
ir

L

DRAUGAS
vienintelis tautines 
IR TIKYBINES minties 
LIETUVIŲ DIENRASTIfl 
AMERIKOJE.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois TREČIADIENIS, SAUSIS-JANUARY 13 D., 1937.

10. 3c A C 0 P Y ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH JI, 1918. AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 1879

Telefonas: Canal 7790
3c A C 0 P Y

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL 
LITHUANIAN DAILY IN 
AMERICA.

 .

METAI-VOL XXI

DARBININKŲ RIAUŠĖS 
FLINT, MICH.

DARBININKAI KOVOJA UŽ SAVO TEISES

Gubernatoriaus įsakymu 
pasiųsta kariuomenė

FLINT, Mieli., saus. 12. — dodamies sargybos pasišalini- 
Gubemntoriaus Murpliy nuos- niu No. 1 fabriko pikietinin- 
prendžiu čia prisiųsta karino- kai užpuolė likusius sargus, 
pienė tvarkos palaikymui. Į atėmė nuo jų fabriko vartų 
' Gubernatorius paskelbė, kad raktus ir suburbėjo fabriko 
prireikus bus paskelbtas karo, kieman.

litovis ir tuojau bus suniobili-j Miesto ir valstybės policija 
kilota 1,300 karių. Jis 
larbininkus ramiuoju 
ovoti už savo teises.
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PREZ. ROOSEVELTAS PASIRYŽTA
ĮVESTI reformas vyriausybėje

NORI PADIDINTI SAVO KABINETO 
NARIŲ SKAIČIŲ

Kai kurie biurai bus sujungti 
su departamentais

WASHTNGTON, saus. 12.' komisijas, administracijas,
korporacijas, komitetus, agen
tūras ir kitas vyriausybės da
lis, kurių yra daugiau kaip 
vienas šimtas.

4. Padėti vyriausybės admL- 
nistratyvę tarnybų ant pasto
vaus pagrindo.

5. Panaikinti civilinės tamy 
bos komisijų vyriausybės ri
bose ir padidinti algas tarnau 
tojams ir darbininkams. \

6. Panaikinti generalinio 
kontrolerio ofisų.

7. Paskirti prezidentui še
šis ekzekutyvius padėjėjus 
prie dabartinių sekretorių. •

8. Sugriauti “pork barrel” 
metodų paskyrus pastovų 
boardų.

Prezidento nuomone, įvyk
dytas vyriausybės perorgani
zavimas per metus valstybei 
sutaupys apie 30 milijonų dor< 
lerf.ų. -...........'

— Prez. Rooseveltas kreipės 
kongresan su specialiu prane
šimu. Šį kartų jis pasiryžta 
perorganizuoti ir patvarkyti 
visų vyriausybę, kaip jis sa
ko, moderniškais pagrindais. 
Kad tai įvykdžius, preziden
tas reikalauja pravesti atitin
kamų įstatymų.

Štai ko prezidentas siekia:

1. Pripažinti prezidentui pil 
nų autoritetų tvarkyti visus 
vyriausybės departamentus, 
užsitamavimų (merit) siste
mų ir skirtas išlaidas.

2. Padidinti kabineto narių 
(sekretorių) skaičių iki dvyli
kos, įsteigus du naujus depar
tamentus; socialės gerovės ir 
viešųjų darbų.

3. Prie dvylikos departa- 
mentų prijungti visus ikišiol 
atskirai veikiančius boardus,

pašerifiai ėmėsi malšinti 
riaušininkus. Policija panau
dojo ašarines bombas. Pasi
girdo šaudymai. Kovota per 

12. — kelias valandas. Nukentėjo 
riaušininkai ir policija. Prieš 
pusiaunaktį policija apsigin
klavo kulkosvaidžiais, bet ne
drįso šaudyti.

Miesto manadžeris apie 
riaušes pranešė gubernatoriui 
Murphy, kurs buvo Lansinge. 

Po pusiaunakšeio atvyko gu
bernatorius. Riaušės vis dar 
vyko ir imta svarstyti karo 
stovio paskelbimo klausimas. 
Konferencijon pakviesti dar
bininkų vadai.

būdu
i

i

FLINT, Mieh., saus 
Automobilių fabrikų streikuo
jantieji darbininkai vakar va
karų sukėlė pavojingas riau
šes, kada Fisher Bo<ly fabri
ko No. 1 sargyba nuvyko j 
fabriko No. 2 kiemų ir iš ten 
pašalino pastatytas kopėčias, 
su kurių pagelba per antrojo 
ankšto langų maistas buvo 
pristatomas viduj “sėdin
tiems” streikininkams. Jie 
tuojau* pasklydo po visų fab
rikų ir sukėlė triukšmų. Nau-

i ■ ■
■

Streikininkai pikietuoja Briggs fabrikų Detroito mieste. (Acme Photo.)

PASAKOJA APIE BAISE- POPIEŽIUS NENORI RA- i RUSIJOS BOLŠEVIKAI 6E-

Prancaajos ųrriaosybe pattinta 
Hitlerio atsakymo

PARYŽIUS, saus. 12. — 
Kaip tik Anglija pradėjo svy
ruoti Ispanijos valdomos Mo- 
rokos dalies klausimu, kad 
gelbėti Pancūzijai iš ten paša
linti vokiečius, Vokietijos dik
tatorius Hitleriu tuojau pas
kelbė, kad jis neturi nė ma
žiausio pasiryžimo kabintis 
prie Morokos

Prancūzija tad pranešė, 
kad ji pasitenkinusi Hitlerio 
pasižadėjimu ir nutraukia sa
vo planus prieš tų Morokos 
dalį.

(Vadinasi, be Anglijos para
mos Prancūzijos socialistų vy
riausybė neturi noro pakilti 
prieš Ispanijos nacionalistus, 

. arba prieš Vokietijų. Ispani
jos radikalai ir Maskvos bol
ševikai susilaukia smūgio.

BILBAO RADIKALAI NU
ŽUDĖ 200 ĮKAITĮ!

ST. JEAN DE LUZ, Pran 
cūzija, siaus. 12.— Iš diplo
matinių šaltinių patirta, kad 
šio sausio mėn. 5 d. Bilbao 
mieste radikalų gaujos įsiver
žė kalėjimam ir brutaliai nu
žudė daugiau kaip 200 ten lai
komų politinių įkaitų.

Radikalai pašėlo, kada na
cionalistų lakūnai užpuolė Bil
bao ir su orinėmis bombomis 
užmušė keliolikų radikalų.

NYBES ISPANIJOJE
NEW ORLEANS, La., 

saus. 12. — Čia atvyko iš Is
panijos dvi seserys vienuolės 
teresitės (Šv. Teresės kongre
gacijos). Jų viena yra motina 
Koncepcija, kita sesuo Anita. 
Vyksta į motiniškus namus 
San Antonio, Tex.

Teresitės turėjo savo vie
nuolynų Barcelonoj. Kilus pi
lietiniam karui jų buvo še
šios. Radikalų gaujos puolė 
vienuolynų ir jas išvijo gat
vėn. Dvi iš jų nušovė, o ketu
rioms pasisekė pasislėpti ir 
pabėgti. Viena jų pakliuvo na
cionalistų valdomoj Ispanijos 
daly ir tenai pasijuto laisva. 
Kita nežinia kur pabėgo. O 
šios dvi grįžta į motiniškus 
namas. , Į

Jos pasakoja apie baiseny
bes, kaip radikalai degino baž 
nyčias ir žudė kunigus.

UŽDRAUS KOVOTI PO 
SVETIMA VĖLIAVA

MIAI ILSĖTIS
VATIKANAS, saus. 12. — 

Kaskart didesni skausmai 
reiškiasi Popiežiaus Pijaus XI 
dešinėj kojoj ir tas neleidžia 
naktimis ramiau ilsėtis.

Dr. Milani nusiskundžia, 
kad Šventasis Tėvas neigia 
visus jo patarimus. Kasdien 
priima vįaiiorius, ko neturėtų 
daryti.

Nepaisant didelių skausmų 
kojose ir apsunkinto alsavimo, 
Jo Šventenybė panaudoja pas
kutines pajėgas Bažnyčios rei
kalams, kad įpėdinis, kaip sa
ko, nerastų jokio neatlikto, 
arba apleisto darbo.

RADIKALŲ LAIVAI PAVES-
TI NACIONALISTAMS

RINA KARIAMS BŪVĮ
MASKVA, saus. 12. — Bol

ševikų vyriausybė paskelbė, 
kad ji kariuomenės išlaiky
mui 1937 metais skiria ketu
ris bilijonus dolerių išlaidų.

Vyriausybė pareiškia, kad 
didesnės išlaidos reikalingos 
šiais keturiais sumetimais:

Kairių skaičius padidintas 
iki 1,300,000 vyrų.

Vykdomi technikiniai geri
nimai ir visas išrengimas.

Geresnės patalpos karinin
kams ir kareivinės kariams.

Kultūrinio darbo progra
mos praplėtimas kariuomenė- 
je. . j,Jį

MADRIDO RADIKALAMS 
TRŪKSTA MAISTO

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO MALAGĄ

GIBRALTARAS, saus. 12. 
— Ispanų nacionalistų karo 
laivai ir lakūnai šiandien 
bombardavo Malaga miestų. 
Salkoma, apie 300 asmenų žu
vo. Daug namų sugriauto, ar
ba sudeginta.

ŠAUDO MILICININKUS

PORTBOU, Ispanija, saus. 
12. — Madrido radikalų vadų 
įsakymu paskutinėmis dieno
mis sušaudyta keliosrlešimts 
milicininkų, kurie nerodė rei
kalingos drąsos ir gyvumo gin 
ti savo pozicijas nuo naciona
listų puolimo.

H

DIDELIS GAISRAS PEI- 
PINGE

PEIPINGAS, Kinija, saus. 
12. — Sudegė eilė komercinių 
namų. Nuostoliai siekia 3 mi
lijonus dol. 26 asmenys nesu
randami.

AVASHINGTON, saus. 12. 
— J. (Valstybių vyriausybė 
planuoja pravesti įstatymų, 
kuriuo bus uždrausta šios ša
lies piliečiams kur nors sve
tur kovoti po svetima vėliava.

Bausmė bus numatyta ne
tekti pilietybės teisių ir kalė
jimas. •

BERLYNAS, saus. 12. •— 
Ispanijos radikalai paneigė 
iVokietijos ultimatumų — ne- 
grųžino Vokietijai pagrobtų 
prekių iš Palos laivo ir nepa
leido suimto šiuo laivu vyku- 
siojo vieno ispano.

Tad Vokietijos vyriausybė 
du sulaikytus radikalų laivus 
pavedė Ispanijos nacionalis
tams ir toliau blokuoja šiauri
nius

MADRIDAS, saus. 12. — 
Šio miesto radikalų vadai nu
sprendė iš miesto pašalinti 
dar. keliadešimts tūkstančių 
moterų su vaikais ir netinka
mų kareiviavimui vyrų, kad 
apsidraudus nuo bado.

Miestui trūksta maisto ir 
kuro. Radikalai išsigali išleis-

JAPONIJOJ AREŠTUOTA
ŠIMTAI ANARCHISTŲ
TOKIJO, Japonija, saus. 

12. — Japonų policija visoj 
šaly suėmė apie 300 anarchis
tų, kurie kurstė japonus so
diečius sukilti prieš vyriausy
bę. j > cf-

Polieija pareiškia, kad jai 
dar neteko susidurti su tokiu 
dideliu ir pavojingu imperi
jai sumoksiu, kaip šis anar
chistų sąmokslas^

PREZIDENTO ROOSE- 
VELTO INAUGURACIJA

ti vos vienų rytinį mažų lai- 
Ispanijos pakraščius, j kraštukų. Neturi popieriaus, 

kad nebūtų siunčiama karo
medžiaga radikalams.

VYSKUPAS NUKELTAS 
KITON VYSKUPIJON
AVASHINGTON, sans. 1L 

— Syracuse, .N. Y., vyskupi
jos Jo Eksc. vyskupas J. A. 
Duffy, D. D., nukeltas į Bu- 
ffalo, N. Y., vyskupijų.

Vyskupas Duffy paskirtas J 
Syracuse ir vyskupu konse
kruotas 1933 m.

