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STREIKĄ! PLINTA AUTOMOBILIŲ ' 
PRAMONĖJE

TAIKA KOL KAS NENUMATOMA 
IR NEĮMANOMA

General Motors viršininkai 
kovoja prieš uniją

----------- Į vai ir gubernatorius Murphy
FLINT, Mich., saus. 7. — ikišiol veltui dirba, kad suve- 

Čia įvyko darbininkų riaušės, dus abi puses krūvon bet į 
kada. pranešta, kad rytoj bus kokias derybas, 
nždarytas Chevrolet fabrikas. Oenera, Motors korporati.

jos viršininkai nenori derybų 
su vadais, kurie atstovauja 
visų korporacijos darbininkų 
unijų. Jie sutinka turėti pasi
tarimų su atskirų korporaci
jos fabrikų darbininkų skir
tais vadais ir tik po to, kada 
iš Fisher Body fabriko pasi
šalins “sėdėjimo” streikinin
kai. Darbininkai gi priešinasi 
apleisti fabrikų. Bijoma, kad 
fabrikas gali būti visiškai už
darytas.

G asmenys sužeista.

DETROIT, Mich., saus. 7. 
— Plinta darbininkų streikai 
automobilių pramonėje. Užda
romi Chevrolet fabrikai Flin- 
te, Saginawe ir Bay City. 
Daugiau kaip 22,000 darbinin
kų netenka darbo.

Uždarytas Briggs-Meldrum 
fabrikas, kuriame buvo gami
namos automobilių dalys 
Chrysler ir Ford fabrikams. 
Kitų fabrikų kai kuriuose de
partamentuose prasidėjo “sė
dėjimo” streikai.

Darbo departamento atsto-

>

Imant aplamai, Ceneral Mo 
tore korporacija kovoja prieš 
daibininkų unijų.

Nacionalistai puola Madridą 
iš naujo šono

Ketvirta para triuškinamos 
radikalų pozicijos

BERLYNAS, saus. 7. —1 gos nusisuko miesto link ir 
Vokietija pagaliau šiandien ikišiol pažangiuoja. Greitai 
atsakė Anglijai ir Prancūzi- bus pasiektos miesto ribos.
jai į jų notas savanorių siun
timo Ispanijon klausimu. Vo
kietija sutinka visus savano
rius ištraukti iš nacionalistų 
pusės, jei visi savanoriai bus 
ištraukti iš radikalų pusės. 
Tačiau tas nepagerins ten si
tuacijos. Reikalinga dar gau
ti užtikrinimo, kad Ispanijoje 
būtų nutraukta lx>lševikinė

Pačiam Madride radikalai 
stiprina pozicijas ir barika
das gatvėse.

propaganda. Kas gi 
padaryti?

tai gali

MADRIDAS, saus. 7. — 
Nacionalistų kariuomenė puo
la Madridu iš naujo šono — 
šiaurvakaruose (tolėliau į 
šiaurius).

Ketvirta para eina kruvi
niausi mūšiai ir radikalų ko- 
liumnos polaipsniui stumia
mos miesto link.

Nacionalistų artilerija ir 
lakūnai guldo kaip žolę radi
kalų milicininkų ir savanorių 
rusų ir prancūzų tirštąsias ei
les.

Puolimas pradėtas naciona
listams perkirtus iš Madrido 
einantį vieškelį į EI Escorial 
ir Gnadarrama kalnus. Pas
kiau perkirstas dar ir gele
žinkelis. Radikalai atkakliai 
gynė ten savo pozicijas, bet 
tas jiems negelbėjo. Tūkstan
čiai milicininkų žuvo.

Tš tenai nacionaJistų pajė-

KARDINOLAS RAGINA 
VOKIEČIUS GINTI

; tikėjimą

AMSTERDAMAS, Olan
dija, saus. 7. — Švė. P. Mari
jos katedroje Muniche, Bava
rijoje, vakare prieš Naujus 
Metus įvyko pamaldos. Jo E- 
minencija kardinolas Faulha- 
beris, Municho arkivyskupas, 
tikinčiuosius, kurių buvo dau
giau kaip penki tūkstančiai, 
ragino atkakliai kovoti prieš 
nacius, kurie siekia nukrikš- 
čioninti katalikus su pagoniz- 
mo propaganda.

“Jei prieškrikščioniškos jė
gos turės pasisekimo”, sakė 
kardinolas, “šios senovės ka
tedros pamatiniai akmenys 
turės prašnekėti ir paklausti 
žmonių; “Iš kokios aukštybės

ISPANIJOS RADIKALAI I VISI RAGINAMI KOVOTI?0’;*':’turiMHgy.
va, Kryžius turi pasilikti sau 
tinkamoje vietoje. Vokiečiai

ŠV. TĖVAS PIJUS XI 
SVEIKSTA

Apie tai Vatikane oficialiai 
paskelbta

ga charakteristika nustelbia 
sunkiausius negalumus”, pa
reiškiama oficialiam praneši-

Iš karcsės pusės: kun. Elanagan, JE. apaštališkas dele
gatus A. Ii. Cicognani ir Omaha vyskupijos JE. vyskupas H. 
Ryan. Nuotrauka padaryta Boys Town, Neb., sodyboje, už 10 
mylių vakarų link nuo Omaha miesto. Prieš 19 metų kun. 
Elanagan įkūrė šių sodybų našlaičiams (benamiams) berniu
kams. Daugiau kaip 4,000 berniukų išauklėta tikrai krikščio
niškai. šiandien įstaigoje yra 220 berniukų. Vyskupas Ryan 
su apaštališku delegatu vizitavo berniukų sodybų ir gėrėjosi 
kun. Flar.agano nuveiktaisiais dideliais darbais.

PRIPAŽINO VOKIETIJOS SU INFLUENZA CHICAGOJ 
REIKALAVIMUS

VATTKANAS, saus. 7. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
Šventasis Tėvas Pijus XI po
lai psniui sveiksta.

“Šis sveikatos gerėjimas 
paeina iš troškimo imtis nuo
latinio darbo, prie kurio Jo 
Šventenybė yra karštai prisi
rišęs. Darbo troškimo ypatin-

me. 1
Vatikano’ organas “Oss Ro

mano” rašo, kad Popiežius y- 
ra pareiškęs: “Neatsisakomi 
nuo skausmų, mesi jų pageli 
dau jame”.

Dešimts vyskupe mirė Ispanijoje 
šio karo laiko

LONDONAS, saus. 7. — 
Patikrintomis žiniomis, 10 
vyskupų mirė Ispanijoje šio 
pilietinio karo laiku.

Vienas vyskupas, kurs buvo

įskaitytas mirusiųjų tarpaių 
yra gyvas. Tai Cadizo ir Cen
tą vyskupas. Apie tai autori. 
tatyviai pranešta iš Valladoli- 
do, Ispanijoje.

MADRTDAS, saus. 7. — 
Radikalai nusiskundžia, kad 
nacionalistų lakūnai vakar 
Trijų Karalių dienų bombar
davo Universiteto priemiestį 
ir sugadino vaikams sureng
tas pramogas.

Ispanijoje yra paprotys 
ne Kalėdomis duoti vaikams 
dovanas, bet Trijų Karalių 
dienų.

Tų pat laikų nacionalistų ar 
tilerija paleido beliolikų šovi
nių į miesto centrų. Tas la- 
biausia ir pakenkė surengtas 
vaikams iškilmes.

14 bombnešių lėktuvų pu
siaudienį praskrido miesto 
padangėmis. Bet bombas svai
dė tik į Universiteto dalį ir 
į T jas Rozas miestelį.

5,000 NUKAUTA PER 
MAIŠTUS KINIJOJE

LISABONA, saus. 7. — Vo
kietijos ultimatumas paveikė 
Ispanijos radikalus.

Nacionalistų vadas gen. 
Queipo de Llano per radijų 
paskelbė, kad Valencijos radi
kalų vyriausybė, nusprendė 
grųžinti -Vokietijai pagrobtas 
iš laivo Palos prekes ir tuo 
laivu vykusį vienų ispanų ke
leivį, matyt, nacionalistų a- 
gentų.

Ultimatumui laikas turėjo 
baigtis rytoj rytų.

Matyt, Vokietija nutrauks 
blokavusi Ispanijos pakraš
čius. Tačiau saugos savo pre
kybinius laivus nuo radikalų 
užpuolimų.

Chicagos sveikumo departa
mentas ragina visus chicagie- 
čius prisidėti prie kovos su 
influenza (gripu) ir plaučių 
ligos epidemija.

Didžiosios kompanijos, fir
mos ir parduotuvės paragin
tos kiek nOfs pakeisti darbo 
valandas, kad vienu žygiu ne
paleisti iš darbo visų darbi
ninkų, kad sumažinus susi
grūdimų gatvėkariuose, bu- 
suosė ir traukiniuose. Polici

neturi apleisti savo Išganyto
jo. Mes turime pasilikti krik
ščionimis ir katalikais, nepai
sant to, kad prieškrikščioniš
kos jėgos dar daugiau šeltų, 
arba jaunimas dar daugiau 
būtų iškjaidintas, ir turime 
via garsiau ir skardžiau pro
testuoti prieš daromas mums 
neteisybes”.

Po pamaldų žmonės būrėsi 
aplink išėjusį iš katedros kar
dinolų. Demonstracijų neįvy-

APSKRITIES LIGONINĖJE 
BETVARKE

ŠVENTASIS SOSTAS TU 
RES SKYRIŲ PARODOJE

MALAGOS RADIKALAI 
DAUG NUKENTEJO

LONDONAS, saus. 7. — 
Žiniomis iš Gibraltaro, perei
tų šeštadienį Ispanijos nacio
nalistų lakūnai bombardavo 
Malaga miestų ties Vidurže
mio jūra, Apie 150 asmenų už 
mušta ir daugiau kaip 300 
sužeista.

Valdantieji miestų radika
lai po to kerštan sušaudė dau 
giau kaip 100 įkaitų.

IMS NAGAN GRĮŽUSIUS 
LAKŪNUS

jai įsakyto žiūrėti, kad nebū- k“’ tas P°licij°8 uždraus’ 
tų susigrūdimų teatrų ango- ta. . / ,
se, kadangi tos rūšies susi-___ __
grūdiniais plečiamos minėtos, SuNV PASKYRĖ SEKRE-

Cook apskrities komisionie- 
rins H. W. Caldwell pareiš
kia, kad apskrities ligoninei 
reikalinga nauja tvarka. Jjppa 
tyrė, kad ten nėra drausmės, 
slaugės ir tarnautojai įsigalė
ję, slaugės neklauso gydytojų 
nurodymų. Jos ir kiti tarnau
tojai grubiai apsieina su ligo
niais. Patsai medikalinis šta
bas nutolęs nuo savo pareigų, 

t Seniau kitaip būta, sakė ko- 
misionierius.

PARYŽIUI saus. 7. 
Šventasis Sostas turės 
skyrių (paviįijpnų) čia 
pavasarį atidaromoj tai 
tinėj parodoj. ‘šventasis 
vas nusprendė įtaisyti skyrių. 
Tai bus koplyčia su didžiuojd 
altorium ir dvylika mažesniu 
jų. Mažieji altoriai bus rezei 
vuoti paskiroms tautoms, o 
dvsis — visoms.

savi

SIANFIT, Šensi provincija, 
saus. 7. — Iš patikimų šalti
nių sužinota, kad čia per ka
riuomenės maištus, kada buvo 
pagrobtas Kinijos diktatorius, 
nuo 5,000 iki 10,000 asmenų 
nukauta.

ligos, kurios yra labai limpa
mosios.

Be to, pavieniai asmenys 
raginami būti namie, jei pasi
jus turį šaltį, arba kitus ko
kius tų ligų ženklus.

Tik padidėjęs šaltis gali 
kiek sulaikyti epidemijų pliti
mų. Deja, apie šaltį daug kal
bama, bet jo kol kas nesulau
kiama. ,

KONGRESAS PASIVĖLI
NO SU REZOLIUCIJA

NEW YORK, saus. 7. — 
Tarnavę radikalams iš Ispani
jos grįžta keli amerikiečiai 
Lakūnai.

Juos čia pasitiks vyriausy
bės agentai ir išklausinės, ko
kiais sumetimais jie įRtojo Is
panijos radikalų tarnybon.

Tas yra uždrausta šalies 
Ikausminiu kodu ir grįžusieji 
lakūnai gali pakliūti teisman 
ir nubausti.

PLATINKITE "DRAUGĄ*

TORIUM
IŠVYKO J EUCHARISTIN 

KONGRESĄ MANILOJ

AVASHJNGTON, saus. 6. 
— Prez. Rooseveltas savo sū
nų Jamesų paskyrė sekreto
rium Baltuose Rūmuose. Be
jo yra dar du kiti sekretoriai.

/
Nuo birželio m. 1 d. James 

Rooseveltas skaitysis pilnuo
ju sekretorium ir gaus 10,000 
dol. metinės algos.

Kai kuriuose sluoksniuose 
reiškiamas nepasitenkinimas.

