia progos kirsti žmo
(or ECONOMY and
caseerole
di&hee, and, mekod, as a emooth
tais. 1938 m. Kaune bus labai
gaus gyvybę. K a s ypatinga,
SATISFACTION use
for eggs or sea food.
didelė
dainų
šventė,
kurion
kad tie, plaučių uždegimą iš
Double Tested/DoubleAdionf
ruošiasi
kaskart
vis
daugiau
#
šaukia mikrobai y r a vieni
Dėl akių pavargusių n u o Saulės,
OUR
Vėjo a r Dulkių, vartokite kelis la
cho
rų.
"C-ORY
nuodingi, kiti d a r nuodingešus Murinę: Palengvina nuvargu

Iš TėvŲ Krašto

SVEIKATOS KELIU

PAMOKSLŲ

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN

Digestible as milk itselfl

25

i

l i V POYVDER

tįr

•

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais,
$3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina
$4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais
$1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk
$1.50
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virš
$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais
60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš
$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš
75e
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis
raidėmis
$2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis
$2.50
(Agentų nepageidaujame)
"DRAUGO" KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Illinois

^
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f(//?//Vk Night and Morning

, SamePrkeTodayas45)tarsAQO
25 ounces for 25*
Full Pack ••• No Slack Fillind
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BYOUR G O V E R N M E N T

sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems.
Visose Vaistinėse.

E. VE. S

Write for Free Book
"A World o» Comfort for Your Ey.*"

MUfllNECOMPANY^j

FACTS YOU NEVER KNEW!/
I N THE BELG1AN CONGO
ANy PERSON W H O 5EES
THE NATtVE CHIEF EAT
15 P U T T O

MA

©S&TS=Q9

Bv H. T. Elmo
CAIRO VVHERE^
A D R y S K I N I S A SORE
INDICATION OF A DESTROCTYVE"
FEVEP, THE U5UAL
SALUTATION 15 * H O W

y

motu

Mugi

'*L

® U C H FORMS AS.wVOUR
OBEDIENT SERVANTT * A N O
*VOUR HUMBLE S E R V A N T *
fSZzZZtf

ARE STILL
LETTERS OF

USED »***
IMFORTANCE

&
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PREST16E
OF
THE
CARty
INOiAN
BRAVE.
r
WAS EST1M/KTEO BY T H E
NUMBEROF ENEMV
11
H E POSSESSED!
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Antradiemis,

DRAUGAS

Kas Girdėt Kitose Am. lietuvių Kolonijose

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Kaledy Dienos
Programa

Kukliai j i elgias

priešakyje
minios,
Kuritis akys, it į dievaitę, įstrignsios.

WATERBLRY, GOKH. Šv. Kalėdų iškilmes prasidės Jos šypsena.
iškilmingom šv. Misiom 5:30 Kaip karalaitės,
vai. ryto. Giedos didysis Šv. O etesiena
Juozapo parapijos choras ir Tikros lietuvaites.
gries orkestrą. Taip pat bu* Į
besk:.tbciiainkai
Mūsų
ir per sumą.
K. of L. besketbolininkai
Kaip kas met, taip ir fcj Į jau lošė tris geimius. Tai
met geresimės Šv. Kalėdų ii buvo su Pratt and Whitney
nksmomis giesmėmis ir mu Aircrait ir Bristol West Ends.
zika.
Nors vyčiai pralošė du gei-

ORANGE, California.
Gruodžio 1 d., -\ietoa ligoni
tuvos
kaimo
gyvenimo
salybo.
Ta
proga
parduota
Vii
Is Piety Kalifornijos
nėje pasimirė Alice Jiameš •
go« yra, kur kas geresnės; ga niaus pasų ir ženklelių. PraJanušauskaitė, lakano Juozo
Įima
dft&siai
palyginti
net
ir
|
kalbom
pasibaigus
kulryta
LOS ANGELES, CAL., —
Janušausko - James sesute.
su
Amerikos
kaimiečiais.
K.Ū-Į
trumpas
Vilniaus
Vadavimo
Neseniai vietos lietuviai tu
Jinai buvo pasižymėjusi ra
lbėtojįas pastebėjo, kad kai Sąjungos skyriaus si sirinki
re jo gan nepaprastą prairo
šytoja Amerikos žurnaluose
kurie besilanką
LkfcavGjje, mas ir išrinkta valdyba i?
gą. Čia buvo atvykę Stanys
ir ilgesnį laiką gyveno Xev.r
juatoMai, pamiršta, kad jio sekančių ypatų: Ona JSieL"Juodvalkis ir Vladas Verba
gyvetoa, Aanerikos mastuose, kienė, Antanas Malinauskai., Yorke. Prieš keletą mėnesi v
vieius, keliaujanti apie pasai*
o nuvykę Lietuvon vien ton Mykolas Arbaeauskas ir IV atvyko Kalifornijon svarbes
lį Lietuvos studentai. Nors
nius veikalus čia baigti. Sir
k i naši kaune apsilankę ir ba tras Zaunius
ant greitųjų sušaukta kad ir
go labai trumpai. Lakūnas
ndo lyginti Lietuvos kainu)
Susirinkusieji sumetė tru Juozas ir jo žmona, dabar
nedidelis vietos lietuvių bū
su Amerikos miestų gyvena
pūtį aukų išlaidoms padeo,^ gyvenanti Los Angeles mies
relis su tais pasaulio kėliau
mu. Stipcanibama, tai yra d i
tojais susipažinti. Juodvalkio
t i. Aukojo sekantieji: Bhls te, rūpinosi sesutes reikalais.
dėlė klaida. Bet jei tokie s * v
pasakė jdomia prakalbą apie
, .
.
kiai $3.30, Strongiai $2, Kat- Velionė išgabenta Cbicagon
T. A
i-iau paJvgms
Lietuvos mies- , . ^y, _
. _ , . . .. _
w e
savo kelionę, tikslą ir įgytu.^
i kai $2 po viena doleri: h ra palaidoti.
Korespondentas
tų
gyvenimą
su
Amerikon
įspūdžius. Taipgi kalbėjo aI minienė, Malinauskienė, čtalpie Lietuva, jos kultūrini ii miestais, tai, be abejonės, m kauskas, C. V%aa, La Ii s, Zau
SOUTH BENTD, 1ND. Grei
ekonominį bisivystymą ir jau ras, kad Lietuva jau atsisto nius ir A. Malinauskas. Smu t a i s Xew York Central trau
valsty Ikiom aukom $7.33, viso su'OV
padarytą didelę pažangą. Ša jo greta kultūrinau
kinys užnmšė automobiliu vavo kalboje jisai nurodė, kad, biu.
mesta $22.05. Mažas uUaid&3 žiuojancią Lottie Piechockiejei palyginti Lietuvos kaime j Prakalbų pertraukose Via ])adengus, likusieji doleriai į- j nc, G3 m. aiuž. Automobilių
gyvenimą su kitų valstybių. j a s Verbavicius gražiai pa- teikti svečiams.
ir Piecliockienę traukinys vi
kaimų gyvenimu, tai, be abe j dainavo keletą Lietuvos liau
lko per 7 blokus, kol pagalios
Iš Los Angeles svečiai renAkompanavo
jonės, bus matoma, kad Lie-dies dainelių.
sulaikvtas.
| giasi vykti Meksikos ir api"
pijami liūtą Bielskytė. SveKalėdas ketiuo būti M-xic0
t'Uo
įerstatė
Dr.
Bielskis.
SOUTII maro, IND. —
milijonus litų pateisina ne
City. Iš ten jie rengiasi ke
tik ateities klausimai, bet ir
Antru avėju Juodvalkis ka liauti per kitas centralines " C i a m l m a " Mrs. E. Krakowtai, kad jis ne tik kaip uos lbejo apie Vilniaus reikalus Amerikos valstybes ir vėlimo
ski. 50 ui. ainž.. gruodžio 1?
tas, leidžiąs Lietuvai susisie ir skatino klausyt'\jy.« deii* vykti Pietų Amerikon, o už
kti su plačiuoju
pasauliu, prie Vimiaus vadavir.io dar- poros metų grįžti Lietuvon, d. pagundė kūdikį.
bet k a d jis yra vienintelis
f
-*ž&Z£*&Z*&
Lietuvos uostas ir kad Janu.
--%*&dV
glūdi Lietuvos ūkio nonnalaus vystymosi sąlygos k
ūkiškasis bei politinis jau
nos valstvbės ir lietuvių tautos savarankiškumas.
Štai
dėl ko Lietuva ir visi jos
gyventojai taip brangina sa
vo .vienintelį uostą Klaipėdą
ir jam negaili nei savo dar
bo nei lėšų.
Tsb.