Jis gimęs Jersey City, N, 
J., 1884 m.

INFLUENZA HOLLY- 
WOODE

Prez. Rmsemltas isake būtinai sugauti 
grobėja zralika

TACOMA, Wash., saus. 12. 
— Prez. Rooseveltas įsakė fe- 
deraliniama agentams būtinai 
sugauti <lr. Mattsono berniuko 
grobėjų žudikų.

Pagrobtojo, berniuko lavo
nas, kaip vakar pranešta, ras
tas netoli Everett pamestas 
sniege tarp krūmų. Vaikiukas 
brutaliai nužudytas.

Federaliniai agentai spėja, 
kad tas darbas bus ne vieno,

bet dviejų, arba kelių pikta
darių. i , f *

Washingtcmo ir kaiminln- 
gų valstybių policija pakvies
ta energingai ieškoti piktada
rio. J

Nužudytojo tėvas per dvi 
savaites daug dirbo berniuko 
išvadavimui. Parūpino 28,000 
dolerių išpirkimo, kaip grobė
jo reikalauta. Tačiau jokiu 
būdu nesusisiekta su grobėju.

BELGIJA GRASINA NU
TRAUKTI SANTYKIUS

MASKVA SUTIKS NESIŲS
TI SAVANORIŲ ISPANIJON

BRIUSELIS, saus. 12. — 
Belgų vyriausybė pasiuntė 
naujų ultimatumų Ispanijos 
radikalams. Grasina nutraukei 
diplomatinius santykius su 
Valencįja, jei radikalai ir to
liau neigs Belgijos reikalavi
mus dėl belgų diplomato nu
žudymo.

LENKIJA PRIPAŽINO ITA
LIJOS IMPERIJĄ

ROMA, saus. 12. — Lenki
ja pripažino Italijos imperijų 
Etiopijoje.

LONDONAS, saus. 12. — 
Žiniomis iš Maskvos, boiševi- 
kų vyriausybė žada greit pra
nešti Anglijai, kad sulaikys 
savanorių siuntimų Ispani
jon, jei tai padarys Vokieti
ja ir Italija. Maskva tyli apie 
Prancūziją.

NUKRITO LĖKTUVAS 
KALNUOSE

LOS ANGELES, Cal., saus. 
12. — Iš Salt Lake City skri
dęs keleivinis lėktuvas nukrito 
kalnuose netoli San Fernan
do. Pranešta, kad 13 asmenų 
išlikę gyvu,

WASHINGTON, saus. 12. 
— Prez. Roosevelto inaugura
cija įvyks šio sausio m. 20 d. 
Numatomas nepaprastai gau
singas demokratų suplūdimas.

Visų valstybių gubernato
riai pakviesti į iškilmes. Iš jų 
iki šiandien jau 31 žada daly
vauti inauguracijoje.

ŽIAURŪS PLĖŠIKAI

PANEVĖŽYS. — Gruod
žio 17 d. 1 vai. naktį Smilgių 
miestelyje įvyko žiauri žmog 
žudysite. Miestelio gyvento
jas, turįs manufaktūros krau 
tuvę, stipriai uždaręs buto 
duris su šeima atsigulė. Vi
durnaktyje plėšikai įsiveržę 
vidun išžudė visų Feigelio 
Dovido šeimų iš penkių asme 
nų. Be to nužudyta 4 metų 
Kubnliūnaitė B. ir tarnaitė 
Marijona 30 metų.

H0LLYW00D, Cal., saus 
12. — Influenzos (gripo) epi
demija ištiko Hollywoodų. 
Susirgo eilė “žvaigždžių” ir 
sulaikyta filmų gamyba.

VINCAS UŽDAVINYS KAL
BĖS PER “DRAUGO” 
RADIJO VALANDĄ

Vincas Uždavinys, .Vilniui 
Vaduoti sųjungos atstovas, 
šiandien kalbės per “Draugo” 
radijo valandų 4 vai. po pie
tų. Stotis WEDC, 1210 kiL 
Visi kviečiami pasiklausyti.

Apart p. Uždavinio kalbos, 
bus gražios muzikos ir įvairiu 
pranešimų.

ORAS
CHICAGOS SRITIS. —. 

Šiandien debesuota, nepasto-l 
vus oras; maža temperatūras 
atmaina.

DRAUGO” METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 31 DIENĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE
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DIENOS KLAUSIMAI

SKAUDUSIS ĮVYKIS

feiomis dienomis įvyko kita didelė ir 
skaudi tragedija Amerikoje, lakomoj (Wa- 
shiugtou) pagrobtasis dr. Aiattsono 10 metų 
amžiaus suims surastas miške nužudytas. 
Tėvas, kaip spauda skelbė per porų savai
čių, darė didžiausių pastangų kuogreičiausia 
8UsisxeKti su grobiau (Kidnapenu) ir dam 
uzmuaeti reiaaiau^amų pinigų sumų, kad 
atgauti savo sūnų. bet nepavyko susisiekti.

JLengva yra įsivaizduoti, kaip skauuziai 
nužudytasis vaikas turėjo kentėti, būdomus

kokių nors nuostolių ir laike teisėto streiko 
yra neleistina ir nepateisinama, nežiūrint 
kas dėl to turėtų nukentėti, kompanijos ar 
atskiri žmonės. Valdžios pareiga apsaugoti 
visuomenės gerovę ir sukilimus sulaikyti.r _

Katalikui darbininkui reikia įduoti, kad 
Bažnyčia visų streikų avansų nesmerkia, 
bet ne visus juos ir laiko morališkai teisė
tais. Bažnyčia žiūri ai* įstatymai bei nusta
tytoji tvarka yra teisėti ir teisingi ar ne. 
Jeigu jie yra teisėti ir teisingi, tada joki 
streikui morališkai nėra leistini.

Negalima, tat sakyti, kad jei streikas 
duos galimybių sau ar savo grupei pasinau
doti ir įsigalėti, tai ir yra teisėtinas ir leis
tinas. Keikia atsižvelgti ir į kitų pusę.

Nėra abejonės, kad darbininkai gerai 
susiorganizavę, ir vedami krikščioniškų va
dų, kurie ne sau naudos ieškotų, bet varg
šų darbininkų būvio pagerinimo, ramiu būdu 
per pasitarimus su darbdaviais, daugiau lai
mėtų nekaip streikais, per kuriuos labai dai
nai pralaimi.

K0DĖL NESUSITARIA

KONGRESAS SVARSTO PASKYRIMĄ 
PINIGŲ DARBO PAŠALPAI

(Atsiųsta is Fcderal Works Progress Adminis
tration Information Service Foreign Lang-

uage Press Section)

Vienas pirmų klausinių Inių Kongreso įstatymų, pra- 
prieš 75 Kongresų yra klau-' vestų po Nauja Dalyba 1933 
ainius tolesnio pratęsimo Fe- m. Autorizuodamas praleidi- 
deralės Daribų Programos . mų federalių fondų, tiesiog’ • 
Pagal Harry L. Hopkina, Da- niam pašalpos tikslui Kor.- 
rbų Progreso Administrato- gresas pripažino pašalpų ne
rius, jo vedama įstaiga da- dirbantiems, dis aktas veikė 
bar “grando viedro dugnų ’, iki pavasario 1935 m., per Ke

Aišku, kad Kongresas tu- lias Deficiency Appropriation 
rėš padaryti kitų paskyrimų,1 Bills.
jeigu WPA tęs savo veikimų j Po to sekė finergency Re
iki birželio 30 .d., pabaigos lief Appropriation Aot 
f iškaliu metų. Kongresas nu- ,1935 m., kuris pritraukė vai 
spręs, kiek paskirti pinigų stijas prisidėti prie šio svar 
ir nuo to priklausys darbo baus darbo. Pagal šį įstaty

Trečiadienis, sausio 13, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS O mūsų popera Naujynos, kų 
----------- I ir bešnekėti. Neužilgo jos bus

Sveiki, drūti, tavorščiai! Jyding popera Čikagoj. Bytins 
Vakar buvau priėmęs savo ir angelskas po peras.

— Kokiu būdu?
— Kokiu būdu, sakai. Žiū-

pašalpos programos didumas. 
I Manoma, kad pirmų žings

nių, federalė valdžia apsiėmė 
darbo duoti ir prie darbo pri-

, .. . . . . * nį darys vyriausias krašto statyti dirbančius žmones, ir
Automobilių industrijos darbininkų strei * , . • I , ... • .• •.vi.?. ...„ta. m vadas. Vienas pirmųjų prv«' paliko valstijoms ir vietineko lauke vyksta riaušės, yra susišaudymų 

ir didesnių pavojų visokiems atsitikimams, dento Roosevelto žingsnių, msvaldŽioms prižiūrėti kitus
tačiau los industrijos magnatai nenori pri- Kongresui susirinkus, bus pa
porinti teisingų ir teisėtų darbininkų reiktu siuntimas Namo Butui ii Se-

žmogžudžio belaisvėje ir kaip skaudžia nn- j ltt'llllU-
rimu jis mirė. Taip pat, kas gali apsakyti 
tėvų a* artimųjų skausmų. Bet, reikia pa
sakyti, kad čia yra ne vien tėvų liūdesys 
ir skausmas. Tai paliečia visų kraštų, nes 
teršia jo vardų ir išstato į pavojų kiekvie
nų šeinių.

Pastarais keleliais metais labai daug 
tokių įvyaių šiame krašte buvo. Išleista 
griežti įstatymai, nustotų dideles grobikams 
bausmes. Bet žiauriems vagims, plėšikams 
ir .mogzudžiams, • pasirodo, jie nedaug kų 
teruiŠM.i. čia dar ko kito reikia. Keikia, 
kad visos valdžios įstaigos tinkamai veik
tu kad valdininkai sųžiningai eitų savo pa
reigas, kad iš kalėjimų nebūt paleidžiami 
Visokie kriminalistai, kad įstatymai būtų 
griežtai vykdomi, kad mažiau būtų jauni
mo demoralizacijos filmuose, teatruose ir 
spaudoj, kad mokyklose vaikai būtų auklė
jami dorovėje ir krikščioniškai.

Tacome mieste įvykusi tragedija val
džiai, visuomenės vadams ir visiems turė
tų plačiau atidaryti akis. Jau laikas rimtai 
susirūpinti, kaip užbėgti už akių kidnaperių 
Ir kitokių kriminalistų veikimui.

AR BAŽNYČIA PATEISINA STREIKUS?