WASHINGTON, saus. 7. — 
Vakar kongresas pasivėlino 
pravesti rezoliucijų prieš karo 
medžiagos eksportų. Tuo pa
sinaudojo ispanų radikalų lai
vo Mar Cantabrico kapitonas. 
Laivas apleido New Yorkų su 
poros milijonų dolerių vertės 
karo medžiaga.

Ispanijos radikalų šalinin
kai kongrese iš pradžių prie
šinosi rezoliucijai. Kada jie 
buvo įtikinti, kad rezoliucija 
yra nukreipta ne vien prieš 
Ispanijos radikalus, bet ir 
prieš nacionalistus, ilgiau ne- 
argumentavo.

OLANDIJOS KARALAITES 
VESTUVES

HAGA, saus. 7. — Olandi
jos karalaitė Juliana, 27 m. 
amž., busimoji karalienė, 
šiandien susituokė su Vokieti
jos princu Bernhard zu Lippe 
Biesterfeld.

ANGLIJA NESITIKI KĄ 
GERO

Chieagoj rekrutuojami jau
ni vyrai į CCC. Bus priimta 
2,700 jaunų vyrų ir 300 karo 
veteranų, kurie bedarbiauja.

NAUJOS LENKIŠKOS KRA
TOS VILNIUJE

KAUNAS. — “Vilniaus 
Rytojaus” pranešimu, lenkai 
krėtė dar Lietuvių Šv. Kaži-* • o • rv i
miero draugijos pirmininko no n1' ’5 1Kl ‘

Apie 125 katalikai meldžio- 
nys iš Chicago išvyko į Eu
charistinį kongresų, įvyksian
tį Maniloj, Filipinuose, va^a-

kun. prof. V. Taškūno ir lietu
vių ligoninės direktoriaus dr.
V. Legeikos gyvenamiuosius 
butus. Be to, kratos dar buvo 
Švenčionių lietuvių gimnazi
jos raštinėje, Švenčionių “Ry 
to” švietimo draugijoje, Šven
čionių gimnazijos direktoriaus
A. Mačionio, mokytojo B. Ci-1 Chicago universiteto

Grupėje yra Jo Eksc. E? 
vysk. Hoban iš Rockfordo 
Jo Eksc. vyskupas E. Heeh 
iš Sioux City, Iowa.

UŽREGISTRUOTI ŽI 
DREBĖJIMAI

ceno ir “Ryto” druagijos vai 
dybos nario J. Maldžiūno gy
venamuose būtuose. Kartu 
pranešama, kad lapkričio 23 d. 
naktį kai lenkų policija krėtė 
Tautinio Lietuvių Komiteto 
pirmininko K. Stačio butų — 
kartu buvo krečiamas ir jo 
vasarnamis Valakumpyja.

mografas vakar užregistravo 
tris didesniuosius žemės dre
bėjimus, įvykusius už apie 
3,400 mylių pietų link, matyt, 
Brazilijoj.

VARGŠŲ ŽMONIŲ 
KESCIAI

LONDONAS, saus. 7. — 
Anglijos vyriausybė nesitiki 
kų nors nuveikus savanorių 
siuntimo Ispanijon klausimu. 
Vokietija suvėlina atsakymui 
notas.

Be to, iš pačios Prancūzi
jos siunčiama daug savanorių, 
ginklų ir karo medžiagos Is
panijos radikalams.

GUBERNATORIAUS HOR-
NERIO INAUGURACIJA
SPRTNGFIELD, III., saus. 

7. — Gubernatoriaus Home- 
rio inauguracija įvyks atei
nantį pirmadienį.

1936 metais Chicago gatvė
se automobiliais užmušta 56,- 
630 šunų. Tik maža dalis jų 
turėjo “laisnius

Illinois valstybė 1936 
tais pirkimo mokesčiais si 
ko 70 milijonų dol. Šie 
kesčiai yra vargšų žmonių 
mokami.

ORAS
CHICAGO SRITIS. 

Šiandien iš ryto šalta; nai 
tomas sniegas; popiet ki 
šilčiau.
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PREZIDENTO KALBA

Prezidento Roosevelto kalba abiejų rū
mų kongreso sesijai, prasidėjusiai šių savai
tę, buvo gyva, įdomi ir plačiai apimanti 
krašto ir žmonių reikalus. Nors kai kurie 
svarbesni klausimai ir buvo apleisti, tačiau 
| juos Prezidentas atsiliepsiąs kitomis pro
gomis.

Reikia pasakyti, kad Prezidentas opti
mistiškai kalbėjo. Iš jo kalbos buvo aišku, 
kad vyriausybė nepasitenkins tuo, kad lai
kai yra pagerėję, kad industrijos ir biznio 
ratai geriau sukasi, bet eis prie to, kad 
visiems žmonėms būtų geriau gyventi. Anot 
jo, Kiekvienos demokratiškos valstybės val
džios uždavinys turi būti padėti kiek gali
ma didesniam piliečių skaičiui pagerinti sa
vo būvį, saugoti asmeniškų piliečių laisvę. 
Bsų dar daug kas reikia padaryti, nes ne
maža žmonių kenčia skurdų ir žemės ūkiuo
se ir kitur. Reikia ieškoti priemonių, kad 
jų būvis būtų pagerintas.

Darbininkų reikalu pažadėjo kitų kai
tų paduoti kongresui savo planų.

Prezidentas pareiškė nepasitenkinimų 
'■ Vyriausiojo Teismo veikimu. Savo nuospre

ndžiais jis nemažai sutrukdė planams ge
rinti krašto būvį, traukti jį iš sunkios de
presijos gelmių. Dėl to Prezidentas labai 
įtikinančiai prašė Aukščiausiojo Teismo ir 
žemesniųjų teismų laisviau aiškinti konsti
tucijos dėsnius ir netrukdyti daromos pa
žangos socialinėj ir ekonominėj srity. Da
rant savo ištarmes vienu ar kitu klausimu, 
reikia atsižvelgti į žmonių interesus ir į šių 
laikų reikalavimus. Esu konstitucijų taisyti 
nėra didelio reikalo. Tik reikia, kad teis
mai glaudžiau kooperuotų su įstatymų lei
dimo įstancijomis ir vyriausybe.

Be to, Prezidentas savo kalboj parode 
esųs tikras taikos šalininkas. Jis pasiūlė be 
atidėliojimo pataisyti neutralumo įstatymų, 
kad vyriausybė turėtų jėgų sulaikyti siunti
mų į Ispaniją karo medžiagos. Toks įstaty
mas tų pačių dienų buvo pravestas, tačiau, 
kaip pranešta, pirmojo siuntimo karo me
džiagos i Ispanijų vyriausybė nebesuspėjo 
sulaikyti. Pasivėluota tik kelioms minutėms. 
Jis užsiminė ir apie Amerikos valstybių bu- 

^vnsių konferencijų Argentinoje ir jų statė
visam pasauliui kaipo taikos pavyzdį.

Nėra abejonės* kad Prezidento kalbų 
palankiai sutiko visas kraštas ir kad jo 
planų vykinimas susilauks glaudžios koope
racijos.

turto koncentracija, kuri trukdo bendrai žmo
nių gerovei pasiekti yra nedora. Darbininkai 
turi turėt teisę organizuotis ir turi gauti už 
savo darbų teisingų atlyginimų, tai yra tokį 
atlyginimų, iš kurio galėtų auginti, mokyti 
ir auklėti šeimų, kad būtų aprūpintas li
goje ir senatvėje. Turtas turi būti taip pa
dalinamas tarp paskirų asmenų ir įvairių 
visuomenės klasių, kad galėtų kilti visų 
bendra gerovė. Bažnyčia biaurisi tuja ne- 
atsakomingųja turtuolių klasės dvasia, kuri 
sau visko reikalauja, bet darbininkų klasei 
nieko nenori duoti. Neglosto Bažnyčia nė 
tų darbininkų, kurie, nieko neturėdami, tik 
sau visko reikalauja, nenorint kitiems bei 
kų palikti. Kiekviena žmonių klasė turi gau
ti savo dalį. Valstybės pareiga yra prižiū
rėti, kad visi lygiai naudotus ekonomine 
gerove, kad ypač neturtingieji ir vargšai 
nebūt apleisti. Tik visai įgyvendinti krikš
čionybės dėsniai tegalės teisingai ir pagrin
diniai išrišti ekonomiškas problemas ir už
tikrinti pasauliui socialinį teisingumų. Baž
nyčia tikisi, kad jos programa galės būti 
įgyvendinta darbininkų unijų, kooperatyvų, 
darbo sųjungų ir darbo ir kapitalo koope- 
ravimo pagalba. Čia reikalinga ir valstybės

D R A F O A S

1Dabar Ir Prieš šinta Mel
—1- - - ^1
hi

Rašo P. Gudas
•

(Užbaiga)

Dar vasario pabaigoje anų

pozicijų, taip prieš šimtų me 
tų triumfavo gen. Jackson.

laikų politikierius Websteris nežiil'int’ kad “I *“ikM W- 
raSė: “AS niekada iki Šiol kražč“u> fabrikantai ir arklo-
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SOCIALINĖS REFORMOS PROGRAMOS

nebuvau matęs tpkių minių. 
Kai kurie žmonės keliavo pe
nkis šimtus mailių, kad pa
matyti gen. Jacksonų ir išro
do, kad jie yra įsitikinę, kad 
kraštas tapo išgelbėtas iš ko
kio tai baisaus pavojaus”. 
Masės taip elgėsi dėl to, kad 
jos juto, kad Jackson yra jų 
žmogus, kilęs iš jų tarpo, jų 
reikalų gynėjas, kad dabar 
sostinė tai jų miestas, kad 
vyriausybė atstovaus jų rei-

kratai smerkė jį.

Moteris suardo Jacksono 
kabinetų

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

kalus. Amerika pajuto, 
talka: įstatymai, protekcija, tarpininkavi-, ^aP° (leni°kratida.
mas. Tas planas yra įvykdomas prie bet 
kokios valdžios formos ir nereikalauja re
voliucijos.

Pirmoje vietoje katalikai turi gerai pa
žinti Bažnyčios planų socialinėms ir ekono
minėms problemoms rišti.’ Tų. planų reikia 
populiarizuoti visų žmonių tarpe. Reikia ge
rai išstudijuoti popiežių socialines encikli
kas — “Rerum Novarum” ir “Quadragesi- 
mo Anno”. Tam reikalinga steigti koloni
jose kursai ar šiaip jau pasikalbėjimo ra
teliai.

Prez. Jacksono šalininkai 
buvo prisirengę ko triukšmui 
giausia pasitikti jį atvyks
tant į sostinę. Planai ne pil
nai pavyko, nes Jackson pri
buvo į sostinę keturiomis va
landomis anksčiau, negu bu
vo tikėtasi. Atvykęs naujas 
prezidentas apsistojo geriau
siame viešbutyje. Minios apie

Jei Anglijos karalius Ed 
wardas būtų buvęs labiau už 
sispyręs, jei jis savo jungtu 
vių klausimų būtų pavedę^ 
visuomenės balsavimui, tai, 
kaip daugelio spėjama, jisai 
būtų gavęs didžiumos prita 
rimų. Prieš šimtų metų Ame 
rikos visuomenė pasirodė bal- 

kaj suodama už gen. Jackso.h, 
Jackson laimėjo visuomenėje, 
bet pralaimėjo savo oficialė- 
je šeimynoje. Pralaimėjo ne 

i dėl savo žmonos, bet dėl žmo
nos vieno iš savo sekretorių. 
Dalykas buvo toks.

Prieš Jacksono inauguraci
jų, dar sausio mėnesį sena
torius Eaton vedė našlę Ma- 
rgaretų Timberlake. Ji buvo 
duktė vieno AVasliingtono vie

tai greit sužinojo ir ūžtelėjo Į šbučio savininko O Neam.

Šiais laikais yra daug kalbama ir rašo
ma apie socialines reformas. Jas siūlo pa- 
Muliui komunistai, socialistai, siūlo fašis
tai, nacionalistai ir kiti. Socialistai ir ko
munistai mano, kad prie socialinių reformų 
.reikia eiti sugriaunant senųjų tvarkų, per 
rcvol įcijas, atimant iš žmonių privatinę 
nuosavybę, suvaržant religinę ir kitokių as
mens laisvę. Neprives prie gero nė fašistų 
ii nacionalistų siūlomos reformos, nes prie 

> & einama taip pat pagoniškais, griežtais 
'* >c’ iais, vedančiais prie keršto ir neapykan

tos.
Kokia yra katalikų socialinės reformos 

programa? Trumpai suglaudus, ji yra tokia:

Privatinė nuosavybė turi būti palaiko
ma, nes kiekvienas žmogus prie jos turi pri
gimtų teisę. Tačiau visomis galimomis ir 
padoriomis priemonėmis reikia dirbti dėl 
platesnio turto paskleidimo ir prie teisin
go* turto distribucijos (jjadalinhnc). Tokia

į viešbutį. Durys visiems bu
vo atdaros, visiems valia bu
vo prieiti prie naujo prezi
dento ir pasisveikinti.