i mius, bet su labai mažu praĮ pagelta nacionalistams.
Metinis kalėdinis rietuvių [ l a i m g j i m u taip, kad galime
radio pusvalandis įvyks 2 va-i u ž s i t į k r i n t į vyčiams čempijo- Gen. Yen Hsiehan iš Sh&risi
provincijos, kuris, sakoma, pa
landą po pietį* iš Waterbu-1 ^ ^ ^ ^
siruošęs padėti Kinijos naciTJ radio stoties AVBR.Y (buGruodžio 19 d., State Trade jonalistams.
,vusi W I X B S stotis).
Šchool, Washington st., mū
Programoj dalyvaus
Šv. siškiai loš su garsiuoju MeriKlaipėdos Uosto
Juozapo Vyčių choras, solis- den Endees rateliu. Lietuviai
Pažanga
tai-ės i r orkestras po vado turėtų sueiti i r priduoti vyv y s t e komp. Al. J . Aleksio. čia&ns daugiau energijos. Jie,
(Tęsinys iš 3 pusi.)
Tad nepamirškite 2 valančia paprastai, lošia kas šeštad
atsiminti, kad Klaipėdos uo
po pietų išklausyti Kalėdų vakarą State Trade School.
! radio programos iš WBRY
Pereitam niėn. susirinkime stą reikia nuolatos gilinti, to
. (1530 kil.) stoties.
vyčiai išsirinko naują. 1937 bulinti ir pritaikinti didelie
ms jūrų laivams. Uoste eina
O dabai* visiems i r visoms m. valdybą: pinu. E . Mondideli statybos ir gilinimo da. — tikrai " l i n k s m ų Sv. Ka- j eiūną, vice pirm. — V. Mor- , , . , . .
., , .
stamledu ir L a i m i n a K * W ~ M * * * kasin. - E . Kasmonaitj, j rbai, kūne ir reikalau.,a
Lyra rast. — O Tamošiūnaitę, fi-[biųjų sumų. A uiutiniskai vai
tų!t "
nansų rast. — P . Pugžliūte. stybė ligšiol kasmet primo
Su tokia valdyba, jei tik kėjo po $2,200,000 litų. PeiEilutes Įkvėptos Kazlaus
na i Klaipėdos uostas turėjo
kaitės koncertavimo proga nariai ir narės bendrai dirbs,
vyčiai 1937 m. padarys ne didžiausią apyvartų, didžiau
T a r p gėlių paskendus,
sias pajamas ir mažiausias
maža pažangos.
l Savo balsu maloniu
paprastas išlaidas, o jo nuos
Valio, vyčiai!
'. Htai, dainuoja mūsų lakštutė,
toliams padengti iš valstybės
S Lietuvaitė Katkauskaitė!
TALAVERA, Ispanija. Al- iždo vis dėl to reikėjo pri
Susikaupę tūkstančiai klau- corcono kaime ties bažnyčia dėti 433,777 litus. Bendrai
•
sos, raudonųjų gyvas sudegintas manoma, kad Klaipėdos uo
Moderniškas Mokslas
tos parap. klebonas. Pirm su sto nuotolingumas yra tik lai
< Jos dainos įdomios, nesausos.
Pagerino Populiaru
deginant viela buvo surišto^ ko klausimas, nes y r a neiš
Visi ploja ir šaukia:
naudotas Lietuvos gamybinis
Vaistą
rankos i r kojos.
' Bravo, d a r bravo i r bis!
pajėgumas ir Klaipėdos uos- Jei jūsii org-ąnai yra nusilpę ir jau
čiatės pasenę, bandykit naująjį NU^ ^ j to geografinė padėtis. Tad, GA-TK)NK—tą stebėtinoji celbetojiį—
dabar moksliškai sustiprintą, su ge
rf
galima drąsiai manyti, k a d rai žinomais VITAMINAIS A ir 1>.
Tas tikrasis vaistas sustiprina įvai
rius žmogaus kūno organus, pageri
ateityje
Klaipėdos
uostas
Ry
KOJŲ SPECIALISTAS
na apetitą, sustiprina virškinimo or
tų Europoje gali atlikti tokį ganus ir išsivalijimo procesą. Su
Fiat feet, artbritis, reumatikas, ulceriai ir kitos kojų
teikia naujos pajėgos muskulams ir
patį vaidmenį,
•
«., kokį. Antver nervų sistemai ir atsparumą. Dauligos gydomos.
r v a i d i n a V a - s r e l i s •** lb %* 1 ' k a d NUGA-TONE paEgzaminacija ir pasitarimas dykai.
peną S« \vaaiut ll ii nn On i11
\ a i u m a v a - 'dėjo ttmai kur kili vaistai nieko ne
gelbėjo.
Sužadinkite savo sistemą
karų
Europoje.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue
l>aujam Gyvenimui, imdamas sustip
•'
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'
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Mirė Lak. Jatrosatrsfco
Sesuo
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PIRKITE

KALĖDŲ

DOVANAS

Iš

BUDRIK FURNITURE MART

A

3 3 4 3 So. Halsted St.