Ko darbininkai reikalauja?
Darbininkų reikalavimai nėra dideli. Pi-

natui specialio pranešimo, iš
dėstant reikalų paskirti tin
kamų sumų pinigų darbo pa

suvargusius žmones. Priėmi 
mas to nusistatymo, kad fe 
deralė pagalba nedirbantiems 
bus formoje naudingo viešo 
darbo, vedė prie egzekutyvio

rmoje vietoje jie reikalauja, kad darbinin-, , . , . ...
kų unija būtų pripažinta. Kitas jų reikalą-' perskaitytas v»ų pirmiausia 
vilnas — sutrumpinti darbo valandas, kad Namo Bute ir įsta ymo pro 
didesnis darbininkų skaičius galėtų gauti jektas bus pravestas. Namas

šalpai. Tas pranešimas bus ! įsakymo, iš gegužės 6 d., 1935

darbų ir kad daugiau laiko liktų poilsiui.
Tokiam atsitikime, kuomet darbdaviai

su darbininkais nebegali susitarti, valdžia menduoti, kad suma būtų pa
turi imtis tarpininkavimo darbo. Jau tam didinta, arba sumažinta. Ko 
laikas. Streikuojančių darbininkų šeimos 1 mitetas atgal pasiųs projektų 
vargsta, industrija nukenčia ir, be to, riau- Namo Butui. Kongreso nariai 
šės labiau gali prasiplėšti ir padaryti daug tada galės pasiūlyti tokius 
moralinių ir medžiaginių nuostolių. pataisymus, koki, jų many

mu, reikalingi. Jeigu projek 
tas pravestas, tai Namo Pirm- 
sėdžio bus užgirtas ir pasių
stas Senatui, kur seks pana
ši procedūra. Su vice-prezide- 
nti parašu, bus pasiųstas į

REIKŠMINGAS GYDYTOJO ŽODIS

m., kuris įsteigė Works Pro 
gress Administration.

agentūra įsteigta tam
pasiųs projektu Paskyrimų kaJ pa5a|inti nedirbanMua
Komitetui, kuris gali reko- nuo pašalpos sųrašų ir juos 

pristačius prie projektų įvai
riose apylinkėse. Vietinės grn 
pės pripažintų atskančių vai 
diskų žmonių, parenka pro 
jektus. Tos grupės susideda 
iš “Board of Selectmen” ma-

audijencijon vienų, svečių. Įė
jęs į mano kabinėtų ir pala-
bavęs pasisakė esųs ne mano *'ėk. jau dabar mūsų Naujynos 
vieros žmogus. Kai paktau- bytina Chicago Tribūnų. Kai 

()f ' siau, kokiai vielai jis priklau- atadrūkavoja kokį pikčerį, tai 
so, išpūsdamas krūtinę pasi- P° Ju° padeda jiarašų “Nau- 
sakė — cicilistų. jienų-,Acme Photo,” arba

— Tat, kuo galiu tamstai “Naujienų-Tribune Photo.” 
patarnauti? — paklausiau. .Taigi, Naujynos traukia pik- 

— Tamsta esi smart senis, <',erua> <> Naujynų ima
-- užkomplimentavo jis ma- Chicago Tribūnas. Net pase-^A^i 
ne. — Visokie tavo tlumoči- navoto Drangas ima pikče-^K 
Jinai iš delno mums labai pa- rius nuo Naujynų. Dabar ma-W 1 
tinka. Ir po šimts pypkių tas
tavo delnas! Visi skaitome! -^r skaitai tamsta Chi- 
Aš, sako, turiu net skrep buk, f'aK° Tribūnų ? — paklausiau 
į kurių kas dien klijuoju pa- svečio.
šenavoto pilozopijas. Naujynos _ No, ale mano boso duk- 
iepia j knygas klijuoti poezi- jį parsineša pareidama iš dar- 

jų, bet man geriau patinka įH). Ten matau tuos pačius 
kampelis. Iš vašemastės delno pikčerius kų ir Naujynose, tik 
išeis gera knyga. Tribūnas nededa parašo

— Ačiū .už komplimetUB. A- “Naujienų Photo’ ; mat, ka
le kuo gi, pagalios, galiu pa- pitulistų popera.
tarnaut’? Kokiu gi reikalu Kaį a; tam gavo svečiui iš
mali vizitų padarei, kų tamsta tlumočijau, kad tie pikČeriai
nori pasakyti!

— Ot, nors sykį įsidrąsinęs
atėjau pakalbinti pašenavotų- 
jj prapesorių, kad su savo

Prof. dr. L. R. Muller, pasitraukęs iš 
uuiversiteto profesoriaus vietos dėl senatvės, 
savo paskutinėj paskaitoj padarė svarbų pa 
reiškimų, kad gydytojas negali niekada pa
miršti, kaip svarbios gydančios reikšmės tu- į BaJt^jį Namų, prezidentui pa 
ri tikėjimas ir malda. Anot jo, iš gydytojo, tvirtinti.

žuosc kaimuose, o kai kurio- vožnu delnu ir visa tribūna 
se valstijose iš valstijos vy persimufuotum į mūsų Nau- 
riausių vadų. Kaipo rėmėjai jynas. Kų tu čia su tuo Drau- 
tų projektų, jie yra atsako- gU...

Šiuo reikalu “Darbininko” bendradar
bis T. tarp kitų dalykų rašo:

Kas yra skaitęs Popiežių Leono XIU ir 
Pijaus XI enciklikas, ar bent apie jas yra 
girdėjęs, žino, kad Bažnyčios vadai nurodo 
be galo svarbų reikalų darbininkams susi
organizuoti. Kad tai įvykdyti reikia darbi
ninkams ir darbdaviams žinoti savo parei
gas ir teises. Darbdavys turi atsiminti, kad 
kiekvienas darbininkas turi įgimtųjų teisę 
gauti už savo darbų tinkamų pragyvenimui 
atlyginimų. Darbininkas taip pat turi atsi
žvelgti ir į darbdavio teises ir jas gerbti.

1. Streikas yra leistinas, kada pirmiau
sia buvo tikrai mėginto ar pradėta ramiu 
būdu susitarti dėl daromų darbininkams 
skriaudų.

2. Darbininkų reikalavimai privalo būti 
tikrai teisingi, o ne tik abejotini ar netei
singi.

3. Tiktai, kaito ramiu būdu darbininkai 
neišgauna sau teisingų reikalavimų, gali iš
eiti į streikų. Net ir tada yra dar sųlyga, 
būtent, kad yra protinga viltis streikų lai
mėti, ir kad permatoma, jog darbininkai 
streiku labian nenukentės kai jie dabar 
kenčia.

4. Streikas negali būti atkreiptas tie
sioginiai prieš visų bendruomenę. Visuome
nės gerovė viršija asmeninę, ar tai būtų vie
no žmogaus ar klasės.

5. Streiko metu ramus pikietavimas lei
stinas. Minios pikietavimas veda į baimę, 
ypatingai kada darbdaviai netraukia iŠ ki
tur streiklaužių, bet leidžia savo darbinin
kams grįžti į darbų. Teisė dirbti yra tokia 
pat x venta, kaip ir palikti darbų. Laisvės 
ii teisingumo neguli būti, jei abi teisės ne- 
apsaugojamos.

ti. Riaušės, muštynės, naikinimas nuosa
vu 1 ės, daužymas, draskymas, ar darymas

pusės būtų didelė neteisybė, jei jis kuriuo 
nors būdu silpnintų ligonio tikėjimų.

Jis pažymėjo ir tų, kad gydytojas turi 
suprasti, kad jokios kitokios pažiūros ne
duoda žmogaus dvasiai tiek jėgos, kiek duo
da tikėjimas. Senovėje kunigai buvo drau
ge ir gydytojai. Jei tuodu pašaukimu da
bar išsiskyrė, “tai mes, gydytojai, negali
me atsižadėti teikti ligoniams tikėjimo pa
guodų” — sakė prof. Muller. “Mano paty
rimas Bavarijoj, Prancūzijoj, Anglijoj ir 
ypač kare įrodė, kad tikinčios slaugės yra 
geresnės negu laisvų pažiūrų. Tais atvejais, 
kai mes gydytojai jau nieku negalime pa
gelbėti, jos moka sužadinti viltį, paguodų, 
kantrybę ir net džiaugsmų mirties valan
dų”.

Darbo pašalpos programa, 
kurių toks įstatymas pailgin 
tų, yra sėkmė kelių metų fe- 
deralės valdžios tyrinėjimų, 
pastangoje teikti pagalbų pa 
prastiems darbininkams, ku
rie prieš jo įvedimų turėjo 
kreiptis prie mielaširdingų 
žmonių. Federal Emergencv 
Relief Act buvo vienas pir-

niingi žmonėms ir federaliai 
valdžiai. Šios grupės turi pa 
Čios pridėti dalį projekto lė 
šų.

Sunku buvo pradėti kovų 
prieš bedarbį, nes nebuvo jo 
kio precedento, nebuvo pažy
mėto tako. Vistiek WPA ve
dė darbų iki pasisekimo. S” 
mažinimas veikimo dabar bū

— Ačiū už pakvietimų, ale, 
prisipažinsiu, jis man nepa
tinka.

— E kodėl?
— Pats pirma sakei, kad 

aš esu kitokios vieros. Kaip 
gi gali dviejų vierų žmonės 
vienoj grjčioj gyventi? Aš e- 
su Draugo vieros, praeitais 
metais mano tribūna minėjo

tų tikra baimė, bet Adminis-1 jau io metų bilijušų; pamylė- 
Iratorius Hopkins užtikrina, jttU Draugų ir jo tavorščius, 
kad “nei vienas vargingas 0 jįe manie myli. Tai didžiau-
žmogus nenukentės’

Iš Tėvų Krašto

sias mano pasitenkinimas.
— A, dats nating! Mūsų

Naujynose yra žmonių bent 
penkių vierų ir visi sugyvena.

nėra Naujynų, kad kaip Nau
jynos, taip ir Draugas, iš Tri
būno gauna taip vadinamas 
metriksus (pikčerių poperines 
formeles) ir kai nusivedęs į 
“Draugo” beismantų paro
džiau mašinų, kuri iš tų mat- 
riksų nulieja pikčerius, pas
kui parodžiau, kaip juos tam 
tikra piela apipiausto, mano 
svečiui net akys išvirto.

— Tai rokuojas ne Chicago 
Tribūnas ima nuo Naujynų 
pikčerius, ale Naujynos nuo 
Tribūno?

— Be abejonės.
— Tai kam jos nededa po 

tais pikeeriais parašo “Tri
būne Photo”, arba “Acme 
Photo”. Dabar gi visi, kurie 
Naujynas skaito, visai kitaip 
mislija. Baidevei, kas yra to
ji Acme?

(Tabaiga bus rytoj.)

Aišku, kad tai tiesa. GaTto, Kad yra to
kių gydytojų, kurie ir mirties valandoje daž
nai pajuokia ligonį, kuria prašosi dvasiško 
patarnavimo arba tuos, kurie stengiasi pa
šaukti kunigų prie nuritančiojo. Toks gy
dytojas yra ir beširdis ir neturįs jokio žmo
niškumo jausmo.

* * * darė tiek žalos Prūsų Ldetn-
Jungtinių Valstybių finansų departame- Voje, kiek baisus maras, išti-

KodČl Prūsų Lietuviai ,en”. Prūsų hercogas Albrecli 

Ištautejo

fe* — 1,307, Klaipėdos — 871, ja buvo tęsiama iki 1732 me
tų, kada čia atėjo žinomieji 
zalcburgiečiai, iš viso apie 
10,000 žmonių. Apskaičiuoja
ma, kad per tų laikų Prūsui 
Lietuvoje buvo apgyvendinta 
apie 26,000 vokiečių. Turint 
galvoje, kad anais laikais Prū 
sų Lietuvoje buvo iš viso 
172,000 gyventojų, išeina, kad 
atplūdusieji kolonistai suda
ri nedidelį gyventojų nuošim
tį. Tačiau Šios sėklos užteko, 
kad padaryti pradžių smar
kesniam Prūsų Lietuvos vo
kietinimui. Taigi, jeigu ne 
baisusis vokiečių talkininkas

Labgavoe — 386, kitose vie 
to — 204 ūkiai. Skaitant kie
kviename ūkyje vidutiniškai 

niversiteto lietuviškus įvairių1 po 5 žmones išeina, kad be
moksiu skyrius, lietuviškas tuviai per baisųjį marų nete

1 tas nebūtų radęs reikalo į- 
steigti prie Karaliaučiaus u

Maras — boisrns vokiečių 
talkininkas

Jokios vokiečių priemonės
mokyklas, kad nebūtų leidęs 
lietuvių kalba dv. Raštų ir 

lietuviams suvokietinti nepa-1 kitas dvasiško turiniu kny
gas, jei Prūsų Lietuva nebū
tų buvusi Hetuviika. Tai pri
pažįsta ir anų laikų vokiečių

ko apie 45,000 žmonių, dau
gumoje ūkininkų.

Vokiečiais kolonizuota

Marui praėjus prasidėjo 
Prūsų Lietuvos kolonizavimas 
vokiečiais. Vokietijos vyriau
sybė pradėjo traukti iš Vo- 

rė baisus vokiečių talkinin- gyventojai tais laikais buvo kietijos gilumos kolonistus ir

ntas paskelbė viešai visokių firmų, kompa- 'kęg tą kraštų prieš 227 me
n>jų, pramonės ir biznio įstaigų valdybų ir būtent, 1709 ir 1710 me- rašytojai. Jie pažymi, kad 
vedėjų algas, Paaiiki, kad yra paskirų žmo. tai8 Maro ida.1 Isrut{8 krft viai
mų, kurie ima metinės algos iki šimto tūks
tančių dolerių. Dėl to netenka stebėtis, jei , . , . . „ , .darbininkai ganna tik trnpinains, nubyr,-- kas « 8hnk,m*> ’ Rjtu8' Ju‘ ■ 1’*nvuu- krisle hetu
jusius nuo darbdavių stalo. Darbdaviai ne
tik nežmoniškai dideles algas ima, bet bo
nus ir dividendus gauna.