Jacksono inauguracijos die 
na buvo šilta ir saulėta. Iš 
ankstybo ryto visos gatvės ir 
keliai, vedanti į Kapitolių, 
buvo kupinos žmonių. Minios 
buvo labai margos — maišė
si aristokratai, buržujai, in
teligentai, profesionalai, biz
nieriai, farmeriai, darbinin
kai1, vyrai, moterys ir vaikai, 
balti, juodi ir raudoni. Vieni 
puikiai pasirėdę, kiti apdris
kę. Gatvėmis pyškėjo puikios 
karietos su šauniais arkliais 
ir važiavo farmeriški vežimai 
su pavargusiais arkleliais. 
Kai prez. Jackson išėjo iš 
viešbučio, tai minių šauksmai 
ir klyksmai maišėsi su ka- 
nuolių griausmu ir minių kly
ksmai kartais nustelbdavo ka 
nuolių griausmų. Inauguraci
jos vieton, linkui Baltųjų Rū
mų prezidentas raitas jojo. 
Išrodė, kad tai buvo ne pre
zidento keliavimas į inaugu
racijų, o didingo imperato
riaus žygiavimas į karūnaci
jų, arba triumfai iškas didžio 
pergalėtojo maršavimas jo 
pagerbtuvių dienoje.

_____________ Baltuosiuose Rūmuose ka-
.. . . . . . ..I mšatis buvo nematyta. Be ce-Nuo 853 metų, kuomet katalikų armija, , ... ,.... ,rT , . .... .. remomjų kam tik buvo pn-Allonso VI vadovaujama, išvijo maurus, šie- . , ..... „

met pirmų kartų per Kalėdas Madride ne- euia,na ’P° an e 80 
buvo laikoma šv. Mišių. Apskaičiuojama, langų, kad tik pamatyti pre- 
kad ant kiekvieuo kareivio, kritusio Ispa- ridentų. Lūžo kėdės, trūko so- 
nijos civilinio karo fronte, išžudoma trys skarabėjo sudaužytų indų 
asmenys už fronto — vyrai, moterys ir vai- šukės; apalpo ne viena mote- 
kai. Tokios tai civilini© karo baisenybės, ris, ne vienas šluostėsi sukru

vintų nosį. Kamšatis pasida- 
rė nepakenčiama, kai prasi
dėjo “sandvičių” dalinimas. 
Dėl to buvo paskelbta, kad 
vaišės bus tęsiamos lauke.

Niekad tokių dalykų nebu
vo buvę Amerikoj. Nuo Jack
sono prasidėjo Amerikoj nau
ja gadynė, prasidėjo tikrosios 
demokratijos gadynė su jos 
geromis ir blogomis pusėmis.

Kaip dabar prez. Roosevel- 
tas triumfuoja nežiūrint į 
smarkiausių didžiųjų laikraš
čių ir didžiųjų kapitalistų o-

TOKIŲ DALYKŲ JIE NESKELBIA

Praėjusių metų pabaigoje Prancūzijoje 
sukėlė nemažų sensacijų žymaus gydytojo 
dr. Caille atsivertimas. Dr. Caille buvo pro
fesorium viename universitete. Per visų sa
vo gyvenimų jis buvo socialistas, bedievis. 
Visomis savo jėgomis jis rėme socialistiškų 
ir bedieviškų judėjimų. Be to, ir pats buvo 
žymus veikėjas ir vadas tame rajone, ku
riame gyveno. Prieš savo mirtį dr. Caille 
paprašė kunigo. Jo prašymas buvo išpildy
tas. Mirė priėmęs s v. Sakramentus.

Įdomu tas, kad prancūzų socialistų ir 
bedievių spauda visai užtylėjo apie savo 
veikėjo dr. Caille atsivertimų,. Tas įvykis, 
sakoma, gerokai pagadino to krašto socia
listų nervus.

Tas viešbutis buvo popui> 
rus, jame gyvendavo ir suei 
gas laikydavo tų laikų “big 
shotsai”. Ten gyveno ir Ja 
ekson, kuomet jis trumpu la: 
ku buvo senatorium. Tada 
Margareta buvo jauna mer
gaitė ir Jackson jų panešio
davo ir pašokinėdavo ant sa 
vo kelių. Vėliau, kai Marga
reta jau buvo suaugusi mei 
gina, tai tame viešbuty gy 
veno senatorius Eaton, kur. 
jų pusėtinai buvo susiintere- 
savęs. Bet Margareta teko ne

PILIETINĖS PAREIGOS

Geras žmogus dar nėra geras pilietis, 
jei jis neturi pakankamai reikalingiausių ži
nių apie gerų pilietybę. Svarbu yra akylai 
sekti politinį gyvenimų, jį studijuoti ir ja
me, kiek tik galima, aktyviai dalyvauti. 
Lietuviai katalikai per savo Federacijų ir 
kitas organizacijas dažnai turėtų rengti pas
kaitas apie tai, kas yra reikalinga, kad būti 
geru piliečiu. Nepažindami tinkamai savo 
pilietinių pareigų, netoli tenueisime šio kra
što politikoj ir mažiau būsime nandingi val
stybei. Savo pareigij pažinimo ir aktyvaus 
dalyvavimo politikos gyvenime reikalauja 
ir visame pasaulyje pradėtoji kova prieš 
kruvinąjį bolševizmų.

Anglijoj katalikų skaičius gana spar
čiai auga. Ypatingai daug yra atsivertimų. 
Jų tarpe daug žymių mokslo vyrų. Apskai
čiuojama, kad dabar Anglijoj ir Valijoj yra 
2,353,000 katalikų. Maždaug tiek, kiek dabar 
Nepriklausomoje Lietuvoje yra gyventojų.

• • •
Lietuvių kolonijų veikėjai neturi pa

miršti, kad kitų mėnesį įvyksta devyniolik
tosios Lietuvos Nepriklausomybės metinės 
sukaktuvės. Bus gėda tos kolonijos lietu
viams, kurioj nebus surengta Vasario Še
šioliktosios paminėjimas, lšanksto prie tos 
svarbios tautiškos dienos posiruoškime.

sosaidę, į savo mitingus ne- 
I priima kitų laisvamanių. Vie- 
| nas laisvamanis net per tal

kiausia anų 
tarp durų stovėjimo akademi
kų, kame rokunda, kad jie 
nepriimami į tų Šlėktos Kul
tūros sosaidę?

Sveiki, gyvi, tavorščiai!
Buvęs šeyrų balšavikų — šavikų gazietų

I Andriulio, Bimbos — iškeik- 
tas ir visaip išnevožytas sklo- 
ka — L. l’ruseika, kuris ne
seniai atsivertęs dabar k lip ir 
už pakutų turi Andriulio gn- 
zietai rašyti, strošniai bijo, .4
kad nepradėt umėm aukų rink
ti Lietuvos kunigams, kurie 
mažai žemės turi. Iš tiesų, ne 
pro' šalį būtų nors retkarčiais 
Lietuvos kunigams centelį, ki
tų pasiųsti. Ypatingai lietu
viški balšavikai turėtų paro
dyti gerų širdį, ba jie skel
bia. visam svietui lygybę ir 
brolybę. Žydams, visokiems 
aziatams, kurie Rasiejuj da
bar valdo didžiausius žemės 
plotus, kolkozais vadinamus, 
ir turi įvedę senovės panščzy- 
nų (vergus), lietuviški balša
vikai dažnai aukas renka, ko
dėl tad neparodyti geros šir
dies Lietuvos kunigams — tik
riems lietuviams, kurie mažai 
žemės lari?

Balšavikų skelbiama lygy
bė, brolybė turi ne tik žodžiuo
se, ale ir darbuose pasirody
ti. Ar ne taip, tavorščiai ?

Šitų klausinių, tavorščiai, aš 
negaliu ištlumočyti. Kibą jų 
vieros difrens. Kibą vieni ti
ki į maukę, kiti į didelį sliekų, 
kaip anuo čėsu Bostono cici- 
listų tėvas išaiškino, kad jų 
protėviai yra ne monkės, ale 
dideli sliekai. Kibą reikės at
sidėjus pažiūrėti ir savo del
nu tų paslaptį atidengti.

♦
Kaip žinoma, Vokietijos na

ciai labai nemėgsta žydų ir 
visaip juos persekioja. Ber
lyno gatvėje sėdi elgeta, už
sidėjęs juodus akinius, veidų 
apsirišęs skepeta. Ant kaklo 
turi pasikabinęs lentelę su pa
rašu: .“Iš žydų išmaldos aš 
neimu. ’ ’

Jei tokie mandrūs esate, 
tavorščiai, tai jūs ištlumočy- 
kit man tokių rakandų, ba ma
no delnas jau neišneša.

Mano delnas rodo, kad lais- 
MnntorLT Eatonui/ bet karo vamanis yni‘,,ks Ž1"°SUS> ku’
laivo karininkui Timberlane. 
Kai karininkas buvo jūrose, 
tai Margareta gyveno i»as 
tėvus viešbuty. Ėjo kalbos, 
kad senatorius Eaton tebeįdo 
mavo Margareta. Vienų gra
žių dienų ateina žinia, kad 
Vidu^žeminėse jūrose ant 
laivo Margaretos vyras nusi
šovė. Vienų tvirtinama, kad 
jis tų padarė iš girtybės, o 
kiti tvirtina, kad jis žudėsi 
sužinojęs apie savo žmonos 
romansus su senatorium Ea
ton.

Senatorius Eaton buv© pre
zidento Jacksono nužiūrėtas 
į karo sekretorius. Todėl 
prieš vedybas jisai atsiklau
sė prezidento. Tasai jungtu
vėms pritarė. Kai išėjo vie
šumon, kad senatorius Eaton 
bus kabineto narys, tai pre
zidento patarėjai nurodė, kad 
jam dėl Eatonienės bus bė
dų. Prezidentas atsakė, kad 
ne Eatonienė bus sekreto
rium, o Eaton. Dalykai vie
nok nėjo švelniai. Paplito ple- 
tkos. Girdi, Eatonienė būsia
nti gera pora Jacksonienei.

Prez. Jacksono sekretorių 
žmonos ir kitos aukštos “lei
dęs” padarė bendrų frontų 
prieš Eatonienę. Jai prikai
šiojo palaidų gyvenimų. Bet 
pamatinė priežastis buvo ta, 
kad Eatonienė buvo rokuoja- 
ma žemos kilmės, o svarbiau
sia kad ji gražumu ir intelek
tualumu viršijo kitas aukš
tas “leides”. Prezidentas ne

vis tiki ne į Dievų, ale į inonkę. 
Ale lietuviški laisvamaniai, 
kųip jie duodasi suprasti, yra 
kelių gatunkų. I’riklodui, im
kim vienų Čikagos tarp durų 
stovėjimo daktarų ir kitus 
ankštas klesas ir akademijas 
išrunijusius laisvamanius, ku-

— Štai kur sąmoningas vo
kietis! — sako praeiviai ir 
gausiai meta pinigus į elgetos 
kepurę.

Vakare prie elgetos prieina 
žydų rabinas ir patylomis 
klausia:

- - Nu, ar daug surinkai per 
•Lenų?

— Penkiasdešimt markių, — 
sako elgeta.

— Aš tau duosiu šimtų mar
kių, tik tu nusiimk tų biaurių

Tada elgeta nusiima aki
nius, nusiriša skepetų ir ro
dydamas į savo žydiškų vei
dų sako:

— Ui, rabi, tu manęs ne
mokyk, aš pats žinau, kaip

rie rūnija Šlėktos Kultūros reikia elgetauti... (“M. L.”)

teriškus ennyderius ir daly
kus nesušvelnino, o paaštri 
no. Dalykai buvo priėję ir 
prie tarptautinio susirėmimo. 
Viename viešame bankie'.e 
Eatonienė buvo sodinama sa
le Olandijos atstovo žmonos. 
Ta atsisakė sėdėti greta Ea
tonienės. Tada prezidentas 
pareiškė, kad pareikalausiąs 
kad jos vyras būtų atšauk
tas iš Washingtono, jei ne
sės, kur sodinama.

Taigi prezidentas riteriškai 
kovojo už savo sekretoriaus 
žmonos Eatonienės pripažini
mų. Tu© tarpu laikraščiai bu
vo pilni skandalingų aprašy
mų apie Eatonienę, kaip ne
seniai kad rašė apie Simpso- 
nienę. Ir kaip Anglijos kara
lius rezignavo dėl Simpsonie- 
nės, taip prez. Jacksono ka
binetas rezignavo dėl Eato
nienės.

Amerikoj, Fordo fabrikuo
se, kur gaminami automobi
liai, dirba 200,000 žmonių. 
Darbininkui mažiausiai mo
kama per dienų 6 doleriai. 
Bet iš viso su Fordo pramo
ne surišti trys milijonai jam

susilaikė ir įsivėlė į tuos mo- tarnaujančių žmonių.

Senovės Daina

Labas rytas,
Panele, panele,
Šį miglotų rytelį.
O ko ieškai 
Berneli, berneli,
Šį miglotų rytelį?
O, aš ieškau 
Žirgelio, žirgelio 
Ir nuo žirgo balnelio. 
Tavo žirgas 
Stainelėj, stainelėj,
O balnelis svirnely j.

Bėglias

(Prierašas. Man nėra žino
ma, ar ši dainelė parašyta, 
ar ne. Aš gerai žinau: vaiky
stės laikais aš pats su pamė
gimu kartu su vyresniais už 
save dainuodavau. Ji ilgai iš
silaikė mano atmintyj. Kaip 
aš atmenu, taip ir parašiau.).