DR. EDVVARD HERMAN

CHICACJO

Durys į Platųjį p ^ » u l į
1 Klainčdos uosta dedamus

Telefonas; JUNiper 1542
Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

rsAi

Gelbsti

Virškinti ir nuo

25c ir 50c.

THt

FIBU06 KL,ASĖS LA1KKODIN1NKAS
Vieta Pirkti Kalėdines Dovanas

NICKEL PLAN

Užlaikau Visokios llūšies Deimaiitij, Laikrodžių ir

SAYS "It's bsy"

.S
SSSSSS»^n

PRASYK SAMPELTO DYKAI
Trteer'i Bitter Wine Co.
544 8. Welli SU Chloro, •
PrlahjBk maa aajapelj dykai

Užkietėjimo

užkietėjimo imk—UGA-SOI*—

Auksinių Daiktu

10831 So. Mkhigan Avenue, Chicago

Visose
Vaistinėse

GIVE A

VVESTINGHOUSE

F. A. B U K A U S K A S

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

Dažnai

Nuo

tai idealus liuosuotojas.

(?

TR1NERS EI » ^ i
OF BITTER WINE

rintą NUGA-TONE, kurs parsiduoda
j su garantija pas visus vaistininkus.
Pinigus grąžinsim, Jei nepatenkintas.

n

Phone, Commodore 01)90

Here's a gift shc'll be proud of. It will say "Many Chn«tma»"
every day. And it pays for itself in food savinga.
For the average family a niekei per person per day buya a
VVestinghouse. Come in and get a Free Niekei Saver, m ciever
little device for making nickels grow into doilars. Show8 hot»
nickels pay for the finest gift money can buy — a Westmghouaa
Refrigerator.

Um

^^^U^^^*j*0***0*^^^^^^^^*^****^*^^

EMIL DENEMARK, Inc.
BUICK, CADILLAC,

LA SALLE

KUOMET MANOTE PIRKTI GERĄ VARTOTĄ
KARĄ, IEŠKOKITE ATSAKOMINGO, SENLAI|SISTEIGUSIO PARDAVĖJO, TOKIO, KURIS
GALI JUM PARODYTI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ
STAKĄ, IR KURIO VISI KARAI YRA PERTAI
SYTI IR GARANTUOTI, IR KURIO REPUTACIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . KITAIS ŽO
DŽIAIS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC.
•

3860 Ogden Ave.

TeL Crawford 4100

IT'S 10 YEAR ECONOMY THAT COUNTS
. . . you get it in these feoturts
•IAUTIFUL VAN1TY CASI TO ANNOUNCI
YOVI OIFT WESTINCHO«SI

To inakc it a thrilling surprise we will give you
th i s attracti ve Vanity Case
with engraved card inside
announcįag your gift
Westinghouse and vvhea
it will oe delivered.

1 Time tested hermetically-scaled unit.

S Ail-steei cabinets for
lasting effiaency.

2 Five years protection on sealed-in unit.

B Full powercd for eitreme conditiona and
10 year economy.

S Eicluave Sanalloy
Froster and Eject-oCube Ice Trays.
4 Exclusive Built-in
Watcoman proteetioa,

Perkant iš Budriko, visai mažai tereikia jmokėt. 16 mėnesiŲ duocteina
išmokėti Elektrikinę Ledaunę. Dykai gražus kalendorius. Krautuves
atdaros kas vakarą iki Kaledy iki 10 vai., ir sekmadieniais iki 5 vai.
po pietų.