Nuo Šių metų pradžios Lietuvoj pasi 
rodė dar du katalikiški laikraščiai. “Vyrų 
Žygiai”, skiriamas specialiai vyrams. Eis 
kas dvi savaitės. -Redaguoja dr. J. Leinio- 
nas, kuris praėjusiais metais važinėjo Ame 
rikoje. Antrus laikraštis — “Liepsnos”, taip 
pat dvisavaitinis, skiriamas mergaitėms. Re
daktorė Ona Labanauskaitė. Taigi, Lietuvos 
ketalikų laikraščių šeima auga.

nuvarė dešimtis tūkstančių vių kalbų vartojo dauguma 
lietuvių į kapus ir parengė gyventojų iki pereitojo šimt. 
gerų dirvų Prūsijos karaliaus Į mečio pabaigos. Ir jei ne bai- 
Fridricho Viliaus I planams susis maras 1709-1710 metai?,

kurdinti juos išmirusiuose ū- 
kiuose. Pirmieji kolonistui

kolonizuoti lietuvių gyvena
mas Rytprūsių žemes vokie
čiais.

Rytprūsiai
Anais laikais Rytprūsiai 

buvo bemaž ištisai lietuvių 
apgyventi. N*et patys vokie
čiai Prūsų Laetuvų tada va-

vokiečiams nebūtų taip grei
tai pasisekę nutautinti lietu
vius Prūsų Lietuvoje. Per

buvo atgabenti dar 1710 me- i — maras, šiandien, be abejo, 
tais, bet dauguma jų išmirė, Prūsų Lietuva būtų daug lie- 
kadangi maras dar nebuvo tuviškesnė, negu kad dabar 
praėjęs. Tačiau visai naujai yra. Tsb.
atgabentų kolonistų pulkai l -------------------------
kūrėsi išmirusiuose lietuvių ū- PRIEŽODŽIAI

maro epidemijų visuose Ryt- kiuose ir tuo būdu sustipri- 
prūsiuose išmirė apie 11,000 no vokiškųjį gaivalų šiame
ūkių, kurių 9,600 buvo lietu- lietuviškame krašte. Jau 1711
vių gyvenamose vietose. Is- metais kolonistai buvo įkur-
rutės apskr. išmirė 4,620 ū-

dindavo “ Preussisch - Lito u- kių, Ragainės — 1,613, Til-
dinti 4,240 ūkių.

Surinko Bėglias 
Tu verksi manęs netekusi, 

šunį apsikabinusi.
Prauski^ prauskis, bene

l’i’ūsų Lietuvos kolonizaci- Į išlėkti su varnomis.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Stojam j Darbą

Su džiaugsmu sutikom Ka
luly atostogas! Galėsim pa- Sekmadieni, sausio 10 d., 
silsėti nuo knygų, kurios mm' ftv Kazimiero Akademijoj j- 
vargino per keturis mėnesius,! vyko pinnas sodaliečių bend- 
ilgiau pamiegoti ir vakarais ras susirinkimas. Posėdis pra- 
ilgiau žaist. Su tokiomis tai jgtas malda, kurių atkalbėjo 
mintimis ėjom į atostogas. (kun s Jonelis. Įžangos žodį 
Bet... viskas eina prie galo, >^^5 kl)n. B. Urba. Aka- 
taip ir laisvos dienos neilgai demikių vardu, Mirta Pago- 
truko, pasibaigė. Sausio 7 die jfltė, nuoširdžiai pasveikino 
nai išaušus, reikėjo anksti j podalieijų atstovas, pnreikš- 
kelti ir grįžti prie kasdieni- dama džiaugsmo, kad organi
nio darbo. žavimas prasidėjo lietuvių

Sulaukus Naujų Metų da- mokslo įstaigų centre aka- 
rom įvairius pasiryžimus, kie demiio.j. Kun. B. I rba labai

Sodaliečių Suvažia
vimas

kvienas sulig savo profesijos, 
užsiėmimo ir darbo. Mokslei
vis ar moksleivė dažniausiai 
prajoja kad ažauges bus tas 
r kitas, visuomet garbingas 

niekuomet prastas. Bet moks- 
leiviai paprastai pamiršta, 
kad kiekvienam dideliam žy
giui yra reikalingas ilgas ir 
kruopštus paruošiamasis dar
bas. Pats laimėjimas yra ta 
rtum vainikas, kuriuo vaini
kuojama sunkus ir vargingas 
keliolikos metų darbas. Čia 
man, kaip tik prisimena Mo
tiejus Sarbievijus, kuris Ko
moje išgarsėjo savo eilėraš
čiais ir tapo popiežiaus Ur
bono VITT vainikuotas poeto 
vainiku. Šis rašytojas dan- 
giausia rašė apie Lietuvos 
gamtos grožybę savo darbui 
jis pašventė savo gyvenimų.

Grįžkim prie moksleivioės. 
Mokykloj mums dažnai ilgu, 
nuobodu, nemėgstamemei mo
kyklos nei jos darbo, visa 
tai įvyksta, vien dėlto, kad 
mes trokštame paties laimė
jimo, o mažai, arba ir visai 
nepaisome apie tų sunkų ke
lių, kuris veda į garbę. Kar
tais pasidžiaugiam sakyda
mos: Ale tai pasisekė! Nie
ko nemokėjau, o gavau šim
tukų, pavyko apgauti moky 
tojų. Kita gal, prašo savo

aiškiai ir vaizdingai apipa
sakojo sodalicijos bendrų dva 
sinį tikslų, be kurio jokia or 
ganizacija negali gyvuoti. 
Kun. S. Jonelis išdėstė prie 
žastis, kurios rodo reikalin
gumų bendradarbiavimo. Iš
klausius kalbų buvo diskusi
jos. Sodalietės labai rimtai 
svarstė reikalų sujungimo pa
rapijų sodai icijų j vienų, tvi
rtų’ centrų, kad geriau galėtų 
atlikti pareigas ir darbuotis 
parapijose.

Po susirinkimo visos suėjo 
į koplyčių, kur buvo suteik
tas Palaiminimas Švenčiau
siu Sakramentu. Po pamaldų 
buvo pakviestos užkandžiams.

Tokioj jaukioj nuotaikoj 
baigėsi sodaliečių nuoširdus 
bendravimas.

Šios atstovės dalyvavo:
1. Šv. Antano parapijos — 

Pranciška Trakšelytė, Ona 
Talziūnaitė, Zofija Stulgins- 
kaitė, Liudvika Mikulytė, Va
lerija Sriubaitė, Florencija

Tik sušalęs lavonas grąžintas į namus. 10 m. am
žiaus Charles Mattson, sūnus Tacoma, Wash., gydyto 
jo, kurį trečių Kalėdų dienos vakarų įsibriovęs gink
luotas žmogvagis pagrobė nuo eglutės ir numetė raš
telį, kuriame pareikalauta $28,000 išpirkimui. Nežiū
rint tėvo pastangų susinešti su žmogvagiu ir įteikti 
reikalaujamų sumų, užvakar 50 mylių nuo namų vai
kutis rastas žiauriai1 nužudytas ir nuogas įmestas į 
sniegų. Žymės rodo, kad vaikutis visų laikų buvo su
rištas. Galva sudaužyta. Sušalusį į kaulų lavonų užėjo 
vieno formerio sūnus išėjęs zuikių medžioti.-

10. Šv. Kazimiero Akade j niasdešimts sekundžių ji iš- 
mijos — Bronė Jociūtė, Ele- tiria apie tūkstantį vienetų.
na Juciūtė, Adelina Vaiku- 
tytė, Silvia Gelgaudaitė, Pra
nė Jurkaitytė, Juozapina Za 
karauskaitė, Pranė Kuzma rs- 
kytė, Aldona Sakalaitė.

Ona Bavirskoitė nepažymė
jo parapijos.

Buvo keletas kitų, kurios 
nepažymėjo vardų. Greičian- 

Paulaitytė, Jadvyga Vastakai- • sja jog atvažiavo kaipo vieš-
tė, Aldona Sleinytė, Aldona Mums malonu ir links-
Marks, Carolvn Palos, Mari-jma susilaukti daugiau soda- 
jona Daunytė. liečiu nes susidarys geresnis

2. Aušros Vartų Panelės 
Švenčiausios parapijos — Ma- 
rgareta Keturakytė, Bronė 
Petraitytė, Genė Miliauskai
tė, Eleanora Lakavičiūtė, Eu-

darbštesnės draugės duot jai, genija Nausėdaitė, Ona Usai- 
nusirašyt uždavinį. Trečia' tė> Elena Rudytė, 
nusprendžia, kad jos šiandien Į
neklaus, ir taip praleidžiam 
dienas mažai paisydamos a- 
pie mūsų svarbių mokslo pa
reigų. Manau, kad kiekviena 
iš mūs padarė rezoliucijų ati-

3. Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos — Mirta 
Pagojūtė, Lucilė Minelgaitė, 
Sylvia Eisinaitė.

4. Šv. Jurgio parapijos — 
Darata Pajauskaitė, Elzbieta

noras ir nuotaika savo jau
nas jėgas panaudoti garbin
gam darbui.

A. Vaikutytė, akademike

Mašinoje yra ir tikrų pinigų, 
su kuriais elektros pakalba 
lyginimas įdėtasis varioku.-’ 
ar kas kita. Ji veikia be galo 
tiksliai, be jokių trūkumų, 
taip, kad Vienas Sidnėjaus 
didelis bankas tučtuojau jų 
įsigijo.

JEVERETT

WHERE 1HE BODY OF 
CHARLES MATTSON. 
KIDNAPFD BOT INAS 
FOUND YESTERŪAY THE 
BODY LAY IN THF . 
SNOIN IN HEAVY 
CUrOI/ER LAN D

SEATTLE
ADVEUTI5EMENTS IN 
A 5EATTLE NtH/SPAPER 

v, DIRECTEDTOKIDNAPfR 
STATED GONDITIONS 

| WER£ BEING MII.
Ok)

'TACOMA

DIACRAM SHOMPMB- 
ABLT ROUTE TM£N 6B 

KIDNAPE/įFPOH N0M£ 
O£' DR.W.W. MATTSON 
THE ABDUC70P BP0K£\ 

/N 7NOOU6O FP£NW\ 
DOOPSANO 700/7 TOS 
!O YEAR OU) l/ICT/M 
ATPO/NTOFCUN W 
DEC. 27,7936,

Amerikos gėdos digramos. Dvi digramos parodo Tacoma, AVasli., dr. MatT- 
sono 10 m. vaiko pagrobimų. Žemiau parodoma Mattsono namai ir takas, ka’ų 
spėjama, pagrobikas nusitempė vaikų j automobilių. Viršui kryžium pažymėta 
vieta, kur įasta vaiko lavonas. Kaire; atvaizdas .). E. lloover, federalio investi- 
gacijos biuro viršininko, kuris įsakė federaliams agentams dėti pastangų pikta
dariui surasti.

Dienraščio “Draugo” Metinis 

KONCERTAS-BALIUS

Sausio-January 31 d., 1937 m.

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street

KU

ŠOKIAI 

8 VAL. 

VAKARE

— Iš Kėdainių miškų ūki
ninkas Bendoravičius į Kau 
nų atvežė parduoti sugaulų 
gyvų lapę. Naktį ūkininkas, 
išgirdęs žųsų tvarte bildesį, 
supratęs, kad tvarte yra ne
kviestas svečias. Ūkininkas 
skubiai pakulom užkimšo tvn 
rto skylę. Pasižadinęs bernų.

— Neseniai Sidnėjuje, An-'^PS išvaręs į medinę dėžę 
stralijoje, buvo išradėjų kon- *r sugavęs, t kininko atvežtą 
gresas, kuriame vienas inži- i žvėrelį nupirko vienas knu- 
nierius, pavarde Lyttle, pa- j n>etis už 25 litus, 
rodė ypatingų savo išradimų.
Tai tokia mašina, kuri gali 
atskirti netikrus metalinius 

tikrų. Mašinanuotaisyti blogų ir stoti į dar-1 Razlauslcaitė, Emilija Zemgu- Sa^abai greit: per devy 
bų naujomis jėgomis, sulini- ]ytė, Elena Šarkaitė, Ona Va
ngai savo pareigas atlikti. 
Bėrai suprantam, kad mokyk
los uždavinys yra paruošti 
mus gyvenimui ibet be mūs 
geros valios to atlikti nega
lės. Todėl ir mes noriai sto
jam į darbų, dirbsime iŠ su
linės o ne iš prievartos, taip 
kad mūs gyvenimo knygoj 
bus surašyti vien tik gražūs 
ir geri darbai, kurie padarys 
mus naudingomis Dievui, tau
tai ir valstybei.