Didžiausia bažnyčia šv. Pe
tro ir Povilo Bazilika Romoj: 
ji buvo statoma 430 metų. 
Dvigubai didesnė už Romos 
Bazilikų buvo senovės egi p 
tiečių maldykla Karnake. Šie 
gražiausio . ir didžiausio pa
sauly statybos paminklo da 
bar užsilikę tik griuvėsiai.
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DARBININKŲ STREIKAI

AR>a

Dabartinė darbininkų nera
mumo vilnis turi daug įdo
mių įžiūru. Gal streikai ii 
kitoks darbininkų sųjudis bei 
bruzdėjimas tęsis, gal bus pa
daryta daug aukščiausio laip
snio ir neprotingų arba ne
galimų, reikalavimų. Yra ve
rta suprasti šio sąjūdžio pa
grindus.

I
Vienas svarbus faktas, ži

nomas, kad organizuoti dar
bininkai jaučia, jog jų strate
ginė pozicija yra tvirta. Sis 
jutimas dar labiau išsiplėtė 
nuo praėjusių rinkimų, kurie 
aiškiai rodė, kad prezidentas 
buvo darbininkų remiamas, 
kadangi jie tikėjo, jog jis pa
vartos savo galių jų būviui 
pagerinti.

Negali būti ignoruojami re- 
ortai ir geresnės pramonių 
dėties. Kada bizniai yra 

veiklūs, kada iškyla streikai, 
reikalavimai didesnio atlygi
nimo ir trumpesnių darbo va
landų pripažįstama, kad dirb
tuvės dirba gerai,, kad gali
darbininkams pakelti algas

Šios yra betarpinės ir ar
timiausios priežastys dabarti
niam darbininkų neramumui. 
Darbininkų unijos visuomet 
pasinaudoja prielankioms pro 
goms reikalauti to, kas dar
bininkams priklauso. Unijų 
jėgos pastaraisiais laikais siū 
bavo sykiu ir artimai su pra
monių stoviu depresijoje.

Kuomet tas yra teisybė, 
klaida būtų nepatėmyti kitos, 
ir labiau galingesnės, įtek
mės. Dabar yra išsiplatinęs 
įsitikrinimas, kad turėtų bū- 
ti platesnis pirkimo jėgų pa
skirstymas tarpe žmonių di 
džiumos. Ši darbininkų unijų 
apžvalga nėra nuostabi. Dar
bininkai, kaip ir kitos gru
pės, reikia tikėtis, kovos dėl 
didesnio atlyginimo. Mes va
diname tokius besistengimus
<< kompeticija” ir manome, 
kad konkurencija yra pama
tinis elementas mūsų ekono
miniame gyvenime. Reikia at
siminti, kad ir daugelis žy
mių pramonininkų ir ekono
mistų viešai pareiškė šių nuo
monę.

Dirbtuvės turėtų kooperuo
ti su darbininkų organizaci
jomis, Praeityje, vadinamoje 
Naujoje Gadynėje, buvo daug

kalbėta apie didelį ekonomi
nį atlyginimų. Buvo argume 
ntuojama, kad gerai apmoka
mi darbininkai yra pasekmin-' 
gesnė veikiančioji pajėga. Bn 
vo griežtai sakoma, kad dar
bininkai, gaudami didesnes 
algas, galės visko daugiau 
pirkti, kas pagaminama fa
brikuose ir, rezultate, pi|:- 
monė visuomet judės.

Jei ši pažiūra Ur.vo teisin
ga prieš dešimts arba dau
giau metų, tai nėra jokios 
priežasties tikėti, kad ji yra 
mažiau teisinga šiandien. Be 
to, mes dabar turime pakan
kamai priedinių ir teisingų 
įrodymų, kaip tautoje pinigų , 
įeigos yra padalintos tarp' 
skirtingų grupių. Lieka tik 
vienas dalykas argumentuoti, 
būtent, kaip ir kokiu būdu 
bus galima įvykdinti platesnį 
pirkimo jėgų padalinimų. Į- 
vairūs užmanymai buvo ba
ndomi ir, galima sakyti, mė
gintos priemonės iki šiol ne
pasisekė.

Tokiose sąlygose, reikia ma 
nyti, darbininkų unijos spaus 
savo reikalavimus. Kai ku
rie reikalavimai, gal, bus ne
įmanomi ir negalimi įvykdi
nti, tačiau niekas neturėtų 
daleisti tuo aptamsinti savo 
akis, kad negalėtų matyti pa
grindinio apsvarstymo. Pirki
mo jėgos turėtų būti plačiau 
išdalintos pramonių ir darbi
ninkų gerovei.

I Turtuoliai yra perdaug tu
rtingi, o beturčiai apgailėti
nai neturtingi. Į šį svarbų 
klausimų atkreipė visų dėme
sį ir dabartinis J. A. V. nuo
širdus prezidentas, .kuris nu
rodė darbdavių godumų. Tad 
unijoms negalima primesti 
kaltinimų už streikus. Tik 
giliai įsųmonimas visų pra
monininkų ir prekybininkų 
prašalins streikus ir atvers 
žmonijai šviesesnį ir laimin
gesnį rytojų.

Dabartinė Amerikos vald
žia, gal, išleis per kongresų 
darbininkams svarbius ir nau
dingus įstatymus, kad tinka
mai sutvarkyti ir pagerinti 
jų padėtį, jei turtuoliai patys 
nesusipras. To reikalauja ne 
tik darbininkų būklė, bet kra
što ramybė ir saugumas.

Adv. N. Valasina

DRSŪGAS

Skaito prezidento skelbimų. Darbini nkai Buick perdavimo (transuiission) į- 
’ staigus, kuri dar nepaliesta streiko, skai to General Motors prezidento A. P. Sloan, 

Jr., iškabintų skelbimų Flint, Mieli. Kaip jau žinoma, General Motors nepripažį
sta jokios darbininkų unijos.

t MOTINĖLĖS VAJUS

Amerikos Lietuvių Katali
kų Apšvietos Draugijos “Mo 
tinėlės” seime, lapkričio lt 
d., New York e, nutarta turė
ti vajų sausio mėnesyj. Val
dybos vardu, draugijos pir
mininkas pasiimto visiems A- 
merikos gerbiamiems lietuvių 
katalikų kunigams klebona
ms laiškus ir prašymus ka
talikiškoms draugijoms, kad 
jos savo aukomis paremtų 
“Motinėlės” draugijų. To lai
ško turinys yra sekantis:
“Am. Liet. R. Kat. Apšv. 

Dr-jos “Motinėlės” 
Atsikreipimas

“Išsirinkite velyk mo
kslų, o n« auksų, nes 
išmintis yra geresnė už 
visas brangenybes” 
(Sv. Kaštas: Patarlių 
VIII. 10, 11).

Siame krašte gimusį lietu
viškų jaunimų reikia gelbėti

religiniai ir tautiniai, kad ne
žūtų protestantizmo ir ame- 
rikonizacijos bangose.

Apšvietos dr-ja “Motinė
lė” deda visas pastangas, kad 
išauklėjus vadų ir susipra
tusių visuomenės veikėjų lie
tuvių tarpe Amerikoj; . tam 
tikslui atsiekti nusistatėme 
siųsti į Lietuvos Universite
tų jaunus-(as) gabius-(ias) 
šiame krašte gimusius stude- 
ntus-(es). Jau vienas iš mū
sų stipendininkų, adv. Lauč- 
ka, šiemet, Įmigęs Lietuvos 
Universitetų, grįžo atgal į 
Ameriką ir pasekmingai ak
tyviai dalyvauja visuomenės 
veikime. Mums reikia labai 
daug tokių susipratusių ir iš
silavinusių veikėjų. Kai tik 
atsiras tinkami kandidatai- 
(ės), neatidėliojant suteiksi
me stipendijas. “Motinėlės” 
dr-ja dabar pasiuntė į Lietu
vos Universitetą pasišventu

sias mūsų tautos vaidelutes i REIKALE LIETUVOS VALDŽIOS SKIRIA- 
vienuoles — mokytojas Kazi- 
mierietes, Pranciškietes ir 
Nukryžiuoto Jėzaus seseles, 
kad jos, grįžusios, galėtų dar 
pasekmingiau akademijose ir 
parap. mokyklose skiepyti ti
kybos ir lietuvybės meilę jau
nosios kartos širdyse.

Mūsų lietuvių tautos galy
bė ir ateitis priklauso nuo jos 
sūnų ir dukterų dorumo, mo
kslingumo ir tautinio susi
pratimo. Todėl ir šv. Raštas 
sako: “Išsirinkite velyk mo
kslą, o ne auksą”. Su jūsų 
gerb. klebono pritarimu drį
stame iš širdies prašyti Tam
stų garbingos organizacijos, 
kad paremtumėte “Motinė
lės” siekimus, suteikiant kas 
metą atatinkamą auką. Au
kas malonėkite siųsti kasini
nko vardu: Rev. N. Pakalnis,
259 N. 5th st., Brooklyn, N.
Y.; Jis, gavęs auką, prisius 
pakvitavimą su padėka.

Su pagarba ir meile Kris
tuje,

Valdybos nariai;
Kun. Dr. J. Končius, pirm.
Kun. J. Vaičūnas, v. pirm.
Kun. N. Pakalnis, kasin.
Kun. P. Lekešis, sekr.
Kun. A. Jurgutis, kas. glob.
Kun. F. Juras, kasos glob.”

Turime vilties, kad gerbia
mieji klebonai tą dalykų pa
rems. Pastaraisiais laikais vi
sa eilė gerbiamų klebonų su
teikė “Motinėlei” po imtų 
dolerių ir tuomi įsirašė į nuo
latinius narius. Paskutinis sei 
mas už tai juos pakėlė į gar
bės narius, kaip tai: kun. J.
J. Ambotų, Hartford, Conn., 
kun. J. Kuru, Scranton, Pa., 
kun. P. Jurq, Lawrence, Mas- 
sach., kun. J. Balkūnų, Mas- 
peth, N. Y. ir keletas dar pa
sižadėjo įteikti po šimtų do 
lerių. J. E. Vyskupas T. Ma
tulionis yra “Motinėlės” dr- 
jos narys ir jau už šiuos me
tus prisiuntė iš Kauno de-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio Aštuifco, Diena
“Argi aš esu mano brolio 

sargas f” — Prad. IV. 9.
Vienų vienas žodis yra ma- 

į žas daiktas, tačiau siela ga- 
i Ii būti mirštanti prieš mūsų 
akis iš stokos to suraminimo, 
kurį žodis gali atnešti, su sa
vo priimtina pagalba ir su 
savo saldžiu nustebinimu. Ma 
lonus žvilgsnis visai nieko 
nekainuoja, bet širdis gali 
būti badaujanti tiktai dėl vie

mūsų čia besiilgdami, kad 
mes pasidalintume jų nuobo
dumu; šių dovanų nei auksas 
nei sidabras negali nupirkti; 
nė vienas turtas meilės nega
li suteikti, bet žodžio arbs 
ausies arba akies suramini 
mų vargingiausias gali duę- 
ti, kur tik jis neitų.

— C. F. Richardson

Aukščiausias ugniakalnis 
Katopoši, beveik 7 kilni, auk
ščio yra Pietų Amerikoj, An- 
dų kalnuose, Ekvadoro val
stybėj.

Aukščiausias žmonių gyve- 
numas punktas ant žemės y- 
ra Cliupikvina kaimas 5,609 
metrų aukštumoj. Cili vals- 

Į no dirstelėjimo, kurs parodys ^y^ėj, taip pat Pietų Ameri-

MU STIPENDIJŲ MOKSLUI VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Praėjusių vasarų, būdamas t bus teikiamas dykai; kad pro 
Lietuvoj, turėjau progos pa- i gyvenimui stipendiatas gaus 
sikalbėti su valstybės prezi- po 200 litų per mėnesį. O jei j

1 x • x ~ __ i • y* J

akies vokelio jautriu kruste 
Įėjimu pasigailėjančios išvai
zdos pagalbų.

Y”ra gana lengva palenkti 
ausį, pagauti kokių skaudžios 
sielvartoe pasakų; nes žmo
nės gali būti alpstanti šalia

koj. Didžiausių kraterį turi 
Halealiola ugnikalnis Sand- 
vičo saloje, Didžiajam vande
nyne. Jis apima 37 kilometrų 
plotų, ir tu 1200 ir metrų gi
lumo: jame sutilptų visas 
Naujorko miestas.

dentu A. Smetona ir Minis- 
terių Pirmininku Tūbelių. Be 
ko kito, pasikalbėjimuose aš 
reiškiau pageidavimo, kad 
Lietuvos vyriausybė skirtų 
kelias stipendijas jauniems 
Amerikos lietuviams studen-

studentai turės gabumo ir šį 
bei tų parašys Lietuvos laik
raščiams, 'tai dar užsidirbs 
savo reikalams.