Jos. F. Budrik, Inc.
3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted St.
TeL BOUIevard 7010
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Broz, menedžerius to depar
paukščių giobos draugija jas
KREGŽDĖS SKRAIDO
tamento, nupirko "Cash rerinko ir pasamdė joms skristi
ORLAIVIAIS
gister" už $1,500 ir už jį mo
į šiltesnius kraštus orlaiviu*.
kės po $100 į mėnesį. Van
Iš Vienos (Austrijoj) ir Mi- Kregždės buvo atvežtos Vene
PEOPLES RAKANDŲ BE
dens departamentas
galėjo
NDROVĖ RENGIA GRA ^uncheno (Bavarijoj) su lėk cijon ir čia paleistos žiemaišgyventi per 50 metų be re(Š)
tuvais į Italiją išvežta tūks v o t i
LIETUVA NETEKO DIDELIO ŽMOGAUS'
Cicero Žinios
ŽIĄ KALĖDINĘ PRO
gisterio ir dabar būtų galė
tančiai kregždžių. Mat, tose
GRAMĄ
jęs
apseiti.
yra
pastatyti,
Nesuprantami Dievo Va-1
Gruodžio 15 d. įvyko Šv.
vietose staiga prasidėjo šal Lengviau
Išnešta rezoliucija prieš to
lios keliai! Tikėjimo ir do
Antano parapijos namų savi
Šiandie, antradienį, 7 va čiai ir kregždes nebespėjo iš miestą ore, negu sukurti vals
ros griovikai ir įtūžę Bažny
ninkų kliibo susirinkimas. Į- kį pinigų eikvojimą ir prieš landą vakare kviečiame užsi- lėkti.
Jos sušalusios krito tybę be religijos. — Plutarčios priešai dažnai dirba pra
sirašė 4 nauji nariai. Skai- V*i Broza. Vandens departa- statyti savo radio ant stoties ant žemės, kaip bulvės. Tada chas.
m e n t a s j a u t a i p skolose p a s gaištingą darbą n t t ilgiau
tyta laiškai nuo Chicagos mie
WGES ir pasiklausyti gra
kendęs,
kad
vargiai
jis
galės
sius metus, o genialūs, pilni
sto majoro E. Kelly, viešo
žios kalėdinės programos: inu
gyvuoti.
kilniausių norų ir sumanymų
sios mokyklos perdėtinio H.
zikos ir dainų, kalėdinių pa
Iš
buneo
party
pranešta,
dvasios milžinai dažniausiai
Szwartzel, Katalikų Federa
sveikinimų ir kitokių jdomm
kad
padaryta
pelno
apie
$50.
turi pasitraukti iš šios aša
cijos 12 skyriaus ir nuo Budalykų. Programoj dalyvaus
Komisija
dėkoja
visiems
bizrų pakalnes nesulaukę ne 40
dreckio. Nutarta. įstoti į Ka
Sabonių šeimyna, A. Giapa?,
nieriams,
kurie
parėmė
vakap
g
f kwtetaJ8
n
metų. Panašiai įvyko ir su
talikų Federacijos 12 skyrių.
a. a. kun. Dr. A. Adomaičiu,
JUOZAPAS RIŠKA
Atstovais išrinkti J, Berta- rą, k. t. P. Putrim, K. Vasi kiti. Be to, bus graži oih.es
liauskui, J. Simoškai, E. Zva
Mirė gruodžio 21 d., 1936 m., 10:10 vai. ryto, sulaukęs puses
vieninteliu ne tik Lietuvoj,
šius, J. Yvarauskas.
tros muzika ir sveikinimų bei
amžiaus.
bet ir visame Pabaltijos kra-;
Raporte pasirodė, kad mie liauskui, A. Bernadišiui, A svarbių pranešimų. Patartina
Kilo iš Punevežio apskričio, Raguvos miestelio.
Konclrotui,
J.
Paugai,
A.
Po
šte Bažnyčios Muzikos Dak
Amerikoje išgyveno 30 metų.
sto valdyba išleido $85,000
kiekvienam pasiklausyti. XX
Paliko dideliame nuliūdime moteri Barborą, po tėvais B.auztaru. Velionis šių metų pava
vertes bondsų vien tam, kad ciui, taip pat S. Pečiuliui, A.
dytė, 3 d u k t e r i s : Amiliją Rugienę, Oną Lileikis ir Estelle Camis,
sarį buvo atsilankęs pas sa
A. A. KUN. DR. A.
sudėjus šalygatvius, kuriuos Zakarams, J. Kerbedžiui ir SENOVIŠKOS LIETUVIŠ3 žentus, 2 anūkus, švogerką, Leonorą Šerpetienę, sesers dukterį
kitiems.
vo seseris Brooklynan, o iš
Amiliją Maskoliūną, 3 pusseseris: Katariną Sriubienę, Eleonorą
ADOMAITIS
kontraktorius dėdamas van
SKCS MUZIKOS VAKAEAS
Jakubkienę
i r Rožę Ruzienę, 3 pusbrolius: Juozapą, Joną i r
ten buvo atvykęs ir pas mra
dens vamzdžius, išgriovė. Jie
Nutarė surengti
savybėb
Karolį Riškus, ir gimines; o Lietuvoj, brolį Antaną ir seserį
į Chicago, atlankyti savo gi-! dienoje. Nors skaudi, bet ir s a k 0 p a m i r š ę įrašyti į kon pramogų. Į komisijų įėjo: J
Salomėją Janulienę.
Broliai M. K. Motuzai at
Velionis buvo narys Aušros Vartų, š v . Juozapo, ir Chicagos
minaičių Švabų, priklaupiu- graži žinia... Pamanyk, Did- traktą, kad kontraktorius Ša Bertašius, E. Mikutis, A. Be
vykę iš Lietuvos į Čikagos
Liet. Savitaipinės, Draugijų.
čių Šv. Antano parapijai, Ci-. žiosios Muzikos Globėjos du - . lygatvius paliktų taip, kaip rnadišius, J . Ivarauskas.
K ū n a s pašarvotas 5434 Dakin Street.
apylinkes su krutamais pa
cero. Chicagos muzikai - var-1 noje miršta vienintelis Muzi- „fa K a i k u r i e narįaį, s a k 0 ,
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, giuodžio 24 d. Iš namų 8:45
Bus parašytas laiškas ge veikslais gruodžio 23 d. (tre
vai. l y t o bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioj
gonininkai tuojau paž'no ne kos Daktaras Lietuvoje, ku- k a d ^ tyčia padaryta,
so kompanijai, kad ji patva čiadieny), 9 vai. vakaro iš
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
paprastus velionies gabumus ris buvo dviejų seminarijų
,
m
nulydėtas į š v . Kazimiero kapines.
rkytų,* t. y. nuvalytų 16-tos Cicero radio stoties (WHFC)
užsiprašė ji su paskaita ir su (Kauno ir Vilkaviškio) mu- , I s ^ * » mokyklų va dyNuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystapademonstruos
įrekorduotų
bos
gatvės
šalygatvius,
o
nelai
.itarė p r -Muzikos ž i n i a s " zikos profesorius!
|
susirinkimo pasirodė, kad
nius-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
senoviškų
lietuviškų
instru
kytų
žemėmis
užverstus,
jei
Nuliūdę: Moteris, Duktdrys, žentai, Anūkai, švogerką, Sesers
• i- *•
-i
ua . • . • I i .
\„+.-,™ u ^ v ^ m n n; J ^ nori įvesti i visas viešas
J
t
duktė,
Pusseserės, Pusbroliai ir Giminėm.
mentų muzikos (Skudučių,
baigė kasimo darbų.
dalintis muzikos kuriniais > į fc>v. Antano bažnyčioje, Ci-«
v* .
Laidotuvių direktorius Laehawicz ir Sūnūs. Tel. CANal 2515.
ožragis,
ragelis,
trimitų,
lumz
jungti Amerika su Lietuva, cero, 111., gruodžio 22 d. bus | m o k > k l a s ^ z u c i a m s vaikaValdyba 1937 m. vienbai
Bet.. •taiga lyg iš tyro dan laikomos iškilmingos pamal- j m s P n e s **** sk>'111* z a i S
delių) ir senoviškų dainų ir
gaus trinktelėjo
nelaukta.** dos 9 vai. ryto, dalyvaujanti »»*"*& b e t ta propozicija
raudų (Kupiškėnų) sinchro
s a i nubalsuota toji pati, kuri
griaustinis. Tai ne griausti Chicagos vargonininkams, už mmm
k a i n u o s n u o $ 1 0 0 0 lkl
^
j daug pasidarbavo šiais me- nizuotos paveikslams muzikos.
15
m
e
t
u
s
nis, bet žinia iš Lietuvos, jog a. a. kun. l>r. Antano Ado- * >°°0 *
tais.
Ra p . Tad, neužmirškite užsukti šių
maičio
vėlę.
Pamokslų
sakvs
grįžęs iš Amerikos kun. lir.