Darata Radavi&ūtė, akad.

langaitė.
5. Nekalto Prasidėjimo Pa

nelės Švenčiausios parapijos 
— Agnietė Saučiūnaitė, Ali
cija Norbutaitė, Ona Paukš
tytė, Zofija Pauliūtė, Irena 
Pakeltytė, Pranė Kumskytė.

G. Šv. Mykolo parapijos — 
Antanina Valaitytė, Stefani
ja Kupčiūnaitė.

7. Visų Šventų parapijos — 
Jadvyga Zikaitė, Julė Stoč- 
kiūtė, Jadvyga Saldukaitė, 
Valerija Saldukaitė, Stasė 
Pociūtė, Elzbieta Stanker.

8. Dievo Apvaizdos parapi- 
PLATINKITE "DRAUGĄ” ' jos — Antanina Pikelytė.

YOUR
■ cmndmrints 

ILSI I) T() KFEP A į 
IK H TI E ,»/ H( )STF.ITf.RS'?1 
A1VVAYS KANDY IN13 
THE HOl’St - '4

HOSTETTERS
STOMACHIC BITTERS

DON’T
NEGLECT
ACOLD

Slogos krūtinėj, kurios gali įsiga
lėti, greitai palengvinamos uždė
jus malonų. Šildant) Muaterole. 
Musterole NE VIEN mosttn. Jis 
‘•minimo priešas”. Milijonų var
tojamas per 25 metus. Trijų stlp. 
rūmų. Daugelio gydytojų ir slau
gių rekomenduojamas. Visose 
vaistinėse.

//"fOR Y0UR 

e. Ves

Niglit and Morning
Dėl aklų pevargnslų noo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelia la
ku* Mūrinei Palengvina nuvargo*
Hlan akla.
Raugus Kūdikiams Ir Suaugusiems. 
Visos* Vaistinėse.

YVrite for F ree Book
"A W.r1d ot CmeUrt tol Y«»» *»«•'' MURINĘ COMPANY

YOĮ :R KNEW!U

** HBJ5 tu« vmu.-o«rx» 
flwnww or -imk coneo *\ • * •

HE ANCIENT 
phoeniciams 
BURI E D THElR 
DEAD IN COFFINS 
MADE FROM THE 
BOAROSOFTHE 
ŠAME TABUES 
FROM VVHCHTHI 
DECEASED

1»r Z /

CHORAI — SOLISTAI — DAINOS — MUZIKA — ŠOKIAI 

Pradžia 5 Vai. Po Piety

H. T. Elmo

fa OiNueg cfF0X
yJM RCCeMTU SEKVTO O*JT 
VYMT AMO AU-1HE OlMBRS 
T^kjght imat it v/es Ooitf

_____CTMfl&a-ff --------
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kausiu Trylikta D’ena

“Kės aš esu Viešpats, tavo 
Dievas, kurs imu tave už ra
nkos ir tau sakau: Nebijok, 
aš tau padedu”.

— įsai j o XLI, 13.

Mes niekad neturime dau
giau nekaip galime panešti. 
Dabartinė valanda mes visad 
galime panešti. Kokia mūsų 
diena, tokis mūsų stiprumas. 
Jei daugelio metų išti rimai 
būtų surinkti į vienų, jie pur- 
blokštų mus; todėl, iš pusi 
gailėjimo dėl mūsų mažu sti
prumo, Jis atsiunčia pirma 
vienų, tuomet kitų, tuomet 
prašalina abudu, ir uždedu 
trecių, sunkesnį, gal už vie
nų kurį iŠ anų; bet visa yra 
taip išmintingai išmieruota 
prie mūsų stiprumo kad su
trinta nendrė niekad nenu-1 
laužiama. Mes negana žiūri- j 
me į savo ištirimus šitoje nuo i 
latinėje ir pasekančioje paž- 
valgoje.

— Kardinolas E. Manning
Jis parinko tau šį kelių. 

Ne kokis menkas pasitaiky 
mas, ?'ne kietas, neatlaidus li
kimai, bet meile, Jo meilė, 
yra pastačius tavo žingsnius 
čia; Jis žinojo kad kelias bus 
šiurkštus ir apleistas, Jis ži- 
nojo kad širdis paskęs dažr 
nai į baimę; visgi Jis jaut

ri KAU CL A S

Visos koncesininkų pajamos teko plėšikams. Vaizdas Chicago Stadiumo ka
sininko kambario, iš kurio praėjusį sek mndienį penki plėšikai pagrobė $3,500 — 
koncesininkų sekmadienio hocky žaidim o pajamas. Būtų tekę plėšikams ir visos 
pajamos 12,500 žmonių už įžangos tikietus, bet tie pinigai buvo jau išvesti.

Nauji Metai Su 
Dideliais Šalčiais

lūs sniegas ženklina gerus ir 
derlingus metus.

Trečiadienis, sausio 13, 1937

lanko South Omaho« attkites- kartu įspūdingu Betliejaus atvažiavęs iš Lietuvos, kun. 
nę mokyklą. Kūtelės perstatymu linksmi- Petraitis pavaduoja kun. S.

Kai. Kušleika jau keli itm no svečius, taip ir svečiai ku-' Moeūrų. Linkime iškalbingam 
tai kai skaito “Draugą” ir nigai linksmino vaikučius do- kunigo Bosko dvasios skelbė- 
snko, kad su “Draugu“ ne- vanų priėmime, nes ir juos jui dažnai sugrįžti į Mt. Gar 
norėtų skirtis, nes jis yra ti- diedukas apdovanojo. Ačiū molį.
kras žmogaus draugas. | imliausia gerb. ir mylimam 1

kleb. daktarui, kuiis miela Nepaprastas atsitikimas .... .. ’ , ’ . 1r r diedukų, svečius, bei dovanų
Prieš keletu savaičių Gran- parūpino. Atsilankę svečiai

20 metų kunigystės sukaktis
Trijų Karalių šventėje mO 

sų klebonui suėjo 20 metu
. ..i ,, ..... ,, kunigystes, Rytų atlaikvta i.’iieliė, lietuve išleido savo su- kunigai buvo: S. Dtbin s, Al. ... . , ' ... • , .. z, , , •kilmingos sv. Mmius, ska*nu i darbų, nfltius via polie Daumantus, I’, Ue-na, J. A- .. ... 2 ..... . , . liūgai dalvvau ant dvamŠk.lauska-. A. Drazdvs, J.

i nų j darbų. Kūlius yra pol 
moiias. Pati su dukterimi nu 
ėjo į Omalios teatrą,

V. Kušleikai šventė 25 metų 
i moterystės sukaktuves. Kaip 
Į.tiuka geriems žmonęms, pi r-' 
i miausiai atnaujino savo įža 

r Neseniai turėjome metinį (|ns bažnyčioje ir visa šeima 
atsilankė pas mus su j vyčių susįrinkimą. Mano nu prisiartino prie Dievo stalo, 

dideliais šalčiais. Dėl smego• rislebėjimui susirinko netoli

Apie 9 vai. sūnus gavo j- 
sakymų važiuoti į Omalics Iv 
titrų ir paimti mirštančių mo
terį ir nuvežti į ligoninę.

Aleksanduas, taip vadina
si sūnus, tuojaus pribuvo b 
žiūri, kad jo motina miršta. 
Jis pats bemaž ko neapalpo 
Iš išgąsčio ir tokio netikėto 
įvykio. Motina atsigavo ligo
ninėje ir jau sveiksta.

Vietinis

Kalėdų Svečiai

MT. CAKMEL, PA. — Ka
lėdų diedukas šįmei atsivežė 
su savim klebonui gerų pa- 
gelbininkų, net penketų sve
čių kunigų, kad palinksminus 
vaikučius. Dieduko atsilanky
mas buvo privatus ir tiktai, 
vaikučiams Sv. Kryžiaus mo
kyklos salėje, trečiadienį, 
prieš Kalėdas. Kaip mokiniai 
savo skambančiomis dainomis.

Bai-
trūnas ir vikaras .1, Klimas.

Kalėdų vidurnakty

Kalėdų vidurnakty, jau 11 
vai., prieš piemenėlių Mišio
ms praridedant, liažnytėlė bu 
ov pilna žmonių. Didelio į- 
spūdžio darė altoriaus tur 
nai.tojų g edojhr.il.* sankluu- 
lijo.’e. Dėlei vietos stokos ba 
žnyčioje, nebūta procesijos, 
kaip kad norėta daryti. Var 
goiiains prabilus, pasigirdę ••- 
ltoristų: “Tyliųjų naktį“ ii 
“Adeste Dideles '. Mišias šv. 
laikė pats gerb. klebonas. Pa
rapijos choras labai gražia

jai. Nukakties minėjimą^ 
vo privalai s pobūdžio.

proga, sveikiname 
klebonų.

•IIV-

K

Vyčiai skaitlingi

giedojo pritariant 
kestini ir vargonam

stygų or

“INVENTORY”
IŠPARDAVIMAS

I
35 tūkstančių dolerių ver
tės prekių turi būt išpar
duota žemiausiomis kaino
mis, kad padaryti vietos i 

naujoms prekėms.

RADIOS

OMAHA, NEBR. 
Metai

- Nauji r

. negalima ir iŠ namų išeiti. 59 mergaičių ir vaikinų. Susi
riai kužda, “ \ aike, as matau Mokyklos uždarytos, vaikai rinkimas buvo labai
kad šitas kelias yra tau ge- namie. &v. Helenos mieste, Jaunimas nutarė šių žiemų tn-
nausias!” Nebraskoje, numirėlį rogėmis rgti perstatymų: “Big Broad-

vežė ir nešė laidoti. Automo- į (Usting“. Helen Jesonis bu-
bažnyčios, nei V() įgrjnkta rūpintis tuo da

lyku ir lavinti jaunimų.

Jis parinko -tau FĮ kelių.
nors Jis gerai žinojo kad aš- , biliu npi Pr,e bažnyčios, nei 
trūs erškėčiai draskvs tavo l” *e kapų negalima buvo pi i

Po pietų turėjo bankietų pa
rapijos svetainėje, kur atsi- 

gyvas. j Jankė labai daug svečių. Mat, 
K. Kušleika yra žinomas ne 
tik Omalios lietuvių, bet ir 
svetimtaučių ir nemažiau vi-

Ir kieme padabinta
i išįtncl Panelė., švč, stalui?,, 
kuri randasi kieme tai p baž 
nyčios ir klebonijų-, buvo pii> 

kiai papuoštu mėlynomis cle 
ktros šviesomis, taip put ir 
eglaitės pasodintos šalia str 
tūlos, spalvotais žiburėliai' 
žėrėjo, patraukdami praeiviu 
akį.

i Malonus svečias

j Atrodo, jog kun. Gruzdys
i pamyki Mt. Carmelį. Jau mė
1 nuo nuo misijų užsibaigimo,
; o vis dar svečias sukinėjasi

nevirškinimui pa- ! apie Mt. Carmelį. Prieš Ka- 
svt-ikatnl. Skaityki- , , .. _ ... ,ledas laike misijas (liranlvi

SKAUDINANTI GALVA IR 
MIRGĖJIMAS PRIEŠ AKIS

kojas, žinojo visus paslėptu? 
pavojus, kuriuos sutiksi, ži

važiuoti. Visur kitur susisie 
kiniai traukinių, autobusų ir Buvo taip pat naujos va-1-

- . - • .... 1 < 1 u-.. t.„«n,..,i:s„„ii dvbos rinkimas. Jonas Baltrunojo kaip tavo tikėjimas svv- ! autoinobdių supaiahzuoti. ha • .
tuos diena paskui dien»; ir j koma, kad dideli sakiai ir g. SmoUMs vice

pirmininku, Helena Jesonisvis atbalsis kuždėjo, “Taip, 
aš matau kad šis kelias yra 
tau geriausias!” Nuga-Tone Garsus su 

VITAMINAIS A ir D
Brangiausias pasauly

minklas vra Indijoj — Ango-: pusėms. aippja..i;«-i..s 
" . , terims peržengusiems

nos mieste. Tai paminklas, 
kurį pastatė ant savo žmonos 
kapo Šachas Ieclian. Visas ji. 
pastatytas iš balto marmuro 
ir nusagstytas deimantais.
Prie šio paminklo dirbo 2,200 
žmonių per 20 metų.