Iš to, kas aukščiau pasa
kyta, yra aišku, kad čia gera

. . , . , proga Amerikos lietuviamstams, ypatingai tokiems, ku- , . ,. . , . . , , studentams ne tik dvkaj jgv-rie jau vra mokinęsi, ar bent, .. , , , .., . , . v D mokslo, bet dar aplankytituri palinkimo žurnalistikom1 .. v.savo tėvų žemę, susipažinti supalink
Į šį mano pageidavimų buvo 
žadėta imtis tam tikrų žygių.

Sugrįžęs iš Lietuvos, gavau 
žinių, kad Lietuvos vyriausy
bė jau paskyrė Amerikos lie
tuviams studentams net pen
kias stipendijas. Žiniai grei
tai tarpe studentų išsiplati
nus, pradėta man siųsti viso
kie klausimai, kaip tai: kas 
apmokės kelionę, kas duos 
pragyvenime, ir t-t

Lietuvos pažanga, kultūra ir 
ekonomija. Tokie studentai, 
grįžę Amerikon, galėtų anglų 
spaudoj rašyti apie Lietuvos 
ekonominį gyvenimų ir, rei
kalui atsiradus, toje pačioje 
spaudoje apginti Lietuvų nuo 
nepamatuotų užpuolimų, ku 
rie dabar, laikas nuo laiko, 
priešų skleidžiami, o netu
rint išsilavinusių ir su tikre
nybe susipažinusių žurnalistų, 
tuos neteisingus ir nepama

nėm
Kad galėčiau aiškiai Ir tei

singai atsakyti į man siun-■ (noįus prasimanymus 
ciamus klausimus, parašiau į i ^am u/o jnčvti 
Lietuvų prašydamas suteikti
informacijų tuose ir tiems pa (I„ola's Vytauto Didžiojo 
našiuose klausimuose. Ir pa
staromis dienomis gavau at
sakymų, kuriame nurodoma, 
kad: visi tie, kurių aplikaci
jos bus rastos tvarkoje, gaus 
apmokėtų trečios klcsos ke
lionę į Lietuvų, kad mokslas

šimts dolerių nario mokestį;' 
Jis yra labai prielankius mū
sų dr-jos veikimui ir pasiža
dėjo savo maldomis ir darbu 
paremti jos veikimų. A. a. 
arkivyskupas Matulevičius ir
gi buvo “Motinėlės” dr-jos 
narys ir uolus jos rėmėjas. 
Tikime, kad Amerikos lietu
vių katalikų visuomenė irgi 
įvertins tos dr-jos reikalus ir 
siekimus ir duosniai jų pa
rems.

Stipendiatams mokslas bus 
uni

versitete, kuris yra lygus Eu
ropos ir Amerikos universi
tetams, ir visur turi pripa
žintus kreditus. Aplikantai 

i privalo mokėti lietuviškų ka 
Ibų ir raštų. Galutinų žinių 
ir informacijų stipendijų rei 
kale, kreipkitės pas:

Mr. John B. Borden,
2201 W. Cermak Road, 

Chicago, Illinois

Ilgiausias jūros sąsiauris y- 
ra. Azijos pietuose, tarp Ma- 
lakkos pusiasalio ir Sumatros 
salos. Jis turi 780 kilometrų 
ilgio, 11 kartų ilgesnis už 
Dardanelų sąsiaurį, skiriantį

Valdybos Narys (Mažųjų Azijų nuo Europos.

for MCTHER

for SISTER 

orBROTHER

MX WORRfES ARE OVER/ 

NOW WE AU ŪSE 

FOM-O1 AMD OUR 

HAIR TROU8LES

ARE ENOEDf

mother’* lot to watch ana worry 
over the health of the family. Būt 
mother's worries about the family’l 

Palr problems are ended, now that 
Fom-ol is here to help. Fom-ol is a re* 
markable foaming oil shampoo, super* 
fine and non-irritating to the mos/ 
tender skin. Fom-ol takes drab, siekly 
hair and leaves it thoroughly clean 
and glowing with vibrant health. 
Through its amazing 2-fold power ta

clean and revitalize, Fom-ol takes young hair and keeps it 
young; takes old folks’ hair and makes it look young i 
Fom-ol is so economical; a little goes a long way. Ask 
your druggist for the regular 50c size. Or, write tor a gen- 
erous trial bottle, enclosing 10c to cover oacking and postage.

FOM-OL
Mof tk&n a ik&mjaoo... o. tttatmenti 

CIAIROL INC. 193 w«l 4Atfc Street. New Vadi. N. V '

for GRMiZiMK, TOO

I enclote 10c (or One trio* Ule bottle o( fonai

Namo-
Addrett-

- State-
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

EAST
Detroitieeių Kalėdų ir Nau

jų Metų šventės linksn iu pra 
leistos. Kalėdiniai įspūdžiai 
ilgai pasiliks mūsų ataiintyj. 
Nepaprastos bažnytinės apei
gos peri l*ien)n| ių Mišias 
vidui ^uiktį, ir Br. Nekrašo 
vedamas choras su oikestru, 
giedojo giesmes, kurios gi-, 
liai įsmigo visu širdyse. Se
sučių artistiškai išpuošta ba
žnyčia kiekvieno traukė akį. 
Beveik visa bažnyčia ėjo prie 
Dievo stalo ir pakvietė nau 
jai gimusį Kūdikėlį į savi

Muzikos mylėtojams pata
rtina yra turėti žurnalų '‘Mu 
zikos Žinios”. Ypač verta tie 
troitiečiams šį žurnalų turėti, 
nes jame labai dažnai telpa 
mūsų talentingo kompozito
riaus kleb. kun. J. Čižausko, 
kiekvienam sezonui, parašyta 
muzika.

šio mėnesio numeryj irgi 
tilps jo parašyta graži, grau
dinga gavėnios giesmė “Mir
šta ant Kryžiaus”. Ateinan
čiam mėnesiui jau kleb. kun. 
J. Č’ižauskas, yra parašęs Ve
lykoms giesmę, sulyg šio pra
šymo:
Kun. J. č’ižauskas 
AVestininster Avėširdis.

Gražų pamokslų parakė Detroit, Mieli.
purapi jonams linkėjimus Dkiž. Oerb. Klebone:—
dėjo kleb. kun. J. Čižauskas.

_______ 1 biuomi turiu didelės gar
bės išreikšti tamstai dėkin
gumų, vardu A. L. R. K. Va
rgonininkų Sąjungos, Scran- 
tono Provincijos, už tamstos 
širdingų paramų “M. Ž.” mu
zikos veikalais.

Mes tamstos veikalus taip 
pamylome, kad norime jų tu
rėti kuodaugiausia.

D R Penktadienis, sausio 8, 1937

Kaip kasmet, taip ir šie-, 
met, sesutės pakvietė Kalėdų 
diedukų į parapijos svetainę, 
gruodžio 27 d., kur buvo iš
pildyta graži programa.

Mokyklos viršininkei ir inu 
zikei, Motinai Dovydai vado
vaujant, operetė “Aukso Ku
rpelis” gražiai perstatyta. 0- 
peretei akompanavo Br. Ne
krašas.

Baigiant programų, Kalėdų 
diedukas nekuriuos apdova
nojo dovanomis, o mokyklos 
vaikučius saldainiais,

Džiaugsmas tėveliams žiū
rint į savo vaikučius taip 
drąsiai ir mikliai atliekančius 
savo uždavinius. Taipgi džiau

Provincijos susirinkimą- 
nutarė, ir mane įgaliojo, kad 
parašyčiau į taanstų prašy 
mų.

Ar nebūtum malonus para
šyti muzkų prie prisiųstos 
giesmės žodžių “Sveiki 
laukę Šv. Velykų”.

Jeigu tamsta sutiktumėt su 
mūsų prašymu, tai mūsų pro-

Kongreso pirmųjų sesijų atidarius. Vaizdas J. A. Valstybių 75-jo kongreso pirmos sesijos. Atstovai sus
toję ir susikaupę viešai kalbant maldų.

PASAUUNĖS REIKŠMĖS LIETUVIO IŠRADIMAS
Beveik kiekvienas išradėjossas pasaulis neturi, Gydyto- 

turi eiti kai vari jos keliais ir jas J. Gintvla išrado būdų vi-
dažniausia tik po mirties bū
va tinkamai suprastas, tinka
mai įvertinamas. Panašūs da- 

Su- lykai dedasi dabar ir gnu vienu 
dideliu išradėju lietuviu. A- 
pie jį girdime priešininkų pas
kalas per radio ir kitokiais

sai lengvai išgydyti skaud
žiausių ligų — išijas (kulšies 
nervo) uždegimų.

gsinas ir mokytojo™, sesutė-i vinci'a sutinka nlokėti tol“~ *#l™> turi"le
.na, kad gerai valsam pavy- i “ 5iok> ’ tok< <**’« ’8™< <“« J- G,n-

ko.

Pereitų sekmadienį parap - 
ja surengė “bingo” lošimų ir 
balių. Atsilankę gražiai pra
leido vakarų.

Mes tų veikalų perleisiine 
per “Muzikos Žinias” ir, sau 
užtektinai atsispausdinę, pa
dovanosime Vargonininkų Są
jungai; ji bus jos nuosavybė. |

Jeigu tamsta sutiktumėt 
rašyti muzikų, tai mes norė
tumėm, kad veikalas jau ga
lėtų tilpti “M. Ž.” vasario 
mėn., 1937 m.

Laukdamas nuo tamstos 
prielankaus atsakymo, pasi
lieku 1

Su aukšta pagarba,
Jonas J. š&u&ūoas,

183 Zerby Avė. 
Kingston, Pa.

Šį sekmadienį, sausio 10 
d. Šv. Jurgio parap. svetai
nė 7 vai. vak., Lietuvos Du
kterų draugija rengia garažų 
vakarų. Bus perstatyta gra 
žus teatras “Trys Mylimos”.
Taipgi bus dainos kurias dai- 

.nuos atsižymėję dainininkai- 
ės. Užtikrinta kad atsilankę, 
visi bus užganėdinti, nes Lie
tuvos Dukterys visuomet su
rengia gražius vakarus.

Po programos bus šokia.
prie geros muziko, Upei j SKAITYKITE IR PLATIN
didžioji MitelielI s orkestrą.

Pradedant naujus 1937 nie- ‘ 
tus, laikas atkreipti daugiau i 
dėmesio į katalikiškų spaudų 
ir užsirašyti bent vienų nau- 

[ dingų laikraštį. Detroito lie
tuviai myli dienraštį “Drau 
89”, jį perka kas sekmadie
nį prie bažnyčios ir daug ža
da užsirašyti ant šių metų.

Daugiau Gajumo Susilpusių 
Vyrų ir Motery 

Nervams
NUGA-TONE turi s(«rbų Zlnc Pho- 
■phldr nilftioį, auodant) naudingą 
phosphorą., be ko negalima turit! 
stipriu lr Kalingų nervų. Gydytojai 
dainai prlreAo phoaphorg. kad su
raminti jauslius Ir aukrbtus nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose.

Tas pulkus vaistas niokallžk»l sus
tiprintas su VITAMINAIS A Ir D Ir 
turįs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo tr skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE turi Ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk Šiandien

’ imti sustiprintų. NUGA-TONE tr pas
tebėk kaip pagyvės). Parduodamas 
Ir užtlkrlntaa pas visus vaistininkus, 
—tat Idealus Iluoauotojas. 25e Ir 60c. 
noe-von — xrai OmViW«n onjų

KITĘ “DRAUGĄ”

tylų. Tad ir pasiryžau plates-

Idviejų dalykų: 1. kad sužino-
j tų plačioji visuomenė ir skau- 
j tižia liga sergantieji lengvai 
j pasigydytų ir 2. kati didesnė 
į reklama į Lietuvą pritrauktų 
daugiau pacientų iš užsienio. 
Jie pasveikę ne tik garsintų 
lietuves va>rdų, bet į mūsų 
kraštų atvežtų ir n* maža va
liutos.

Gyd. J. Ginty los metodu 
susidomėjimas nuolatos didė
ja, nes šiomis dienomis jis 
gavo iš užsienio keletu pasiū
lymų šitų metodų parduoti.

Kur gi to metodo paslaptis f 
J. Gintyla, senas Petrapilio 
gydytojas, jau prieš karų ten 
turėjo nuosavų elektro-tera- 
peutinę ligoninę. Kilę metų 
jis bandė ir tyrė problemų, 
kaip trumpomis e lėk tro-mag
netinėmis i bangomis gydyti 
nervus. Savo metodo pagrin- 
dan jis padėjo mokslininko 
Kiureno paskelbtų tiesų: ak 
tingų pradų sudaro toli gražu 
ne visos šviesės bangos, bet 
pačios trumpiausios. Pasto- 
rosios į organizmo audinius ir 

i narvelius veikia ypatingu bū-
________ ________ į du. Visas sunkumas yra rasti
Gydymo sėkmingumų j rinkamo ilgumo bangas ir nu- 

‘ ne tik privatiniai staf>b J 9 veikimo laikų, rei- 
vakstybinėsI ka’inkr’l nesveikoje, vietoje.