Nutarta
išnešti
protestų Taip, dvi^ubai-pinigfus graži stotį.
r i e S tj
> ^nanynią.
A. Adomaitis, po sunkios ga artymiausias velionies moks-' P
Park
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminldų ir
4
atstovas
pranešė, name pasiūlymas ant 01d Gold
lvos operacijos, lapkričio 20 lo draugas jėzuitas, Tėvas
Cigar.tų
vis
dar
tebeveikia.
PLATINKITE
'
D
R
A
U
G
Ą
'
arko
Grabnamių
valdyba nori pad. atsiskyrė su šiuo pasauliu Bružikas, kuris iš Brooklyno * • * P
o
Ciceros
stadiume
ir nuėjo į muzikos Karalystę. praėjusį pavasarį tų garbin- naikinti
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj
o
O ypatingai tai pažymėtina, gų svečių buvo atsivežęs į maudynių vietų, o vietoj jos
ŽUVYS KALĖDŲ ŠVENTĖM
Suvirs 50 metų prityrimo
kad mirė lapkričio 22 diena, Chicago. ' Prašoma tų dienų įrengti susirinkimams svetai! n
o
STATE WHOLESALE FISH
kuri yra e v. Cecilijos, muzi gruodžio 22 d. 9 valandų ry- £- Stadiumas yra prie 52 ir
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
DISTRIBUTORS, INC.
kos (J lobe jos, diena. O velio to kuo skaitlingiausiai atsi- ?Q gatvių. Kaiu daryti sve
pinigus
t
a
m
e
!
J
u
k
turime
susirinki
o
nis taip ta/ šventųjų garbino lankyti į pamaldas, pasimels
3517 South State Street
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
ir turėjo savo ypatingų už ti už mirusio sielą ir išgirsti MWM svetainę — viešąjį n j
Chicagos Lietuvių
Gyvos menkės (cod) —- 5yįc svaras.
tarytoja, tvėrė jos vardu cho iš velionies artimiausio drau mų, kuris randas tik už blo
Gauname visokių šviežių žuvų kasdieną.
rus, turėjo savo kambary jos go lūpų gražių ir įdomių pa ko nuo stadiumo.' Protesto
prieš tai jau negalėjom išne
Mes pristatome į namus. Visi telefonai
paveikslą, ir., štai miršta jos mokinimu.
a r t i Grand A ve.
CALumet 42904297
šti, nes darbas pradėtas.
Iš vandens
departamento
~, v. . T-> . fe *
.T
tis, buvęs centro pirm. A. J.
Granai Baigta Metai Iri S u t k u s iS Waukegano, dr. A. pranešimo pasirodė, kad F.
Chicago, Illinois
Paminėta Jubiliejus Rakauskas, naujas apskr. piim. P . Čižauskas, vice pirm.
Rraėjusį sekmadienį, Gimi K. Rubinas, naujų narių va
A,
mo P. Šv. parapijos salėj L. rdu I. Lukošiūtė ir kiti. Trim
PAULINA ŽUKAUSKIENĖ (GURRISTER)
gražiai |«adainavo
Ii. K. Susivienymo Ameriko atvejais
(po tėvais VVesdzunaitė)
dain.
O.
Juozaitienė,
o
pijaMhie gruodžio 18 d., 1936 m^ 9:05 vai. vakaro, saje Chicago apskritis atlaikė
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
lankns
pus«s
amžians.
Kilus
iš
Biržij
apskr.,
Vabal
priešmetinį susirinkimų, pa- nu paskambino jauna panelė
Direktorių Asociacijos
ninku parap., Nausedžių kahno.
gerbė naujus, kurie buvo at- ( (pavardės neatshiitnu). YaAmerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 2 dukteris: Pranciška
silankę ir paminėjo orgam- karo vedėjimi buvo J. MicAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Prihodskienf
ir
Marijoną
Kanapackas,
2
žentus:
Sta
zaeijos auksinį jubiliejų. Su?-' kelifma?.
Vakaro dalyvius
nislovą ir Bronislova, 3 sūnus: Juozapa, Joną ir Jur
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
me dah^-avo nemaža atstovų šaunia vakariene
pavaišino
gį, 2 marčias: Agotą ir riekn, 2 seseris: Prancišką
Balčiūnienę ir Anastazija Varekojienę, švogerka Pau
iš kuopų. Padaryta gražių nu K. Stoglienė, lT. Kazwell ir
10734 So. Michigan Ave
JONAS EAKAUSKAS
liną
Norkevicienę,
brolį
Jurgį
Wesdzuną
ir
broliene
tai-imų m išrinkta valdyba B. Mankienė, kurioms širdinMire_ gruodžio 20 d., 1936
Tel. PULlman 5703
Eleanor, švogerį Kazimierą Varekojį, 4 anūkus ir 1
i'i,,
6:50
vai.
vakaro,
sulaukęs
gai
padėkota.
Po
visam
bu
1937 m. Valdybon įėjo sekan
anūkę, pusseseris ir daug kitą giminių; o Lietuvoj se
3T» metu amžiaus.
Kilo
iš
Trakų
apskričio,
Kiserį Uršulę Vtnckiene.
3354 So. Halsted St.
tu j i : pirm. — Pranas Čižau- vo kauliukais žaidimas. Yataviškų parapijos, šuolių kai
Kūnas
pašarvotas
4427
So.
Faiiiield
A
ve.
Tel.
mo.
skas, vice pirm.
K. Bubi- karėlis buvo jaukus.
Rap.
Pbone BOUlevard 4089
LAFayette 1688. Laidotuvės įvyks trečiadienį^ gruo
Amerikoj išgyvena 2 3 metus.
PaMco dideliame nuliūdiinė
nas, sekr. — I. Sakalas, tad.
džio 23 d. Iš namu 8 vai. ryto bus atlydėta j Nekalto
mot^rj Anną, sūnų Boleslovą,
Prasidėjimo P. Švč. Mar. parjtp^bažnyčią, kurioj įvyks
seserį Marijoną Makūnienę, dė
— A. Bacevičius, iždo globė
2314 West 23rd Place
Visuomenes Žiniai
dę ir dėdieną William ir Friegedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų
da l\iUiauskurf, švogerius Ajais — Z. Gedvilas ir P. Ge
Pbone Canal 2515
bus nulydėta į Šv.. Kazimiero kapines.
domą Makūną ir Praną č i čeną Ir jo žanoną Benetą, giNuošii'dziai kviečiame -visus gimines, draugus-ges ir
dvilas, maršalka — Kazlaus
mii^es ir draugais; o U e t u v o j
{Sužinomojome, kad V. Stzupažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
4244 E. 108th Street
seserį.
kas (cicejietis) ir organiza ncikas vis dar sakosi atsto
Nuliūdę:
Dukterys,
Sūnūs,
žentai,
Marčios,
Seserys,
Kūnas pašarvotas 91.2 W
Phone PULknan 1270
19th St.
torium J. Miekeliūnas, dak- vaująs "Draugą''. Bet šiuo
Brolis, Švogeris, Anūkai, Pusseserės ir Gamines.
arba CANal 2515
Laidotuvės ivyVis ketvirtadie
Laidotuvių
(Žrektorins
J
.
F
.
Eudeikis.
Telefonas
ni
gruodžio
24
d.
Is
najno*
tarais kvotėjais - dr. A. Ra-1 t u r i m e p n m e š r i , kad kol V.
8:30 vai. ryto bus atlydėtas
YABds 174L
4348 So. Califoroia A m
Dievo Apvaizdos parapijos bažkauskas ir dr. J . Poška. Dva- Stanrikas neatvyks į admiflyfitą, kurioj Įvyks sredulingos
Phone LAFayette 3572
p a b a l d o s už vilionio sielą. Po
sios vadą p a k i r s Kunigų Vie B i s t r a c i j ą ^ nesusitars
M)
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
nyb^s Chicago Provincija.
praeities ir dabarties darbų,
Nuoširdžiai kviečiame visus
3319 Litnanica Ave.
gimines, draugus-ges ir pažyliečiančių
*'Draugo''
prenu
Po sus-mo buvo puota, per
stamus-as dalyvauti šiose lai
Phone YAEds 1138
dotuvėse.
kurių kalbėjo Sus-mo eentro meratori-ų ir skelbimų, tol jis
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Se
suo,
Dėdė, Dėdieua. švogeriai,
dvasios vadas, kun. A. Bal nėra mūsų atstovu.
Giminės ir Draugai.
3307 Litnanica Ave.
Laidotuvių
direktorius
J.
P.
tutis, centro pirm. L. Šimu" D r a u g o " Administracija
Radžius.
Tel. CANal 6174.
Phone BOUlevard 4139