Giliausia žmonių išgręžta 
šachta yra Aukšt. Silezijoj: 
turi 2,240 mtr. gilumo.

pa. I NUGA-TONE yra jau irodęs, kad 
1 ' Jis yra sveikatos užtikrinimas nnsil-

vjrrams ir m-o- 
viduvĮ amžiuos. 

Tai yra tikras vaistas, natų rate pa
galba silpniems organams. Visas kū
nas atsiliepia paėmus šiuos vais
tus. Jaunystės dvasia sugrįžta sllp- '■ 
niems ir seniems. Naujasis NUGA- i 
TONE moksliškai sustiprintas su 1 
VITAMINAIS A Ir D—sustiprini 
nervus, muskulus ir susilpusius or
ganus, kurie yra sutingo ir tiK 1 
linui veikia. Nervuotumą išvaro 
tuoj, nes NUOA-TONE turi be vais
tų VITAMINU A ir I). kas veikia 
kaip vaistas j nervų sistemą. Tas 
tyrasis vaistas parduodamas su ga
rantuojama pinigus grąžinti pas vi
sus vaistininkus. Įsigykit bonką to 
naujoj-o NUGA-TONE šiandien. Jūs 
nusistebėsite tuo, ką jis jums su
telks.

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOI,--• 
lai idealus liuosuotojas. 25c ir 60c.

raštininke, o Kotryna. Kans- 
leris kasininke.

Užmiršta žinutė
Lapkričio pabaigoje 1

sų mylimas.

| Kušleikų šeima yra. labai 
pavyzdinga ir darbšti. Jis 
pats dirba dirbtuvėje. Liuo 
su laiku perka namus, taiso, 
o paskui nuomuoja kitiems. 
Mergaitė, Stella dirba drabu
žių krautuvėje, sūnus Kazi
mieras lanko Creigliton uni
versitetų ir niokosi vaistinin- 

ir lcvstės, o mažiausia mergaitė

Neduokite 
kenkti JOhu 
te p. Oavldaon’o linksmą laišką: 
•'Kellogg’s ALŪ-BRAN būro ntan 
tikras radinys. Tai pirmas paleng
vinimas, kurj turėjau. Tikėkite 
man, būsiu rėmėjas Kellogg's 
ALL-BHAN kol gyvas būstu!” —
C. T. Davidson. 722 N St, Su- 
erament-o, Callf.

Paprastus nevirškinimas veda ) 
daugel) ligų. Nemalonus kvapas, 
spuoguota oda, mirgėjimas prieš 
akis — tikrai pranašui blogesnių 
djailykų ateity.

Nuveikite -nevirškinimą su ska
niu, gatavu-valgymul cercalu — 
Kellogg's AL1.-BKAN. Tik val
gykite su šaukštu kasdieną — 
kromškuose atsitklmuose su kiek
vienu valgiu. Duokite jj su pie
nu ar vaisiais. Virkite jį J sko
nius pyragaičius, duonas, t. t.

Jutus patiks šis gardus, natų- , 
ratus būdas vietoj netikro pllsų I 
ir vaistų veikimo. Pirkite Keli- 1 
ogg's ALL-BRAN pas savo gm 
serj. Daromas ir garantuojamu 
Kellogg Battle Creek'e,

I
lėj, sugrįždamas pas klebonų 
praleisti Naujų Metų dieną. 
Gi dabar yra išvykęs New 
Philadelphijon, kur, neseniai

Tūkstančiai rado paleng
vinimą genantiems Ir

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER
valsbaženklis Inkaras yra 

^naudojamas per 70 met'

w o a t e t * m 5 » i
- L I H 1 M E H T

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Ai vartoju Trinerio BittoriO Vyną vūraomet 
nuo skilvio ligos ar Šiaip nevirškinimo ir galiu širdingas 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susnnna Pavlus“. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio

PBASTK SAMPrLIO ©T»A1* 
Trlner'a VTInr C*. s-M A •*,

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

i8 60 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

INSURFD te

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti dividendą ant visų taupymo

skyrių gruodžio 31 d., 1936
Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius tau

pyti šioje b. ndrovėj, kur indėliai apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

Association of Chicago teikia paskolas ant namų 
Cluoagoje ir Chicagos priemiesčiuose. Duoda pas
kola* nuo 5 iki 15 metų lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

tderal Savings
ANO LOAN A1IOUATION 

or CHICAGO

2202 Wcst Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

• 1937 Radios pagaunančios 
Įviso pasaulio stotis, metalo 
Į tūbomis, kaip paveiksle,

tiktai
s45.OO

Kilos radios, kabinėtose, 
vertos $30.00 po
*24.50

Mažutis radio vertas 
$16.80 už
*0.75

Geri vartoti radios 7—8 
tūbų po
*4.75

Hoover Klektiikiniai dulkių 
valvtojai, pej’dirbtl, po

*12.50
Tliot- skalbiamos mašim s po

*37.50
A 1 u m i u m ketvirtainė* 
Maytag skalbyklos Faetory 
garantuotos, perdirbtos, po

*49.50
5 dalių Dinettcs. Gražūs 

stalai ir kėdės, už
*14.50

9x12 karpetai po
*11.95

Jos, F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boul. 7010

BUDRIK FURNITURE 
MART

3347 S. Halsted St.
Budriko programai Nedėliotais

♦ W. f. f. L., 7 iki S vai. vrL Pa 
nerlčliaig ir Pčtn.včiomlH tV. A.- 
A. F., 3:30 po pietų. Ketvirta
dieniais W. H. F-C., nuo 7 iki S 
vai. vakare.
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PROFESSOR NOODLE
Kas Naujo Pas Mus •

NORTH SIDE. — Nauji 
metai, naujos bėdos, sako lie
tuvių patarlė. Bet, kažin, ar į 
ji atatinka northsuidiečių ū- į 
pui, kuris šiuo metu taip pa 
kilęs, kad visi patenkinti kaip 
praeitų metų pabaiga, taip ir 
šių metų pradžia.

Štai, Pupininkus ilgakojis 
garnys apdovanojo dukrele. 
Toliau sklisdamas garneli? 
aplankė ir Pečiulius, kuriems 
paliko sūnelį.

Labai malonu, kad auga 
mūsų mažytė parapija nau
jais parapijonais. Be to, tuo
jau po Šv. Kalėdų susituokė 
Daugirdaitė, kuri, reikia ma 
nyti, savo gyvenimo draugų 
padalys veikliu parapijonu

O kų bekalbėti apie F. Stan- 
kaitę, kuri pasirinko sau už 
gyvenimo draugų veiklų pa 
rapijonų.

Linkime jiems sukurti gra
žų gyvenimo žydinį.

■ " 1I
Mūsų mylimas klebonas jau 

pradėjo lankyti savo mielus 
parapijonus, kurio jį malo
niai priima ir kiek tik dalei-
džia išteklius pavaišina.

______ i

Ateinantį šeštadien) 
nis politikos klūbas rengi?! 
metinį balių. Pakvietė visu?, 
šios wardos politikierius, k u 
rie žadėjo skaitlingai daly
vauti. Visi northsaidiečiai da-1 
lyvaukime minėtame baliuje, 
kvr turėsim linksmų laikų.

Kas antradienį, pradedant

12 d. sausio, mūsų jaunimas 
rengs pasilinksminimo vaka 
rėlius, parap. svetainėje; į 
tai tupėtų atkreipti dėmesį 
visi parap. ir paremti jauni
mo pastangas skaitlingu at
silankymu. Nes tik tokiu bū
du mes palaikysime save p«u 
nimų prie savo centrų - pa
rapijų. Jaunimas ištiestomis 
rankomis lauks visų atšilau 
kant į jo parengimus kiek
vienų antradienio vakarų.

Lietuvytis

U

AC0.U1RING W1LL P0WER
Je&r Profe S3or

My Tiancee criefl 
con-stant-1 y 
that ci£arettea 
are bad for me! 
How can, I learn. 
the power of wtll 
to muku me qult 
the deadly pili? 

Freddie

YOU GvtT
f My sake
;'

Pij artistas ir jo žudikas. Francis Parkes, 40 nu 
(kairėj), kuris vienam saliune nušautas Harold Ram- 
berto (dešinėj). Pasakęs, kad jam nepatinka pijanis- 
to muzika, ištraukė iš kito savo pažįstamo kišeniaus 
revolverį ir pijanistų ant vietos nušovė.

Iš ARD 2 Sk. Metinio 
Susirinkimo

BIUDGEPORT? — Sausio 
S d. įvykęs ARD 2 sk. susi-i 
rinkimas nors nebuvo skait 
liūgas, bet turiningas gerais 
nutarimais. Iš po ilgos ligos 
grįžo, kad vėl su mumis dar
buotis pasišventusi jaunesnės 
kartos darbuotoja ir 2 sk. 
finansų rašt. K. G ar uckai tė. 
Jau ketvirti metai, kai ji ei 
na pavyzdingai tas pareigas. 
Džiaugiamės sulaukusios. At
silankė centro pirm. A. Nau
sėdienė kvietė rėmėjas dar
buotis Statybos Fondui. Nu
tarta rengti ibunco party, sau 
šio*26 d. Komisijon įėjo? E. 
Jonaitienė, U. Kazlauskaitė, 
ir, rodos, dar pora kitų rė
mėjų. Rėmėjos pasižadėjo gra 
žiu dovanų sunešti tai pra
mogai.

Išklausyta raportas iš pus
mečio knygų revizijos. Gra

Iš tur.sių iškilmių Springfielde. Inauguracijom 
metu gub. llorner priima priesaikų iš vyriausio teisėja 
Loti R. Hėrrick.

žiai pasidarbuota rėmėjų ir Sužinota, kad tebeserga 2 
padaryta naudos taip vienuo sk. iždininkas ir viena pirmų 
lynui, taip savo parapijai, jų rėmėjų Ona Sekleckienė. 
Per daugiau kaip pusmetį Guli Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
1936 m. sk. pirmininkavo O. Prašomos narės jų lankyti. 
Kazlauskaitė. Gražiai ir vie j Susirinkimas baigtas dide
nybėj veikė visa valdyba ir' 
narės, dėl to ir darbo vai 
šiai gražūs.

Mūsų žymi darbuotoja ir 
amžinas narys C. Petraitienė, 
kuri yra 2 skyriun atvedus 
daugiau kaip 20 narių, visuo
met su mumis darbuojas.

j Skyrius ir dabar nesustoja 
augęs: įsirašė 5 naujos narės. 
Lauksime dar daugiau kita
me susirinkime.

liu entuzijazmu pasidarbuoti 
Statybos Fondo bunco party. 
Prašoma visų bridgeportiečių 
įsitėmyti dienų. Rap.

AUŠROS VARTŲ DR-JOS 
VEIKLA

WEST SIDE. — Draugija 
Aušros Vartų vyrų ir moterį; 
laikė metinį susirinkimų pe 
reitų sekmadienį. Dalyvavo 
daug narių ir aptarta daug 
visokių dalykų. Valdyba liko

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ........................... $3.73

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
Maldaknygė 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..........................73c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
.................................... ............... ......... ..........?

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GART, IND. IAIDOTOVIV DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN
GarlausUa pataroavimaa — Moteris pntnrnnnj*

Pbone aooo *20 W. ir. t h Avė.

7___ •> .-x-/ • •

JOHN. YOUR 
HAIR IS A 

FRIGHTJHERC. 
ŪSE MY FOM-OL/

Wive», mothers, sisiers—they're often 
forced to point the way to hair 
Health to their men folk! For wcmen 
know that a healthy head produces 
handsome hair! And that's why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oi) 
shampoo which first nourishes the 
scalp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economical; a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot- 
tle, enclosing 10c to cover packing 
and postaae.