I

turės kentėti skausmus. Iki ir t. t 
šiol vartojamais gydymo bū- pripažino 
dais 60 nuoš. ligonių visai ne-1 gydytojai, liet ir 
pagydoma. Būna atsitikimų, ’ įstaigos. Su kai . .
kati ligoniai, netekę kantrybės taigomis gyd. J. Gintyla yra Pax>l<o- 
ir nebepakeldami skausmų, sudaręs sutartis dėl sekiniu- metodas
nusižudo. Taigi išradimas Į go įstaigos tarnautojų gyjy.jnzultatų ir šiuo ''lganiu nie- 
naujo metodo išgydyti neskau-, mo. Į (^c^nob moksle daro pervers

.-iv, i • u . i mų. Pats gydytojas dabar bai-srningu budu šitų sunkių ligų j

yra pasaulinės vertės.

kuriomis įs-i Gvd. J. Gintinai tai nustatyti 
Dabar jo surastasis 
pasiekia, geriausių

Karo sanitarijos vadyba po gįa ruošti spaudai knygų apie 
'daugelio nesėkmingo gydymo gį0 ,„etodo pritaikymų gydy-

Dėl kulšies nervo uždegimo 
ligonis kenčia žiauriausius 
skausmus ir turi gulėti pata
le negalėdamas dirbti jokio 
darbo. Iki šiol tai ligai gydyti 
medicinoje buvo vartojama 
daugelis būdų: geriant viduji

nei visuomene! išsamiau apie njug vaįstws> įr yar
jo išradimų paaiškinti. T.ai 
ryžausi dar ir dėl to, kad

Šitų naujų gydymo būdų iš- metų keletą ligonių pasiuntė muį įr tuomet jo paslaptis vi
ralo lietuvis gydytojas J. pas gyd. J. Gmtylų. Po dviejų Isįškai paaiškės medicinos pa- 
Gintyla, gyvenantis Šiaulių J gydymo savaičių buvo pasiek

ti puikiausi rezultatai. Karo 
sanitarijos valdyba konstata-

mieste. iYra pagydoma 100 
nuoš. Gydymas yra be skaus

šaulyje.

Tėvai praneičkonai apsiėmė 
šia liga sergančiai visuome
nei pasitarnauti. Šiauliuose, 
prie gyd. J. Gintylos kabine
to, įsteigė pensionatų, kuria
me ligoniai gali apsigyventi. 
Pensionatas yra ’ūpestingai 
aptarnaujamas Visuomenės

mų ir greitas. Užtenka 4--10 vo, kad buvę ligoniai dabar 
seansų po vienų ar pusantros nejaučia jokių skausmų ir yra 
minutės ir ligonis visiškai pa- ‘ pilnai darbingi.
sveiksta. Ir kas svarbiausia, , ,, ... , • i Lyd. J. Gintyla nuolatoskad liga po šitokio gydymo . ... . ...

tojant injekcijas. Gydoma taip daugiau nėbepasikartoja. Pa- 1 gaUna daug I,adek(,s ,aisk^ *
pat elektrizaviniu, purvo, šie-' idytojo J. G in tylos 1^ ir jūros ' ’ |g 4 *

gali ne tik daugeliui žmonių • r,avi .
sveikuti, suginti, bet i, "» -■ « I 'laU^U , k^4j",
mūsų kraštų išgarsinti. Lietu-™- ’ - ’ nn*’ Ll«on,ai buvo atv>'^

vandene vomo-•gydytojas j. 
statistikos davi- 

rodo, kad tik

be skausmų savo Inivusių pacientų. Prieš
Gintvla jau pa- ^yd^si jie kankinosi po 10 Seserų. Seselių globoje ligo 

ligo-1 — Kfti kurie visiškai j njaj pigia kaina ir gerose sų-
;y buvo nustoję vilties pasveikti, jvgoHe galį pasigydyti iš

'nuoš. susirgusių šia žiaura li- 
va medicinoje turi tai, ko v‘ lga pagydomi ir tai tik po ilgų

Pe*.ro rrancis- 
čio, M. I. C. para-

■ *

Vyskupo 
kaus Bū<
šyta

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

i gydymo metų. Bet visados 
'dar lieka, pavojaus, kad 
gali atsinaujinti ir ligonis vėl

Lietuvos ir iš užsienio. Jie 
buvo įvairiausių profesijų: 
darbininkai, profesoriai, inži- 
nieriai, gydytojai, kariškiai

o pas gyd. J. Gintyla per ke
letą savaičių pasidarė visiškai 
sveiki. Inž. Prapuolenis 1934 
m. apie šį gydymo metodų 
buvo rašęs mūsų spaudoje ir 
patarė visuomenei juo susido
mėti. O susidomėti verta dėl

žiauros ligos.
Tėvas Aug. Dirvelė, O.t'.M.

Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolas.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER’S ELUCIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamoj
Kaipo
Skilvio
Vaittat

PBASTK SAMPELIO DTKA1 
Trtner-i Ritter C*.
544 5. »ll« 0t., ChkaRn. fll. 
PrMoak maa aampelį dykai

Visose
Vaistinėse

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

INSURF^

Simano Daukanto Federal Saviags aad Loaa 
Association of Chicago direktorių Muimkino vėl 
nutarta mokėti (Uvidendg ant vįsų taupymo

skyrių gruodžio 31 d., 1938.
Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius tau

pyti šioje b ndrovėj, kur iadėtiai apdrausti iki 
$5000.00 pei Federal Savings and Loan Insunanoe 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loen 

Associaticn of Chicago teikia paskolai aut namų 
Chicagoje ir Chicagos priemiesčiuose. Duoda pas
kolas nuo 5 iki 15 metų lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimae teisingas ir greitas.

į

’ederal Savinos
Dano loan asiociatioh 

or chicago

2202 West Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast
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Gražiai Susiorganizavo u*° pareiškimu, labui daug! lniečiams našlaičiams 
V \7 C Ck ’ prisidėjo prie Vilniaus Įniki-i ti 10 dol. 30 ct. Štai

D R A t G A S

parein- 
Stambesnie-

no netekimo nesusipratusieji,1 ji aukotojai šie: kun. A. Lin
sulenkėjusieji lietuviai Rytų kus — 2 dol., Pr. Cesiūniene,
Lietuvoje. Jie nesuprato v!- P. Mikolaitis, J. Moekevičie-
sos tautos gyvųjų reikalų, jie nė, K. Linkevičiius, O. Pule-
nedėjo visų pastangų atsisp. liūnienė, J. Pučkorienė, Ad.

, ... „ k ausio gvetįinaį įtaigi jr jgĮ šliužas ir A. Zubė — po 1 dol.
d. susinnkes nemažas būrelis!.. ...... _... . į. .. į šiandien kenčia visas Vilniaus! •> «• ,Sv. Petro ir Povilo parapijos . Vi ... . , . lo šių prakalbų ir susinn-.... . , . ; kraštas, gailisi kad neįiada- , • . , .......svetainėn išklausė atvykusio _ . ?..... .. kimo žadame nenusileisti ki-.. . ;. .. re to anais laikais, kas sian- .. . .. , .. . . , ...tų diena pas juos svečio is| tiems ir dirbti kiek guleda-1 dien daug sunkiau yra ikv- i . .. ... ..o j i »i. ,wvowrfint..k vilniečiams.

V. V. S. Skyrius

WEST PULLMAN, ILL 
— \Vest Pullman lietuviai 
Naujuosius Metus pradėjo la
bai gražiu darbu.

Lietuvos, žyniaus kalbėtojo V. 
Uždavinio kalbos Vilniaus
reikalais. Kalbėtojas buvo vi
sus pagavęs. Nors kalbėjo a- 
pie dvi. valandas, niekas ne
siskundė, kad per ilgai kal
bėjo. Kalbėtojų, gražiai pri
statė ir pats papasakojo savo 
įspūdžius iš Lietuvos ri ypač 
pademarklinijo, pernai ten la
nkęsis mūsų klebonas kun. A. 
Linkus. Jis priminė, kad ma
tė užžėlusius kelius į Vilnių 
ir Vilniaus Seinų Suvalkų 
kraštų. Ant buvusių gyvų Vi
lniaus vieškelių užaugusi ne 
tik žolė, bet ir medžiai, eg
laitės ir berželiai. V. Uždavi
nys plačiai kalbėjo apie Vil
niaus krašto, lietuvių gyveni
mų, primindamas Lietuvos ir 
lietuvių kovas dėl geresnės 
ateities, dėl Vilniaus laisvės.

Jis pareiškė, kad Istorijos bė
gyje lenkų įtaka lietuvių tau
tai padarė daug nuostolių, a- 
timdama iš lietuvių tautos

skyrių, prie kurio prisirašė 
kelios dešmtys narų. Valdy- 
bon išrinkti: pirm. Petras Mi- 
kolaitis, sekr. - rašt. Zigmas 
Gedvilas, kasininkas vilnietis

jos bajorus, jos inteligentijų, Vladas Perednis. Didelė dalis 
o Rytų Lietuvoje pasiekda- j narių iždininkui sumokėjo na
rna dr liaudį. Ir, V. Uždavi-1 rio mokestį. Be to, sudėjo vi-

Jr

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.73
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. pauuksuo-

tais lapų kraštais, kaina ...............................  $4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais ....................................... $1.73
Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................ $1.30
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš ........................ $1.23
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................  $1.30
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................73c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ............................................................ $2.30
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............ $2.50

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO’1 

2334 So. Oakley Avė.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCL
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT|

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai

Phone 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Garinusias patarnavimas — Motaris patarnauja

siekti. Tačiau Vilniaus kraš
to gyventojai juo toliau juo
labiau susipranta ir visu at-į 
kakluniu pradeda kovų su 
neteisėtumais. Šiandien len- 

ikai spaudžia pavergtuosius, 
tačiau juo labiau spaudžia, 
juo didesnis atsparumas Vil
niaus krašto gyventojuose au
ga. Šiandien tautiško susipra
timo atžvilgiu Rytų Lietuva 
nebe ta, kuri buvo prieš še- 
šiolikų metų, Vilniaus kraš
tas laukia, o visa lietuvių 
tauta ryžtasi remti brolių pa
stangas.

Ir West Pullman lietuviai 
nenorėdami atsilikti nuo vi
sos lietuvių tautos veikimo,
V. Uždavinio atsilankymo | kėjas. Priklausė LRKSA, LD
proga nutarė įsteigti V. V. S. Į S, L. Vyčių 16 kp., LRKP.

Žodžiu, nebuvo stambesnio

KNYGYNAS
Chicago, Illinois

J?

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

mi pavergtiems 
Mūsų išrinktoji valdyba tuii 

i nemažai energijos.

Per elnio Draugas

Netikėta Mirtis Streikeriai skaito biuletinius. Fislier Body planto, 
Ulini, Midi., streikeriai ties streikininkų lieadųuarters 
skaito streiko vedėjų iškabintus biuletinius.

BRIDGEPORT. — Esant
nepastoviai ir nepaprastai ši-! Draugijos “LietUVOS
Ita. žiemai, daug žmonių ser-> Sukaktuviu
ga ir miršta. Tarpe tų ir a.
a. Jurgis Žakas, miręs Kalė
dų dienoje, Šv. Kryžiaus li
goninėj. Palaidotas gruodžio 
29 d., po gedulingų pamaldų 
iš Šv. Jurgio bažnyčios, į Šv. 
Kazimiero kapus.

Velionis jaunesniam amžiu
je buvo plačiai žinomas vei-

veikimo, kuriame velionis ne v^si nariai. Visi bendrai dir 
būtų prisidėjęs darbu, vado- ba, kad’surengus vienų gra-
•vavimu ir aukomis. •

Per pasaulinį karų, kada 
Lietuva kūrėsi nepriklauso 
mybę, velionis ištiesė jai ra 
nkų gausiai aukodamas per 
Tautos Fondų, taip pat pirko 
Laisvės Paskolos bonus ir t.t.

Užėjus depresijai, velionis 
neteko darbo ir tas tęsėsi per 
ištisus keturis metus. Užtat, 
aplinkybių verčiamas, buvo 
pasitraukęs iš visuomenės 
veikimo. Veik visos ilgų me
tų darbo sutaupos šen bei ten 
buvo sukliudytos ir taip be
viltiškai slinko jo gyvenimo 
dienos. ' e rfl'

Prieš Kalėdas buvo gavęs 
darbo. Nudžiugo. “Ir man a- 
psiniaukęs dangus nors kar
tų pragiedrės” sakė. Padirbęs 
porų savaičių susirgo. Trečių 
dienų pašauktas gydytojas, 
tačiau jau buvo vėlu.

Paliko savo amžiaus idėjos 
draugus liūdinčius jo; ir jau
nųjų tarpe mokėjo įsigyti si
mpatijos.

Ilsėkis drauguži šaltame 
j karste. Te Vsagalis suteikia 
tavo sielai ramyibę. Laima

Sveiksta Po Operacijos

Naujų metų dienų Šv. Kry
žiaus ligoninėj buvo padary
ta apendiko operacija inž. A- 
ntanui Linkoniui, kuris da
bar sveiksta. Ligonis jaučia
si stipresnis ir mano už ko
kios savaitės grįžti namo. 
Draugai ir jiažįstami gali jį 
aplankyti 320 kambary.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340
•30 w. iRth Avė.

J t M.'

k i.