RAD30

VENETiAN MONUMENT CO., INC.

527 NORliŪeTERN AVE.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

0

*

I
I

LAIDOTUVIŲ

y

«

I

DIREKTORIAI

Ezerskis ir SfflB
P. J. Ridikas
Lachamcz ir Sunai
S. C. LacfiawJcz

J.F.EUDEIKIS S. P. Mažeika

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

RADIO
MAHatTTIS PAKEITĖ RADIO LAIKĄ
Sekmadieniais— W H F C (1420 kyloe.) būna i v. p. p.
Šiokia U vakarais — 9 vaL
Sakmadieniais; — WIND (560 kyloc.) 2:15 po pietų.
Šiokiais vakarais — 7 vai.

YARds 1741-1742
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J"'

p

PROGRAMA PIR-MADIESTIO VAKARAIS »:45 T A L .
IT. H . V. C. (1420 ML) STOTIS

JUOZAPAS

UDEIKI

GARY, IXD. LATDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

KELNER — PRUZIN

TfiVAS

REPublic 8 3 4 0
J

MftSC R&BIO

Phone

Geriausias patarnavimas — Moteris
0090

patarnauja
020 W. 15th

A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas
I. i. Zolp

Ave.

^ —

1410 So. 49th Ct., Cicero
Phone Cicero 2109
«I»I

II

718 West 18th Street
Phone MONroe 3377
1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203

T> I? *A tf O A S

. * _

Antraeilis, gruod. 22, 1936
i

• M M

a i i

W. 47 st., šiomis dienomis
GRAŽIOJI UETTJVA
I
turi rūpesčio. Mat, vyrams
dovanas Kalėdoms jau nuta
Broliai M. K. Matrosai ro- )
rė, bet moterims nori sugal dys LieJfeuVą gražiuose spal-1
votiiose kintamuose paveiks-1
voti ką, nors nepaprasto.
hiOse ir garsiuose šiose Čika- (
10,
11
ir
12
vai.
P
e
r
visa*
M a r q u e t t e Park
nepamirškime
biednuomenės
j
Juozas JfcįČkus, užlaikantis gos apylinkėse:
Mišias bus dalinama šv. Ko ir tų, kuriems ko nors trūk
Gruodžio 27—28 d. 7 vai. Į
Žinutes
dvi
bardware
krautuves,
4357
munija. Geriausiai švęsti Šv. sta.
vak. Nekalto Prasidėjimo Pa- j
So.
Maplewood
st.
ir
2647
W.
Po $1.00: Elena Čepas, M.
Kalėdas einant prie šv. Ko
neles Švč. par. salĄ* 2745 W. | $i°mis dienomis Tėvai Ma
Kalėdos ir Nauji Metai jau
43 st., tiek dovanų savo kos- 44tb St.
rijonai sulaukė naujų talkini Remidaitė, O. Benediktavičaimunijos ir pasveikinant Kū
Baigiasi
metai.
Laikas
už
cia pat. Adventas taip grei
kad
Sausio 2 d. 7:30 vai. vak. ir nkų seminarijos koplyčios sta tė, J . Jasiulaitis.
dikėlį Jezn. Išpažintys bus sirašyti dienraštį " D r a u g a i tumeriams parūpino,
tai prabėgo, kaip upėj va n
mano, jog jų būsią net ir per- sausio 3 d. 3 vai. popiet &vo. tybos darbe. Juos suorgani
P o 50c.: S. Jucienė, C. M:
klansomc/s
kas
rytas,
taipg
1937
metams.
J
o
agentas
P
duo.
Mūsų kolonijoje adven
P. Marijos Gimimo par. sa
dau
'g.
lėj, 68 th—•$. Wasbtenaw Ave. zavo veikėja T. Atroškiene Po 25c.: N. M., K. P., C. P.,
te viskas buvo ramu, tik da trečiadienio vakare, ketvirta Staniulis kas sekmadienį ra
iš Brigbton Park, narė Ma- T. S., S. P., O. D., M. P., A.
ndasi prie bažnyčios
durų.
Sausio 3 d. 7:30 vai. vak.
žnai girdėjosi salėj giesmė.-. dieni po piit ir vakare.
Juozas Gudas, alaus išve- $v. Mykolo mokyklos salėj, rijonų Rėmėjų 35 skyriaus. į L., T. T., P . K., K. C , R. N.
Lengva jam įduoti prenume
Mat, chorai ir mokyklos vai
Ne tik talkininkus organiza_
žiotojas, 4414 So. Wasbtenaw 1644 "YVabansia Ave.
kučiai rengiasi K a h d u šven
Gražus paprotys užsilikę? ratą, o jis už tai net gražų
Per neapsižiūrėjimą liko
vo,
bet
ir
pati
stambia
auka
ave.,
šiomis
dienomis
savo
Sausio
5
d.
7:30
vai.
vak.
tei. Vieni bažnyčioj nori p^- pas lietuvius Amerikoje — ' ' D r a u g o " kalendorių suteiks.
nepagarsinta garbės nariai
Šv.
Kryžiaus
mokyklos
salėj,
prisidėjo
prie
to
kilnaus
tik
žmonai
Petronei
ir
vaikučia
r
privalo
sirodyti gražiu giedojimu, k - Švęsti prieš Kalėdas kuria;-. Kiekviena šeimyna
slo. Aukų iš šių talkininkų Konstancija, ir Kotryna Ki
ms nupirko kalėdinę dovaną 4557 So. Wbod. St.
turėti
savo
namuose
katalij
sieliai $10.00.
ti tuoj po Kalėdų sekmadienį Vietinis vargonininką* sten
Sausio 6 d. 7:30 vai. vak.gauta sekančiai:
— biznio namji, 6528 So. Asbkišką
dienraštį.
Rap.
Šv. Ant. par. salėj 49 tbCourt T. Atroškiene aukojo $12.
ruošia mums gražų vakarą. giasi visus parapijomis ap
Visiems aukotojams vajaus
land ave.
ir W. 15tb St. (Cicero, Iii.) O. Jasiulaitis $5.00.
Lauksime abejų pasirodymo. dalinti plotkelėmis. Jei kurie
komisija nuoširdžiai dėkoja.
Sausio
8
d.
7:30
vai.
vak.
Biznieriy
T
a
r
p
e
negautu, galės gauti zakristik a z . i r Pranciška Šatai, T ) i e v o A p v a į z d o s p a r . s a ą j ,
Kalėdose mūsų bažnyčioje joje, arba klebonijoj. Kuri n.
CHICAGOJ NUŠAUTAS seppe Motta išrinktas Šveica