FOM-OL
More thon o sfiompoo
—o treotment)

f Ab'* * . V'*'
** \-***
o*-

<*<*•-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

DOMINIKAS BAGDONAS
mirė sausio 12 d., 1937, 11:45 
vai. ryto. sulaukęs pusės amž.

Kilo Iš Panevėžio Aps. Nauja
miesčio parap.. Tamagalės kai
mo. Amerikoje išgyveno apie 
30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Eleną, po tėvais Ciurai- 
tė, 3 sūnus: Dominiką, Ed
vardą ir Stanislovą, 3 dukteris 
Juozu piną Taylor ir žentą Ray- 
iiond, Julijoną, ir Oną. bro
lienę Leokadiją Bagdonienę, a- 
nūką Joną, sesers dukterį Hte- 
llą Mažeikenę ir jos vyrą Ra
polą, pussesvrį Oną Patkama- 
rienę ii jos v>rą Juozapą ir 
gimines; o Lietuvoj st-serj Ka
roliną Adomaitienę, švogerĮ 
Stanislovą Svolkiną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10S40 A- 
venue N. Tel. REGent 2397.

Laidotuvės (vyks šeštadieni, 
sausio 16 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas | Sv. Juoza
po parap. bažnyčią. Po. Chica
go, kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldi; bus nulydėtas J Sv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
ta mus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Kilnūs, Du
kterys. Žentas, Brolienė, .Vnū- 
kas. Sesers Duktė, Pusseserė ir 
Giminės-

Laidotuvių direktorius Juo
zą pus Eudeikis ir Tėvas. Tol. 
KlšPubllc 8340.

VIENŲ

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A.
MARIJONA

PAUKŠTIENĖ
Jau sukako vieni metai, kul 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motinėlę, 
kuri dabar amžinai ilsisi I.ckė- 
šių parap. kapinėse, Lietuvoj.

Netekome savo mylimos mo
tinėlės sausio 13 d., 1936 m. 
Nors laikius tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti, 
latl gailestingas Dievas sutel
kia jai amžiną atilsį.

Mes atmindami tą Jos liūd
ną prasišallnimą iš mūsų tar
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Mišios tiž jos sielą sausio 
15 d., Gimimo Pan. švč. Ma
rijos parapijos bažnyčioj, Mar- 
ąuette Park, 7:15 vai. ryto.

Kviečiama visus gimines, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se, o paskui J namus po ntun. 
3052 W. 63 r d St.

Nuliūdę: Duktė. Kūnus. 'Zcsi- 
tas, Marti, Anūkės ir Giminė*.

TŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 
A *į* A.

BRONISLAVA AUKSUTIS
1936 metais, sausio 6 

dienų tapo troko užmušta. 
Palaidota sausio 11d. Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Už a. a. Bronislavos 
sielų įvyks trejos šv. Mi
šios, ketverge, sausio 14 
d., šv. Jurgio bažnyčioje, 
7:30 vai. ryte. Nuošir
džiai prašome gimines ir 
pažystamus dalyvauti pa
maldose.

Bronytė paliko motinų 
Agniešką Auksutienę, 2 
brolius: Jonų ir Kazimie
rų, tetų M. Podrus, 5 pus
brolius ir 3 pusseseris.

Bronytė, mano dukrelė, 
dar Jaunutė būdama, vos 

11 metelių sulaukusi, apleidai mane per nelaimin
gų mirtį. Padarei man, tavo motinai, ir broliukams, 
neužgydomas žaizdas širdyse. Kiek aš dėl tavęs aša
rų išliejau, brangioji dukrelė. Laistysiu tavo kapų a- 
šaromis kol gyva būsiu. Man be tavęs, dukrelė, nė 
na pasauly gyvenimo. Lauk, dukrelė, manęs ateinant, 
ir lai tau būna amžina ramybė šioj šaltoj žemelėj.

Tavo mamytė, Agnieška Auksutienė,, broliai Jonas! 
ir Kazimieras, ir kiti giminės nepamiršime tavęs savoj 
maldose kol būsime gyvi.

r ■ 1
r < * * *
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henyouare ^^,#0 
wed you’11 
quit the pili 
without a 
tnurmur or 
a moarv. 
ipu soon, will 
learn, t-h-e- 
power of will— 
thou^h liRely it 
won’t ±>e your own!

Prof.Noodle

4^
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ta pati 1937 metams: pirm. 
A. Valonis, vice pirm. Muki 
kauskas, nutarimų rašt. J. 
fSbnanavičius, finansų rušt. 
P. Žebrauskas, kasierius A. 
Bartkus, kasos globėjai Ja
sevičius, Jenkevičius ir Pau
kštienė.

Draugijos rengiamas vaka 
ras įvyks sausio 24 d., i>ara

pijos svet. Gauta northsaidiė- 
čių artistų grupė po vadovy 
ste Maskolaičio. Grupė pa
tieks linksmų vaidinimų. Pe
reitais metais toji grupė West 
Side publikų sužavėjo. Taigi 
ir šįmet lauksim northsaidio- 
čių atsilankant.

Po programos bus pasilin
ksminimas, šokiai. Rengėjas

VENETIAN MMIENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
—O ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo 
■ -o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

• o - -
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERM AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

lachawicz ir Sunai
S. C. Lactaiicz

S. P. Mažeika
A Masalskis
A. Petkus
S. M. Skutas

Ezerskis ir Senus
P. I. Ridikas

2314 West 23rd Place 
Pbone Canal 2515

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

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct.f Cicero 

Phone Cicero 2109

718 We»t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089
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Iš Lietuviu Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

PASAULIUI PAREIKŠIM OKUPANTŲ 
SMURTĄ VILNIAUS KRAŠTE!

Sekmadienį Masinis Chieagos Lietuvių Mitingas 
Protestui Prieš Persekiojimę Lietuvių Sos
tinėje Ir Visam Okupuotam Krašte

Praėjusioje vasaroje lanky
damasis Lietuvoje, kurioje 
nebuvau per 47 metus, aš tu
rėjau laimės atlankyti ir se-j 
nųjų Lietuvos sostinę Vilnių, 
kuris dalau* vargsta lenkų o- 
kupacijoj ir kenčia okupantų 
persekiojimus.

Tš laikraščių jau žinoma, 
kaip lenkai dabar persekio
ja lietuvius pavergtame Vii 
niaus krašte: uždarinėja lie
tuvių mokyklas, likviduoja 
draugijas, cenzūruoja ir kon 
ramių gyventoju namus, kas- 
ž'nko ieškodami, tampo lie
tuvių veikėjus po teismu3, 
draudžia lietuvių kalba, ir 
visokiomis priemonėmis ir 
prievartomis lenkina lietu
vius jų krašte. Visokį lietu 
vių susirinkimai, kad ir ne
kalčiausi, be policijos leidi
mo negalimi. Tai smerktinas 
lenkų elgimasis su pavergtais 
lietuviais. Jie patys vos tik 
pasiliuosavę iš rusų priespau
dos ir persekiojimų, tuojau 
puolėsi spausti ir persekioti 
kitus.

Būdamas Vilniuje aš norė
jau susikviesti lietuvių stu
dentų būrelj, ir su jais pasi
kalbėti apie jų veiklų ir gy
venimo sąlygas, tačiau tai ne
buvo galima, nes tokiems pr- 
sikalbėjimams reikalingas po
licijos leidimas, kui£ duoti 
policija atsisakė. Pamanyki
te kaip okupantai elgiasi su 
pavergtais Vilniaus krašto 
lietuviais, kad net ir pasiknl- 
bėjimams reikalingi leidimai!

Negavus leidimo, reikėjo 
pasitenkinti trumpais pasika 
liejimais su pavieniais asme
nimis ir neskaitlingomis gru
pelėmis (nedaugiau 7 žmo
nių), ir tai labai atsargiai, 
kad nepatekus policijos nuo
žiūrom Po tokių pasikalbėji 
mų, Vilniaus lietuvių veikė
jai man įteikė rašytų pasvei
kinimų ir padėkų Amerikos 
lietuviams, ir prašė, kad grį
žęs Amerikon tai perduočia 
lietuvių spaudoje, kurioje Vi
lniaus krašto lietuviai visuo
met randa užuojautų ir už
tarymų. Tas sveikinimas ir 
padėka skamba šitaip:

“Brangūs Užjūrio Bro 
liai Amerikiečiai! Pasinau
dodami Jūsų garbingo At
stovo, o mūsų brangaus sve 
čio p. Advokato Jono Bag- 
džiūno Bordeno maloniu a- 
tsilankvmu Gedimino piliesV sienose, siunčiame per jį

r Jums nuoširdžiausius linkė-
, jimus ir nuoširdžių padėkų

už Jūsų paramų, ir karš
tai sveikiname Jus, mūsų

0 Broliai ir Sesutės. Jus jun
gia su mumis nemari Tė
vynės meilė ir galingas sie
kimas mūsų Tautos did
žiausios ateities.

Pasirašo: Konstantinas
Stašys, Tautinio Vilniaus 
Lietuvių Komiteto pirmini
nkas. Marcelinas Šikšnys, 
Vytauto Didžio Gimnazijos 
Direktorius. Kun. FranciS-

kus Bieliauskas, Vilniaus
Labdarybės Draugijos Pir
mininkas. V. Budrevičius, 
Vilniaus Lietuvių Spaudos 
Atstovas. Kun. K. Čibiras, 
Vilniaus Pyto Draugijos 
Pirmininkas ir Šv. Nikalo- i 
jaus bažnyčios klebonas. 
Kun. Dr. Antanas Viskan
tas, do šventenybės Popie-; 
piežiaus šambelionas, Lie
tuvių Mokslo Draugijos pi
rmininkas, Vilniaus Lietu
vių Meno ir Literatūros 
Draugijos pirmininkas. Ad
vokatas Antanas Juknevi
čius, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Jaunosios Kartos va
rdu.

Vilniuje, 1936 m. X. 2”.

Taip tai Amerikos lietuvius 
sveikina jų broliai iš Vil
niaus, iš senosios Lietuvos so
stinės, iš Gedimino pilies mie
sto, su kuriuom dabar ken
čia okupantų priespaudą vi
so okupuoto Vilniaus krašto 
lietuviai ir nežinia kada 
jai bus galas.

Amerikos lietuviai atsaky 
darni į šitų vilniečių sveiki ; 
nimų, privalėtų juos paremti 
dar gausesnėmis aukomis ne
gu ikišiol, nes aukos dabar 
jiems labai reikalingos. Oku
pantų reakcija pastaruoju lai 
ku pradėjo pereiti visas žmo
niškumo ir civilizacijos ribas.

Atminkime ir šelpkime pa 
vergtuosius savo brolius Vii 
niaus krašte!

Adv. J. BagdžiūnasBorden

Sausio 5 d., Lietuvių Audi
torijoje, Lietuvių Demokratų 
Lyga laikė metinį susirinki
mų.

f susirinkimų atsilankė pu 
sėtinas skaičius egzekutyvės 
komisijos ir atstovai iš visų 
Lygai priklausančių politiškų 
organizacijų bei klubų. Susi 

i rinkimų atidarė Al. Kumskis, 
nutarimus perskaitė sek r. J. 
Kaminskas.

b r X r n X s Trečiadienis, sausio 13, 1937

iš Politikos Lako
IS LIETUVIŲ DEM. LY

GOS COOK COUNTY 
SUSIRINKIMO

Į amžino atilsio vietų, šiomis dienomis mirė Chica go Title and Trust Co. bordo pirm. Abel Davis. Buvo 
dviejų karų (Ispanų - Amerikos ir Pasaulinio) vetera nas, dėl to palaidotas militarėm iškilmėm. Atvaizde 
parodoma jo laidotuvių procesija Michigan avė.

Atsidarius valdybos rinki- Kairys papasakoja Lyges na-1 Teisėjas ragino visus orga- Demokratų organizacija sau- 
ams Al. Kumskis liko vien- rjan)K apie jSkilmirgą teisėjo nizuotis ir darbuotis. Sakė, kia specialų susirinkimų saumani s

balsiai išrinktas Lygos pir 
alininku ir 1937 m. Vice pinu.
— B. Jakaitis ir antruoju P. 
šaltimieras. Rast. J. Kamins
kas, senasis, finansų rast. 
adv. K. Savickus.