:es

tas Kazanauskas, Antanas Ka 
fninskas ir Jonas Butkevičius. 
Visiems organizatoriams su
kaktuvių vakare bus įteiktos 
dovanos.

Taigi, vasario 7 d. visi kvie 
I čiami susirinkti į West SideI

salę, 2244 W. 23 place ir pa
sigerėti gražiu dr-jos “Lie
tuvos Ūkininkas” 30 metų 
gyvavimo paminėjimu.

Ieva Lukošiūtė, fin. lašt.

L'

Vakaras

Draugija “Lietuvos Ūkini
nkas” nepaprastu uolumu re
ngiasi prie savo 30 metų su
kaktuvių vakaro, kuris įvyks 
vasario 7 d., West Side salėj. 
2244 AV. 23 place.

Jubiliejaus proga išsijudi
no visa draugijos valdyba, 
vakaro rengimo komisija ir

žiausių vakarų.

Dalyvauja northsaidiečių 
grupė, vadavau j ant

Maskolaičiams

Nekartų Chicagos lietuviai 
gėrėjosi northsaidiečių grupe,; 
kuriai vadovauja Maskolai-1 
čiai. Šiame vakare jie taip j 
pat patieks linksmų vaidini- , 
mų.

Visa grupė pasižymėjusi a- 
rtistiniais gabumais. Ypatin
gai Maskolaitienė visuomet 
pasižymi scenoje.

Bet tai dar ne viskas. Po 
veikalo seks koncertinė prog
ramos dalis. Dalyvaus Chica 
gos lietuvių mėgiami dairi 
ninkai ir dainininkės, akord; 
onistai, šokikės ir kiti.
Grieš dr-j°s nario, P. Rudako 

orkestrą

Po programos prasidės šo
kiai. Henry Peters’, vadovau
jama jaunuolio, dr-jos nario, 
Petro Rudako, orkestrą. Bus 
įtaisyti garsiakalbiai.

METINĖS SUKAK 
TUVĖS

JONAS
ŠEMETULSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
4 dieną sausio. 1936 metalą 
sulaukęs 65 metų amžiaus.

Amerikoj Išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą žmoną Oną, du sūnus: 
Joną ir Stanislovą, dvi duk
teris: Oną lr Stefaniją.

Liūdnai atminčiai mūsų 
brangaus vyro lr mylimo tė
velio, bus laikomos šv. Mišios 
Aušros Vartų bažnyčioje šeš
tadieni, sausio 9 d., 1937 m., 
7:46 valandą ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažį
stamus atsilankyti Į pamaldas, 
o po pamaldų ) namus 3109 
W. 89th St.. dėl platų.

Mes tave, brangus vyre r 
tėveli, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus Jau nebmnigrĮši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas 
tave ateisime. Lauk mūs atei
nant

Nulūdę lieka: Žmona, Sūnūs, 
Dukterys.

I

Dr-jos organizatoriams 
bus įteiktos dovanos

Draugija “Lietuvos Ūkini
nkas” yra žinoma ne tik Chi
cagoje, bet ir kitų miestų lie
tuviams. Priklauso daug na
rių ir iš kitų miestų. Per 30 
metų draugija daug nuveikė. 
Toji dėka priklauso ne tik 
visiems draugijos nariams, 
bet ir draugijos organizato
riams. Draugija nuo pat su- 
siorganizavimo yra geriausio
je tvarkoje ir yra geram fi
nansiškam stovyje.

Malonu pabrėžti, kad keli 
draugijos organizatoriai dar 
iki šiai dienai veikia, k. t. 
Juozas Kaminskas, Benedik-

ADOLFINA
ANDRIKIENĖ

(l»o tėvais Saulitaitė)
Mirė sausio 5 d., 1937 m., 

10:12 vai. naktĮ, sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo iš Telšių apskričio. I- 
ladžių parapijos, Gedrimų kal
ino.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Simoną, 4 dukteris: Hei
lą. Alviną, Ėuoille ir Stelių, sū
nų Stanislovą, 4 žentus: Krank 
Ashmont, Tlm Pistilll, Charles 
Jorczuk. Alfred Infusino, lr 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė., tel. LAFayette 
2376.

Laidotuvės Įvyks šeštadienj, 
sausio 9 d. Iš J. F. Eudeikio 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėta j Nekalto Prasldėjmo Pan. 
Švč. Marijos parap. bažnyčią, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už vėlionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į Sv. Ka- 
ziniero kapines.

NuošUdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
btarnus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Sūnus, Žentai lr Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

VLADISLOVAS MAZILAUS- 
KAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 d., 1987 m., 9:80 vai. 
vak., sulaukęs pusėn amž., gi
męs Kėdainių apskr. Krakių 
parap., Jankūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 80 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Eleną Ir Stanislavą, 
2 sūnus Vincentą lr marčią 
Stanislavą lr anūkę Eivlrą, 
Julijoną ir marčią Petronėlę, 
seserj Kazimierą ir švogerj 
Lauryną Banlontus, švogerius 
Joną Krauzą, Teodorą Ir Zofi
ją Montvllus, Petrošių šeimy
ną, pusbroli Aleksandrą Mazi- 
lauską lr šeimyną ir kitas gi
mines Amerikoje. Kanadoje 2 
brolius Adomą Ir Kostantą 
Mazllausktus. Lietuvoje brolĮ 
Antaną lr gimines.

Kūnas pašarvotas 3620 So. 
Lowe Avė. Blvd. 7336. Laido
tuvės Jvyks teita d. sausio 9-tą 
d. 9 vai. ryto Iš namu 1 šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
vėlionto stelą o tš ten bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Vladislovo Mazl- 
lausklo giminės, draugai ir pa
žįstam! esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę; Dukterys, Kūnai, A- 
nflkė, Hesiio, švogeriai ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. 
Masalskio tel. Blvd. 4139.

“Užkeretas Jackus”
Marquette Parke

MARQUETTE PARK. — 
Sausio 6 d. pas kun. A. Bal
tutį įvyko LRKSA 163 kuo- 
pos vakaro rengnio komisijos, 
kuri susideda iš LRKSA ce 
ntro dvasios vado, kun. A. 
Baltučio, kuopos pirm. J. M« 
ckeliūno ir Butkaus, susirin
kimas. Apkalbėta daug daly
kų, surengimui didelio vaka
ro su programa.

Kun. Baltutis vakarui pa
siūlė vieno veiksmo komedi
jų “Užkerėtas Jackus”. Be 
to, apsvarstyta ir muzikai? 
programa. Vakaras vyks va 
sario 21 d., parapijos svetai 
nėję. Visi LRKSA kp. nariai 
prašomi rezervuoti vasario 21 
d. minėtam vakarui.

Ieva Lukošiūtė, nut.

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

Grabnamių
-o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
-o------

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

......—o-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Cbicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

~ Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

P. I. Ridikas
htoiez ir Sanai 
S. C. Lactaiic 
i. LialemiiK 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkšs 
S. M. Skodas 
I. i. Zilp |
Mis ir Sk

Į kalėjimą. Miss Helen A- 
ndrew, grožio saliono (beau- 
ty parlor) operatorė, C’liica- 
goj, šiomis dienomis teisėjo 
Charles Douglrerty nuteista 3 
dienoms į kalėjimų už greitų 
automobiliu važiavimų.

PRIEŽODŽIAI

Surinko Bėglias 
Žemaitis į miškų raitas iš

joja, namo važiuotas parva
žiuoja.

Už vienų plaktų duoda de
rasi.1 vynis neplaktus.

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd l’lace 
Phone Canal 2515

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlinan 5703
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IŠ Akademijos Rėmėju!tos programos surengimu ru-
Centro

METINE PUOTA STATY
BOS FONDUI

Praeitu sekmadienį įvyko
..... _ . .metinis Apaštalavimo Maldoszimiero Akademijos Kėm5jų , . . , . T.. , . . draug. susirinkimas. Draugi-

Vienų kart*} j metus Sv. Ka

centras kviečia visus seserų 
prietelius į Akademijos audi
torijų puotai ir pasigėrėti 
akademikių programa. Kiek
vienų kartų bankietas rengia
mas ypatingam tikslui.

Šių metų bankietas įvyks 
vasario 14 d., akademijoje ir 
rengiamas nepaprastam tiks 
lui — Statybos Fondui, nes 
yra būtinas reikalas praplė
sti vienuolyno ir akademijos 
patalpas, kurios mokslui jau 
permažoe, gi studenčių vis 
daugėja. Fondas jau pradė-
tas, bet su keliais centeliais 
negi galima milžiniškas dar-: sirinkimas ivyko Poodžio 29 
bas atlikti. Dėl to ir pelnas id' Pirm' D' Varnis atidarf 
to bankieto skiriamas tam lb- RUM"a’ ° raSt A' i''auj"jūna|- 
ndui.

Tikimės, kad visi gerašir
džiai atjausite dalykų, ir 
skaitlingai atsilankysite į 
puotų. Rėmėja

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Šį vakarų mūsų parap. sa
lėje bus rodomi kratomieji 
paveikslai iš Lietuvos, kurie 
praėjusių vasarų buvo paga^ 
minti brolių Matuzų. Paveik
slai labai gražiai vaizduoja 
Lietuvos gyvenimų ir pasku-

škauskas, S. Petkaitė, B. Ba j ske,'hta’ bet tie kurie bu’ 
lsaitė ir sporto direktorium:vome’ likome labai ^tenkin’ 
- vaikinų Z. Vyšniauskas/* Kalbėtojas V. Uždavinys, 
kuris praeity yra daug pa I r°d°'s> .b® jokių pastangų, vi
sidarbavęs kuopos naudai. Už i laĮ8yai au81‘

...... . . . tai jam suteikta dovana —! rinkusiais, nu i i ir rau
tunų aikų naujausius jvy- Mer. giikai. Jis klausinėjo kiek-

. kius. Paveikslai! buvo rodomi! . J !
ginų sporto uirekt. — A. Ruz 
gaitė, žymi sportininkė.įvairiose lietuvių kolonijose 

su dideliu pasisekimu. Patar
tina ir aštueniolikiečiams pa
sinaudoti šita proga tuos pa
veikslus pamatyti.

Gerb. klebonas pasiryžęs šį 
pavasarį dažyti ir dekoruoti 
bažnyčių. Mūsų bažnyčia sa- 

•^aiini yra labai graži, o išde- 
koravus atrodys tikrai majes
totiškai. Šitų sumanymų pa- 
rapijonai labai palankiai su
tiko ir jau, girdėtis, keletas 
stambių aukų gauta tam tiks
lui. Netrukus bus pradėtas 
bažnyčios dekoravimui vajus 
ir todėl, tikimės, kad visi pa- 
rapijonai jį nuoširdžiai pa
rems.

Aštuoniolikiečiai pradėjo 
rengtis prie metinio parapi
jos Užgavėnių baliaus, kuris 
įvyks vasario 7 d. Nepapras-

PAIN EXPEllER kVI. -I K-
Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų —— 
, gaunamas tuojaus. '

PAIN-EXPELLER
bonkutč tik 35c. ir 70c.
•> visose vaistinėse.

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

Fiat feet, arthritis, reumatikas, ulceriai ir kitos kojų 
ligos gydomos.

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

- CHICAOO
Telefonas; JUNiper 1542 

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

pinasi K. Sabonis. Iš anksto 
galime užtikrinti, kad bus 
daug skanaus juoko. Tai bus 
tikros lietuviškos užgavėnes.

ja gražiai gyvuoja ir daug . .. .
naudingų darbų atliko savo' reikalam. Kvieti!

narių ir bažnyčios labui. Nu
tarė suteikti $100.00 bažny
čios dekoravimui. Patvirtin
ta praeitų metų valdyba: pi- 
rmin. M. Lorencą, vice pirm. 
P. Valuckis, rašt. O. Zdane- 
vičaitė, fin. rašt. A. Šalčius 
ir iždin. O. Stašelienė.

Iš L. V. 36 Kuopos 
Veikimo

BRIGHTON PARK. — Šu

tė perskaitė protokolų. Kp. 
įsirašė naujų narių: E. Ba
ranauskaitė, A. Papievaitė, Al. Skripkus pakvietė 
F. Žilinskaitė, L. Meškauskas,
J. Bagdonas, A. Bukauskas,
E. Sipavičius.

Papildyta valdybos (1937 
m.) sųstatas. Kasos globėjais 
išrinkti B. Kvietkus, E. Sipa
vičius, tvarkdariu A. Žiliu', daug susirinko klausytojų,
knygų revizijos kom.: L. Me- gal Į™™ ku^iavo SiaiP sau» tai ir ne

vienas kitas garsiai kalbėjo,

Aptarus kuopos reikalus, 
daug kalbėta apie kp. me 
tinį šokių vakarų, kuris į- 
vyks sausio 9 d., parapijos 
svetainėj. Grieš Glenn Mack 
orkestrą. Komisija ir valdy
ba darbuojasi, kad svečiai 
būtų patenkinti. Kurių drau
gijų, ar kuopų bei klūbų na
rių daugiausia atsilanky®, 
gaus dovanų. Įžanga 35c.

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Sausio 8 d. 7:30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos par. salėj, 
I8th ir Union Avė.

Sausio 10 d. 7:30 vai. vak. 
Aušros Vartų par. salėj, 2323 
W. 23rd Plaee.