4359 So. Fairfield ave., at ]8th ir Union Ave.
Mykolas Vertelka, 4406 a silankusiems
berneliu Mišios šv. bus S vai. vakarą laušdami plotkeles, pa
rijos prezidentu.
NEWYORKlETIS
kostumeriams
Sausio 10 d. 7:30 vai. vak.
>u įstatymu Šv. Sakramento. | linkėkime vieni kitiems ra- Tai man ave., gavo nuo savo
dalins nepaprastas dovanas. Aušros Vartų par. salėj, 2323
Šveicarijos prezidentai ren*
Kitos Mišios šv. bus 7, K, r>, mybės ir santaikos, o taipgi reporterio patarimą įsidėti į
23rd
PI.
Nežinomi
trvs
žudikai
užvaJų namuose gyvena ir turi
kami tik vieneriems metams iŠ
1
'Draugą" savo paveikslą dėl ofisą dentistas A. Dikselis.
Sausio 12 d. 7:30 vai. vak.
Visų Šventų par. salėj, 10806 kar vėlai vakarą puolė "pool federalinės tarybos septynių
^ m ^ m ^ M ^ Š M ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1
didesnio išsigarsinimo.
Jisai su savo žmona Ona pa
hall", 1032 W. Grand ave., ir narių. Negali būti renkamas
So. AVahasli Ave.
ruošė gražių sveikinimų Ka
Sausio 13 d. 7:30 vai. vak. sušaudė Dominiką Scaduto, a n t r ą j a m ' t o T m i n m ] ) 0 v i k r i ų
Vincas Papei, 4358 So. Ma- lėdoms visiems savo pacien
8v. Petro ir Povilo par. salėj, N"ew Yorko smurtininke, 24 metų pertraukos. Dr. Motta
plewood ave., nelaukdamas i tams.
m. amž.
12225 So. Emerald Ave.
išrinktas penktajam terminui.
gentų paraginimo, jau pasi '
Sekite pranešimus kitose
Prieš porą mėnesių sušau
dirbdino savo paveikslą. J o K a z - i r SofiJ* Marozai, duo- vietose.
dytojo vyresnysis brolis tx)kiu
Mažas Radio Už Tiktai $Q a Q£> i** aukščiau.
PLATINKITE "DRAUGĄ"
skelbimas
bus kalėdiniam nos ir pyragų keplyklios sa
pat būdu nužudytas. Domini" D r a u g o " numerv. Jisai vra vininkai, 4332 So. California
Tautą be tikėjimo tegalima kas iš ten pavspruko ir slaps
R A D I O N AS
šiemet iš anksto pradė būtų valdyti tik su patranko
pasižymėjęs medžiotojas. Šį ave.,
tėsi Chira^oj. Tačiau jis su
met yra nušovęs stirną 200 jo gauti kalėdinius orderius. mis. — Napoleonas.
rastas.
svarų. Dabar medžioja WisPEOPLES
FURNITURB
Kalėdinių plotkelių: reikalu
consmo giriose.
CO. krautuvių skel
MOTTA IŠRINKTAS ŠVEI MPO.
visiems patariama kreiptis j
bime, tilpusiam " D r a u g e ' '
CARIJOS PREZIDENTU
Antanas Butėnas
užlaiko Brolį Vladą, 2334 S. Oakley
šeštadienį, puodžio 19 <i.,
DANTISTAS
ave.
J
i
s
veda
plotkelių
kepy
didžiausią bardware krautu
1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. BEUNE, gr. 18. — Dr. Giu- buvo stambi klaida. Kimball pianų karna pažymėta
vę. P a s jį visokių bargenų klą ir kepa plotkeles su lie Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.
kaipo $28.50, o turėjo būti
3147 So. Halsted S I , Chicago
būna žiemą ir vasarą. Kūčių tuviškais užrašais. Sako, šieLIETUVIAI ADVOKATAI
KIMBALL PIANAI
dieną kostumeriai gaus do m e t j i s m i n i 2 0 ' m e t ų s u k a k - P a n e d » Sered. ir Snbat. nno 2 - 9 v.
nuo $285.00 ir aukščiau
Telephone: BOUlevard 2800
tuves kai pradėjo kepti Ame
vanų.
Tel. Calumet 6974 Ofiso valandos
Si klaida įsibriove netyčio
rikos lietuviams Kūčių plot \
9 ryte iki 8 vakare
Išskiriant sek
mis spaustuvei. Šiuomi, at
madienius ir
Rap
Vincas Paukštis, užlaikan keles.
tT*>fi\ <* r! 1 »n1 u».
šaukiama klaidingoji kaina
LIETTTVIS ADVOKATAS
tis harchvare krautuvę, 2714
4631 South Ashland Avenue $28.50, ir pranešama teisin
Res.:
Tel. Ofiso:
Res. 6515 S. Roclnvell Street goji kaina $285.00.
2456 W. 69 St.
LAFayette 4017
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. namų:
SO METŲ PRITYRIMAS
Telephone: REPublic 9723

Vajais Aukos Marijonu Seminarijos
Koplyčios Fondui

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

i • in • i

NAUJI TALKININKAI

w

I

KALĖDŲ DOVANOS

\ ATITAISYMAS

DR. P.. ATKOČIŪNAS

JOSEPH J. GRISH

DR. A. P. STULGA

Akys egzaminuojamos — akinia'
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS
1801 S. Ashland Avenue
Radio su visais 1937 iu:tii pagerinimais.

Valandos: kasdien nuo 9 iki 1 2 ;
nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523

Trumpomis,

ilgomis ir standard bangomis.

3259 So. Halsted Street

HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2-4 ir 6-8 P. M.
Res.
ofiso vai.: 10-12 A. M.
& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
mirai atitarti

AMERIKOS L I E T U V A DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Kaina 8 tūbų $ 4 9 , 5 0

Office Phone
PROspect 1028

11 ir 13 tūbų — daugiau.

Res. and Office
2S59 S. Leavitt St.
CANal 0706

Radionas yra gaunamas tiktai pas BUDRIKA.