Naujoji valdyba pareiškė, kaiP L>'Sal> taiP ir
pasiryžimą darbuotis lietuvių Politinėms organizacijoms
ir I.vgos labui. I kmi"Kai ir °rganizno-

i tis. Bekojo už paramų ir pa
Nutarta, surengti “pergalės 

šokį’’. Komisijon išrinkto A.
Kumskis, P. Šaltimieras ir 
B. Jakaitis.

Taipgi svarstyta ir apie pi
knikus, kurį Lyga rengs atei- 

, naučių vasarų.
I Dr. Poška. J. Kaminskas ii

Zflrio instaliacijų.
Po to atsilankė ir pats tei- i v«J(li*k’Į ,1arb’l niekas neat- 

sė,’as Zūris, kuris išrinktas .I namus. Rako, nenorui

MARIJAMPOLE. — Šiais 
metais Marijampolės apskri- 

vienvhės ir darbo mums si° 13 <1., / vai. vak., Ilolly- tyje statomos Pažėrų ir Ą- 
wood salėj, 2417 W. 43 st.

Susirinkimas šaukiamas t i
žuolų Būdos bažnyčios; 

i to, dar baigiama statyti ir
Lygos garbės pirmininku Tei ' ateityje matyti save pirmu j kslu pagelbeti Brighton Par Į Sasnavos naujoji bažnyčia, 
sėjas savo kalboje linkėjo ’r paskutiniu, bet trokštu ma|ko lietuviams apsaugoti savo kuri savo aukštumu pralen- 
buir, t v,rO; ^m-’tvti visus lietuvius nasie- turtų, finansus ir baldus nuo kia visas Suvalkijos bažny-

reiškė pasiryžimų darbuotis 
lietuvių labui. Taipgi įteikė 
raštininkui keletu atsakymų į 
laiškus, kuriuos jis buvo siu
ntęs reikalaudamas politikie
rių darbų lietuviams. Laiškai 
gauti iš Uorner, Walsh, Lind-
heimer, Clark, Conrov, Kaindl , AVardo

tyti visus lietuvius pasie 
kiant aukštesnio laipsnio po 
litikoj ir aukštesnės garbės 
tautai. Todėl, sako, dirbkit 
ir aš dirbsiu.

Lygos koresp. Gurskis

BRIGHTON PARK ORGA
NIZUOTAI REIKALAUS 

APSAUGOS NUO PLĖŠIKŲ

BRTGHTON PARK. — 12 
Amerikos Lietuvių

dabartiniu laiku siaučiančių 
Brighton Parke apiplėšimų. 
Jei visi snausime ir nuken- 
tesime apiplėšimus, tada va

Suvalkijos bažny
čias. Taip pat sparčiai buvo 
statomos ir pradžios mokyk
los, kurių trys — Šilavote, 
Tartupyje ir Kunigiškiuose

Sekmadienį, sausio 17 d., 2 
vai. po pietų, į Nekalto Pra- 
sid. parap. salę, prie W. 44 
ir S. Fairfield avė., Chieagos 
lietuviai sueis ne tik atsakyti 
į šį sveikinimų, bet ir parei
kšti pasauliui protestų prieš 
negirdėtų lenkų okupantų 
smurtų Vilniaus krašte.

Būkime visi!

Maųmitingui Rengti Kom.

su drabužių padėjimu. 
Koncerto pratlžia lyęį'ai

7:30 vai. vak., o šokių — 
8:30 vai. vak.

Komisija kviečia visus at
silankyti. Komisija

Scbloeiger ir kitų. Pasirodo, 
teisėjas darbuojasi ir dėl mū
sų. Toliau pareiškė kuoge- 
riausios kloties.
Yel. Calumet 6974 O"ro vn’andoa 

• ryte iki 1 vakare 
lftaklrlant sek 
madiniu* it 
trečiadienius.

DR. A. P, STDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halsted Street 
omu a no it-n

Tel. Ofiso: Rpa :
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMlock 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.

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

niurni sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTI8TAS

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

3147 So. Halsted St., Chlcago 
Paned., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Rea. and Office

PROapect 1028 2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

Tel. CANa’ 0257
Re*. PROsneet 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6000 So. Artcflian Avė.

Šaunus Koncertas 
Ciceroje

CICERO. — Sekmadienį, 
sausio 17 d., parapijos svetai
nėje, įvyksta Šv. Grigaliaus 
choro koncertas ir šokiai 
Choras deda pastangų, kad 
patenkinus publikų. Pro,gnu 
ma susidės iš gražių dainų, 
kurias išpildys choras ir pa
vieniai asmętfVS, kurių tarpe 
bus ir mūsų mygiamoji žvaig 
ždutė EteattoTa. Kondrataitė, 
kurios paskutinį pasirodymų 
publika nuolankiai priėmė O 
lvmpic Ballroom L. V. “Dai
nos” choro parengime.

Vakaro jielnas skiriamas 
parapijos naudai. Įžanga 35c

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaminnojamoe — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANal 0623

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

VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 vai. vakaro

Tel. rnuievard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 v»knre 
Seredoj pagal sutarti

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

Snnday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSTCIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis ns?a, sntarti

Ofiso Telef. BUOIevard 7R20 
Namų Telef. PROapect 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3: nno 6:39—8:30

756 VVest 35th StreetTeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS'
•’ f •

GVTIVTOTAS nt ohtrttrgar 
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfomla Avė. 

Telefonas REPubllc 7868

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rf*idence T«l. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUR0A8 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomig pagal antartiz

IV A IR ū R n A IT A P A T

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURIGE KAHN
OFTSAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDw»y 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4 VaL pa fiie4q ix nno Z iki B JO z- z.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

TaL YARds 0994 
Ras.: Tel. PLAaa 2400

VALANDO8:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. rak. 

Nedtiiomia bqq IQ iki 12 diica

Res. 6924 8o. Talman Are.
Res. Tel. OROvehill 0617 
Office Tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomia anaitama

Te,. CANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GVDYTO.TA8 IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai • 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergis na era, sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRrinia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZTDENPT.TA

T.AFavette 3051 2519 W. 48rd St.
Vsinndos: 0—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniai* ir Sekmadieniais
nueiti •nfm-rfy

Residence
6609 8. ArteMan Ava 
PROaneH: MOJI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

A1TTS4R
6156 W 59th Rt.
HEMlock KOflS 

\ VALANDOS-
2—4 popiet — 7—9 vakare 

TreJiadieaiais ir Sekmadieniaie 
nava, aptarti

l’Cepbnne HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniaia ir Aventadieniaia 

n.n^l .nviterima

Tel. Office Wentworth 6330 
Ree. Hvde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterp ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų. 7—8 v. vnk. 
ilskvms aeredomi* ir snbafemis

Tel. Ofc. REPubllc 7696 
Melro«e Park 620

DR.A.R, LAURAITIS
DENTI8TA8 

2423 We«t Marųuette Road
Antrad., ketvlrlad. Ir penktadieniai?

9-12 v. ryt#: 1-1 p. p.; 8-1 v. v. 
fleUtadlenlain nuo 9 v. r. (kl 1 p. p. 

161 Broadway 
MELR08E PARK, ILL. 

Pirmadieniai* Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

fleAtadienlala nuo 2 v. Iki • v. B, 
Sekmadieniai* pagal antartle^

giliai mus pačius iš namų is-; šiemet baigtos ir yra gražios, 
gabens. Nukentėjusieji būti- ’ erdvios ir higieniškos, 
nai atsilankykite, o taipgi ir
visi kiti lietuviai, kas tam 
pritariat, kad reikalauti dau 
giau policijos apsaugos, ku
rios šioj kolonijoj veik visai 
nėra, ir rašyti prašymų į Ci
ty Council.Pavienio pasiskun
dimas policijai nieko nereiš 
kia. Prašykit per organizaci
jų, tada pasieksit tikslo. At
silankyki! skaitlingai ir lai
ku. Korespondentą?

ELEKTRIKINIAI VALYTUVAI 
HEAI.TH-MOR 

Matykite <j šiandien I 
įteikia tik pakaukti CENtral 9051 
arba raSyti laifką, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvyks pas jus, ir per ke
lias minutes ISalSkins HEALTH-MOR 
magi k.7. Saukite pardavėją J. F.
DANIS, Room 61 8. 203 No. Wa-
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED
REIKALAUJAMI DARBININKAI

Pranešimai

Reikalaujamas kraulius prityrę* mo- 
teriSkų ir vyrlftku .rūbu siuvime. Ma
tykite Markų, 5436 Montrose Avė.

KRAITT7VER RENDON

Rendon kepykla — Bakery ir krau
tuvė. Kambariai gyvenimui užpaka. 
ly. Randasi po num. 3357 Utua.nlea 
Avė. Saukite PULlman 6776 dieno
mis arba HEMlock 2'383.2t AVardos Lietuvių Ame

rikos Piliečių Sąjungos me
tinis susirinkimas įvyks tre 
čiadienį, sausio 13 d., 7:30 v. 
vakare, parapijos svet. Visi 
nariai prašomi dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime.
Šis mitingas yra tam, kad nu
statyti darbuote 1937 metams., .. . . . . | Pardavimui modemiška* mūrinis 2Atsiveskite ir na.uįų narių. T*" Platų namas. Boismonta*. garadžiu* 

. . * . Bargmas. AtsiSaukite 5138 8. Albany
tojimo nėra tik, 10c mėnesinė Avenue.

PAIEŠKOJIMAS

tuvė. Kambariai gyvenimui užpakn- 
mls arba HEMlock* 2383 vakarais. 
Noriu žinių apie Carnella Wllkonis, 
arba \VHkonlų Šeimyna. Pirmiau 
gyveno po num. 1308 So. 49th Ct, 
Cicero. III. Box 84 A. 2334 Bo. Oak
ley AVė.. Chicago.< - ■

REAL F.SfĄTE PARDAVIMUI

mokestis. Kurie gyvena 21 ' pnrf)nvimni dviejų nnkStų namas po
varde prašome dalyvauti SUS- i 4 kambarius, «n voniom, skiepo, ir 

2 karo pnradžiom. Stella Yokne,me.
Juozas Kuzmickas, koresp.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764,

IEfiKO PIRKTI

IcSkonia pirkti maži vnrgonlukal 
(reed organ). Turi būti geram sto
vy. Box 81 A, "Draugą*".

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(We8t 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo • Iki S 
Panedėlio. Seredoa Ir Pėtnyčloa

vakarai* nuo 6 Iki t
Telefoną* CANal 1176

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefoną* REPubllc 6600

Rtate 4«»» Pmonect 101»
KAL & ZARETSKY

ATTORNETS AT LAW 
aSSI 8o. We*tern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:20 po plm 
Iki 8:20 v. vak. Subetoj nuo 12 Iki 

0:00 vakare 
1S8 W. Randolph Rt. 

Valandos: ka*den nuo 0:00 ryto 
iki 1:00 po plet

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie 8treet

Cbicaeo
Telephone CENtral 1846 
Vakarai* ir Šeštadieniais

6322 So. We8tern Avenue 
PROspect 1012 ,

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMA8

Manant statyti snn naują namą ar 
pertaisyti sena. Saukite

JOHN VTLTMA8 
I Contraetor & BniHer,

6827 So. Maplevoo,, Avė., telefonai 
, PROspect 1185.

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWEST SERVTCE RTATTON 
2335 Ro. Westem Avė., kampas 23rd 
Place, Tel. CANal 3764. Phillips 
“66” Products — Veedo, and Qnn- 
ker Rtate Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien anketos rfi- 
lies Lubrikantai vartojami — In" 
dexed Lubrieation. Vic. Yuknes, tns- 
naper.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Snperior 
TIpholsterine Co.. 327 So. Kedzie 
A v*.. NEVada 7717.

ANGLYS

Utsisakykite dabar Spėria, Illinois 
Rig Lump $5.60. Spėriai Illinois nnt 
$5.60. Black Gold Lnmp ar Egg 
$6.00. Mine nin $5.75. Screening 
$4.75. Grandy Mining Companv. Te
lefonai CANal 7447 arba CEDaę- 
creat U3L . ! b