Sausio 12 d. 7:30 vai. vak. 
Veų Šventų par. salėj, 10806 
So. AVabash Avė.

Sausio 13 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Petro ir Povilo par. salėj 
12225 So. Emerald Avė.

80 METŲ PRITYRIMAS
Akya egiaminnojamoa — akinis1 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0528l <

Vajus naujų narių pradė
tas. Visi nariai eina lenkty
nių, kad daugiau prirašius. 
Mat, yi*a paskirta trys dova
nos tiems, kurie daugiau pri
rašys narių.

Atlankę centro viee pirm. 
.T. Petraitis ir centro rast. M. 
Petraitienė gražiai kalbėjo o-

korespondentas rašyti “Vv
tyje” kp. nutarimus ir vei- Į
kimų. ]I

Kuopos koresp. patiekė sve
čiams skundų, kad “Vyties” 
redaktoriai nededa korespon
dencijų. O jei deda, išeina 
“aukštyn kojom”. Tai 36 kp. 
koresp. visuomet telpa ‘Drau 
ge’., kurį visi nariai skaito.

Koresp.

Nedidelis. Bet Gyvas 
Susirinkimas

T0WN OF LAKE. — Sau
sio 3 d. Šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos klebonas kun.

savo
parapijos svetainėn, į T own 
of Lake, šveičiu iš Lietuvos 
V. Uždavinį, kuris čia pada
rė platų pranešimų Vilniaus 
reikalais. Gaila, kad nežinia 
dėl kurių priežasčių neper-

Res.:
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.

A 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai! 

pagal sntarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUOIJOSNARIAI
Rea. and Office Tel. CANa’ 0257Office Phone 

PROspeet 1028 2859 S. Leavitt St. 
CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

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

Snnday by Appointraent

DR. STRIKOL’IS
PHYSTOIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki S vak. 
Nedėliomis pagal sntarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. S, BIEŽISt;.-
GTDYTOTA8 TR ORTRTTRGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 Ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

1 V A T8g R O A I T A l A I

OR. CHARLES SEGAL
0FI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 Inboe

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALAND08: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4
vaL bo pietų ix ano Z iki Sdfi s. s.

BESŪGJS

Nepripažįsta un’jos. Alfred 
P. Sloan, Jr., General Motors 
Co. prezdentas, kuris atsisa
ko pripažinti darbininkų uni
jų ir dėl to automobilių pra
monėje kyla dideli darbinin
kų streikai.

vienų atskirai, kuris iš ko
kios Lietuvos dalies yra A- 
merdkon atvykęs ir stebėjo 
mes visi, kad svečias beveik 
kiekvienų Lietuvos kampelį 
žino, jis išvažinėjęs visų Lie- 
tuvų. Iš kalbančio akcento ir 
iš pavardės pats atspėja iš 
kur tas ar kitas lietuvis yra 
atvykęs. Ir taip beklausinė- 
damas, bepasakodamas ir šį 
ir tų visai nejučiomis perėjo 
į savo temų, į Vilniaus rei
kalus. Kol V. Uždavinys šne

bet pradėjus apie Vilnių — 
visai nutilo, kalbėtojo iš a- 
kių neišleido.

Klebonas Al. Skripkus pa
kvietė svečių dar ir antrų ka
rtų savo svetainėn svečių pa
kalbėti, o jis pažadėjo dau
giau klausytojų sukviesti.

Nors susirinkusių buvo ne
daugiau 50, bet ir jie sudėjo

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

8147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Sabat. nuo 2—9 ▼.

Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
_ Seredoj pagal sntarti

ToL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso TsL VIRginia 0036 

Reeidenee Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resldenetja
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartis

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

TsL YARds 0994 
Rsa.: TaL PLAsa 2400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nodtliomia mm 1U 1U 12 dimis

paremti Vilniaus darbų 20 
dol. 55 et. Didesnes sumas 
aukojo: kun. Al. Skripkus —
2 dol., Bronė Pivariūnienė —
3 dol., J. Bacevičius, J. Blo
žė, J. Bulava, O. Ciplienė, N. 
Karklelis, Zofija Loveikis, L. 
Razvadauskas, M. Sudeikie- 
nė, Al. Šeputis, M. Šveikaus
kas ir P. Vitkus — po 1 dol.

MARQUETTE PARK. - 
Gruodžio 27 d. klubas laikė 
priešmetinį susirinkimų, pa-

Berandu' Cicėnas ra'1iJOS
Šis klubas yra bene vienas 

seniausių tos rūšies klūbų šio
je lietuvių kolonijoje. Pra
eitų rudenį minėjo 10 metų 
sukaktį. Narių turi arti 400. 
Klūbas nėra pašelpinis, bet 
rūpinasi šios apylinkės gero
ve, kaip tai; išgavimu iš mie
sto mums priklausančių pa 
gerinimų, sumažinimu taksų 
ant nejudinamų nuosavybių 
ir kitais mus liečiančiais da 
lykais. Klūbas nemažai yra 
prisidėjęs darbu ir lėšomis 
prie išgavimo tų pagerinimų 
Marąuette Parke, kurie eina 
prie užbaigos. Surinko tūks 
tančius peticijų, siuntė de
legacijas pas parko komisijo 
nierius, tol kovojo, kol rei-

Vargšo Padėka

Dievas leido man, vargšui 
ligoniui, sulaukti šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų. Dideliu džiau 
gsmu dėkoju visiems, kurie 
atlankydami ir laiškais, lin
kėdami man sveikatos ir lai
mės, sušelpė dovanėlėm ir au
kom: kun. H. J. Vaičiūnas, dr. 
J. Simonaitis, dr. B. Zubric- 
kas, S. Lauraitis, S. Frumke, 
Kadaba, A. Šlakis, Ogentų 
šeima, Bladikų šeima, Ribi
kauskų ir Urbonų šeimos, A. 
Janušauskas, Agnės Alekna, 
J. Labas, J. Černevičius, J.
Karpus, J. Motekaitis, Spra-
naitis, Frankis, N. N., Mažo- , , ~ t , ..T .’ v. . .’ ... kalavnnai buvo įspuldyti.mene, Diržjienė, Vaišvilienė, 
Valančienė, Labdarių 3 kuo
pa ir “Draugo” administra
cija.

Daktarų patarimu, minera
linių šaltinių vanomis pasvei
kčiau. Tai būtų neapsakomas 
man džiaugsmas.

Prašau kilnių profesijonaių 
brangių brolių ir sesučių, vi
sų lietuvių pagalbos aukomis.

J. Lapinskas, 1414 So. 50th 
Ct., Cicero, 111.

Tel. C&lumet 6974 Or.eo v&t&ndos 
9 ryte iki 8 vakare 

Išskiriant sek 
madleniua lt 

u trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAOO, ILL.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J, SIMONAITIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis apsitarus

Tat CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt SL 

Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 ArcheT Avė.
ValanJoe: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
\ Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 
| Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

neošti

Reeidenee
6609 S. Artesian Ava 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
8156 W. 69th St.
HEMloek 6998
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

 nasrai Antarti

Telephone HEMloek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

narni «n«it.arima
Tsl. Office Wsntworth 6330 

Res. Hyds Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterį; ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 
išskyrus

pietų, 7—8 v. vak. 
ii subatomii,

Iš Politikos Lauko
16 MARQUETTE PK. LIET. 

PIL. KLŪBO SUS-MO

Penktadienis, sausiy. 8, 1937 
............=a

Valdyba gabi, bet nereikia 
vtisko pajfiktji ant valdybos 
rankų. Visų narių pareiga la
nkytis į susi rinkinius, svars
tyti mus liečiančius reikalus. 
Be to, mūsų legalis patarėjas 
adv. J. Grish per susirinki
mus suteikia daug naudingų 
patarimų. F. A-nis

Klūbas yra narys Cook 
County Civic Council ir turi 
paskyręs tris delegatus.

Išklausius raportų delega
tų iš civic council, nutarta 
prisidėti prie siuntimo dele
gatų į valstijos leglslatūrų, 
kurie reikalaus, kad būtų pri
imti įstatymai, nustatantieji 
taksų normų ne daugiau kaip 
1 nuoš. tikros nuosavybės ve
rtės.

Toliau sekė skaitymas laiš
kų: nuo teisėjo J. T. Zūrio 
padėka už suteiktų jam pa
ramų, ir k it.

Valdybon 1937 metams di
džiumoje pasiliko tie patys 
asmenys: pirm. A. J. Malin- 
skas, I vice prm. J. D. Si
mams, II vice pirm. C. Beack 
am, nutarimų rašt. A. A. Sa- 
moška, finansų rašt. A. Oi 
keliūnas, ižd. V. Birgell, ma
ršalkos V. Kilkus ir V. Totn- 
lis, legalis patarėjas adv. J. 
Grish, korespondentas F. A 
žusenis. Į Pild. Tarybų da- 
rinkti šie: Sabaliauskas, Ba 
kutis ir Vabrinskas.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETTWIS ADVOKATAS

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

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St)
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki I 
Panedėlto. Seredoa ir Pėtnyčloa 

vakarais nuo • Iki • 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonai) REPublic SSOO

State 4SIS Prospect 1011

KAL & ZARETSKY
ATTORNET8 AT LAW 
ssaa So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:10 po plm 
Iki <:IO v. vak. Subatoj nuo 11 iki 

0:00 vakare 
1M W. Ran<lnlph St. 

Valandos: kasden nuo 0:00 ryto 
lkl 1:00 po plet.

CLEMENT J, PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNET AT LAW
10707 So. Michlgan Avė. 

CHICAOO
Tslsphons PULlman 1293

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salia 8trs«t

Chicago
Telephone CENtrsi 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
FROspeot 1012

Didžiausios staklės yra Vo
kietijoje (Saksonijoj), jos 
sveria 35 tūkstančius kilogra
mų, audžia audeklų 18 metrų 
platumo; per minutę šaudyk
lė perbėga 15 kartų.

GRAŽIOJI LIETUVA
BROLTAI M K. MOTUZAI 

rodys LIETUVĄ gražiuose 
spalvotuose krutumuose pa
veiksluose ir garsuose:

Sausio rnėn. 9 d. — 7:30 va', 
vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Ilalsted St. — Chi
cago, Ilk

Broliai M. K. Motuzai pa
rodys:

Lietuvų spalvuotose 
paveiksluose,

kurie buvo pagaminti praeitų 
vasarų keliaujant skersai ir 
išilgai Lietuvų, bendradar
biaujant su įvairiom organi
zacijom ir kariuomenės stabu.

Didieji miestų centrai, di
delės iškilmės, Lietuvos gam
tos vaizdai ir ūkio darbai — 
tik dalis turinio.

Priedas — tik chicagie- 
čiamsl 1935 m. pasaulio lie
tuvių kongresas Kaune. A- 
merikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 35c — vai
kams 15c.

CLA9SIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKES

RelkalaujRma mergina abelnam na
rni, darbui. Labai gera alga. Ne
reikia virti. Reikia paliOdymų. ROG- 
era Park 4357.

Reikalauja senyva moteris prižiūrė
ti vaikutį. Būti naktimis. 4422 So. 
Talman Avė. Antras aukStas.

Reikalaujama mergina abelnam na
mų darbui — lengvas skalbimas. 
Nereikia virti. Geri namai. Kalm, 
1246 AV. Alblon St.. ROGers Park 
275C.

REIKAIAIJAMI DARBININKAI
2 l.letn vlai Tuojaoi

Samdysime du gražiai ĮSrodančius. 
energingus vyrus, 25 Iki 45 m., pa
prastų gabumų, kurie nori nuolatinj 
darbų su viso krašto organizael la, 
Iftdlrbčjai8 elektros dalykų. Turi ap
siimti dirbti 8 valandas j dienų Ir 
pradėti mūsų sųlygomia Tai relS- 

, kia nno |40 lkl |60 Į savaitę nuo- 
: Slmčlais pradžiai. Atsišaukite pas 
: enmdtninka J. F. Danls, Room 618, 

203 No. AVabash Avė.
IEŠKO PIRKTI

Teftkoma pirkti maži vargonlukal 
(reed organ). Turi būti geram sto
vy. Box 81 A, ‘‘Draugas’’.

PARDAVIMUI JVAIRCS DALYKAI
Pardavimui naujas refrigeratorlus,
vaeuum cleaner, skalbimui mašina. 
Privatus pardavčjas, parduos pigiai. 
7127 Ro Tplman Avė. 

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant statyti aan nan.jų namą ar 
, pertaisyti seną, Saukite

JOHN VTLIMAS 
Į Contractor & BuiMer,
6827 Ro. Maplewood Avė., telefonas 
PROspeet 1185.

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWERT RERVTCE STATION 
2335 Ro. Westem Avė., kampas 23rd 
Plaee. Tel. CANal 3764. Phillips 
,(66” Products — Vcedol and Qua- 
ker Rtate Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien ankštos rū
šies Lnbrikantai vartojami — In* 
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, ma- 
nager.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų aukštų namas po
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 
2 kart, garadžinm. Stella Ynkue, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764.

UPHOL8TERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimss, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. A pk ai na vimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kėdžių 
Ars, NE Vada 7717, . ; .