DR. J. J. K0WAR

GRAŽŪS KALĖDINIAI REKORDAI PO 5 Q c

(KOWARSKAS)
GVTJYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago-

16024 — Kūtelė, ir d b iria, Kun. S. J . Struckus

Tel. CANa' 0257
Res.

PROspect

6659

IR CHIRURGAS

^ 16026 — O Ištikimoji Pušis,
Naktis

ir Šventoji,

ištikimoji

1G050 —Kalėdų Pasveikinimas, ir Ei, Kalėdos. Ona
Biežienė ir S. Orione
16109 — Rami Naktis, ir Tyliąją Naktį.
Kvartetas

Trubadorių

1014Q_ Pulkim Ant Kelių, ir Linksma Diena Mums
Nušvito. Butėnas ir Kvartetas
16229 — Angelai Gieda Danguje,
Petras Petraitis

ir Tyliąją

TeL CANa! 6122

Naktį.,

DR. S. BIEŽIS

26022 — Linksmą Giesmę Mes Ištrauksim, ir Sveikas
Jėzau Gimusis
26023 —Gul Šiandieną, ir Atsiskubino
Brooklyno Kvartetas

DR. STRIKOL'IS

Namų Telef. PROspect 1930

G"vT>VTOTĄ.g TR CTTrRTTTlOAS

2201 W. Cermak Road

Betliejun.

16105 —Angelai Gied Danguje, ir Tyliąją Naktį.
ras Petraitis.

Valandos: 1-^3 ir 7—8
Seredomis ir Nedel. pasai sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.

Pet

Telefonas REPublic 7868

Tv A Tn n n

Jos. F. Budrik.Inc.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

3417 S o . Halsted S t .
Tel.

4729 So. Ashland Ave.

Boul. 7010—7011

Pasiklausykite gražaus projrranio Nedėlios vakare 7 Tai.
WCF1., 970 k ii.

Stotis

4*

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketv. ir Nedeliomis susitarus

DANTISTAS
arti 47th Street
V a i : nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
TeL Ofiso BOUlevard 5913-14
Res.
KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—S: nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRsrinia 0036
Residence Tel. BEVerlv 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.
Valandos 9-10 A. M.
Nedaliomis pagal sutartis

D A K T A R A T

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHICAOO. ILL.
TeL YARda 0994
Telefonai MIDway 8880
Rez.: Tai. PLAza 2400
OFISO V A L A N D O S :
VALANDOS:
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12
Nuo
10-12
•
. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
v a i po pietų ir nuo 7 iki 8:30 %. T . Nedėliomia ano 10 iki 12 diena

State 4690

Pro«n#»ot 10t»

ATTORNEYS AT LAW
«S22 So. Westem Ave,
Valandos: kasdien nuo 8:80 po plei
iki 8:30 v. vak. SubatoJ nuo 12 iki
6:00 vakare
188 W. Randolph St.
Valandos: kasd^n nuo 9:00 ryto
Iki 3:00 po piet.

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

2305 So. Leavitt St.

LIETUVIS ADVOKATAS

DR. A. J. MANIKAS

ATTORNEY A T L A W

10707 So. Michigan Ave.

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
VIRrinia 1116
4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

CLEMENT J. SVILOVV

REZIDENCIJA
LAFayette 3051
2519 W. 43rd St.
Valandos: 9^—10 ryto ir 5—6 vak.

LIETUVIS ADVOKATAS
33 North La Salle Street
Chicae^)
Telephone CENtral 1840
Vakarais ir Šeštadien ; ais

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nasrai nutarti

6322 So. Western Avenue

DR. JOSEPH KELLA

NAMAI

Pardavimui dviejų aukštų namas po
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir
2 karų paradžium.
Stella Yukne,
2150 W. 24th St., arba tel. CANal
3764.
UPHOLSTERING
Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, permaliavojimas, išvalymas. * Darbas ga
rantuojamas.
Apkainavimas dykai,
žemiausios kainos mieste. Superior
Upholstering Co., 327 So. Kedzie
Ave., NEVada 7717.

r ^ =

JOKIŲ SUODŽIŲ

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998

Telephone HEMlock 2061

PARDAVIMUI

PROspect 1012

DR. A. J. SHIMKUS

paeral sutarti

STOTYS

M i m V E S T SERYTCE STATTON
2335 So. Westem Ave., kampas 23rd
Plaoe, Tel. CANal 3764.
Phillips
"66"
Products — Veedol and Quaker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies -Lubrikantai vartojami — In*
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, manaj^er.

CLEMENT J. PAZNOKAS

T e i CANal 0402

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai!

Manant statyti sau naują namą ar
pertaisyti seną, šaukite
JOHN VTLIMA8
|
Contraetor & Builder,
, 6827 So. Maplewood Ave., telefonas
j PROspect 1185.
PATARNAVIMO

DR. F. C. VVINSKUNAS KAL & ZARETSKY

Residenee
6609 S. Artesian A v e
PROsneot 3403

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Namai: 6459 S. RockweII St.

Tai. CANal 2346

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketverg-ais paeral sutartį

4645 So. Ashland Ave.

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak.
Nedaliomis pasral sutarti
Ofiso Telef. BUOlevard 7820

2423 W. Marauette Road

2158 W. Cermak Road

DR. C. Z. VEZEL'IS

4645 So. Ashland Avenue

(West 22nd St.)

Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 Iki S
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčtos
vakarais nuo 8 lkl 9
Telefonas CANal 1175

IR CHIRURGAS

Rozideneiia: 6600 So. Artesian Ave.
V A L A N D O S : U ryto iki 2 popiet
6 iki 8 vai, vakaro

Office Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

P H Y S I C I A N and SURGEON

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

DR. J. J. SIMONAITIS

1821 So. Halsted Street

Tel. POTJlevard 7042

16025 — O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis, ir Ateikite*
Čia J ū s Ištikimieji

Res.
6924 So. Talman Ava.
Res.
Tel. GROveniU 0617
Of««e Tel. rTEMlor-k AR4R

GYDYTOJAS

CLASSIFIED

JOHN B. BORDEN

Telefonai* REPublic 9600

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS

CHTCAGO. ITiL.

JOKIŲ PELENŲ

RANGE

OIL

Vandens Baltnmo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygns
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PUEL OIL RAFINIRICOTOJO
ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna mlera su Cltj Sealer
apžiūrėtais, saikuotais t rokais.
KUOMET REIKIA ALIEJAIS PEČIAMS SAUKITE

CANal 2020

DENTISTAS

TRIANGLE O I L COMPANY

6558 South Western Avenue

2430 W e s t 26th S t , Chicago, 111.

Valandos:
Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą

i

KURUI

ALIEJAI

VISOKIEMS

ŠILDYTUVAMS

PETEE BALSITIS, Mana^er

£

