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1FLINT, M!CH„ SUTRAUKTA 
KARIUOMENE

GUBERNATORIUS MURPHY REIKA
LAUJA TAIKOS DERYBŲ

Darbininkų vadas Lewis puola 
General Motors

FLINT, Mieli., saus. 13. — 
jTvarkoa palaikymui čia pri
siųsta pėstininkų, raitininkų 
ir lauko artilerijos kariuome
nės dalys — daugiau kaip 2,- 
000 karių.

Nepaisant to, kas galėtų į- 
vykti, pareiškia gubernatorius 
Murpbv, Michigane bus užlai
koma tvarka. Pirmoje vietoje 
yra viešieji reikalai ir viešo
ji sauga.

Re to, gubernatorius puš
kelio, kad jis ir vėl imasi žy
gių už streiko užbaigimų. Jis 
pakvietė 'konferencijon Gene
ral Motors ir darbininkų ats
tovus. ' * *

Prieš sėdinčius streikinin
kus Fisber Bocly fabrike iš 
teismo gauti “warantai”. 
Streikininkai, sakoma, prievar 
ta bus pašalinti iš fabriko, jei 
patys gražiuoju neapleis savo 
vietų. į • r* #

NUKRITUSIO LĖKTUVO AUKOS

■ šį
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AVASTTINGTON, saus. 13.
— Atskirų pramonių darbiniu 
kų organizavimo komiteto 
(Oommittee for Industrial Or
gan ization — C.I.O.) vadas 
J. L. Lewis, kurs stengiasi au 
tomobilių pramonės visus dar 
bininkus suorganizuoti vienon 
galingon unijon, pareiškia, 
kad kova su General Motors 
korporacija bus vedama iki 
pat galo — darbininkų laimė
jimo.

Lewis reikalauja, kad kon
gresas įsikištų į šį svarbų rei
kalų. Jis sako, kad būtinai 
reikalinga patirti, kaip dide
les algas gauna General Mo
tors korporacijos viršininkai,'' Tas yra žymus Afrikos tyrinėtojas Martin Johnson su 
streiklaužių aktyvumas ir pa- į žmona. Jiedu sužeista lėktuvo nelaimėje netoli Los Angeles.
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SKURDAS SIAUČIA PIE
TINĖSE VALSTYBĖSE

ŠV. TĖVAS PAVEIKIA 
SAVO LIGĄ

Kokiam laikui nukeltas stumia- 
mojon kresėn

šalinė įtaka.
Lewis pareiškia, kad Michi- 

gano valstybės gubernatorius 
Murphy yra palankus darbi
ninkams ir jo įsakymu su-

Sužeistasis
trenkta.

Johnson vakar mirė. Jo žmona lengviau su- 
(Acme Photo.)

Gauta žinių, kad iš Oliio ir, traukta kariuomenė į Flint, 
iš kitų automobilių pramonės• Mieli., nekovos prieš darbinin- 
centrų gausingos darbininkų kus. Kariuomenė neprisidės 
grupės atvyksta į Flint, kad prie streikininkų pašalinimo 
prisidėti prie kovos su darbi- iš Fisber Rody fabriko.

MATYT, MADRIDAS TURI 
PAKANKAMA SKAIČIŲ 

SAVANORIŲ

ISPANIJOS NACIONA
LISTAI BOMBARDAVO 

VALENCIJA

W,ASHINGTON, saus. 13.
— Yra nenuginčijama teisybė, 
kad ekonominiu žvilgiu J.
Valstybėse yra toli geriau gy
venti, negu kur kitur visam 
pasauly. Tačiau tas nereiškia, 
kad J. Valstybių visose daly
se klestėtų gerovė.

Patsai J. Valstybių žemės 
ūkio departamento sekreto
rius Wallace apie siaučiantį 
skurdų rašo Times žurnale.
Jis pažymi, kad jam teko ke
liauti per medvilnės plantaci
jas pietinėse valstybėse. Med
vilnės derlius gražus, kainos 
už medvilnę nemažos. Rodos, 
turėti gyvuoti nors palygini- 

( maį geresnisi, laikas. Tačiau 
j jis, ypač Arkansaso valstybėje, 
matė taip didelį tarp medvil
nės darbininkų skurdų, kokio 
jam neteko matyti kurs nors 
ir Europoje. Skurdžiai gyve
na kaip negrai, taip baltod- 
žiai žmonės. Jie be galo pigiai 
apmokami ir, reikia pripažin
ti, stačiai išnaudojami. Med
vilnės plantacijų darbininkai 
yra nelaimingiausi žmonės A-
merikoje. Jų daugelis labai , „ , .-X •, U , . X , , I vyskupo Ketteleno rastųnoretų nusikelti kur kitur, kadi , , , . . , '_ I traukos, kuriose tarp kitko pa

reikšta; “Niekas negali būti

VATIKANAS, saus. 13. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI šian 
dien pirmukart sirgdamas ap
leido lovų, nepaisant gydyto
jo protesto. Iš lovos nukeltas 
j specialiai padirbdintų stu
miamųjų kresę. Tuo būdu Po
piežius pirmiausia gavo pro
gos aplankyti savo privačių

dėsi. Iš koplyčios kresė nuri
tinta į prieškambarį, kur pasi
matė su giminėmis.

Kai kurie prelatai sako, kad 
Jo Šventenybė energingai ko
voja prieše negailimus ir tas 
sekasi. Sako, rasi, artimiau
siomis dienomis Popiežius ga
lės turėti trumpas privačias

koplyčių, kur kokį laikų mel-; audijencijas

Madrido radikalai neįstengia įlaužti 
nacionaliste fronto .

NACIAI KONFISKUOJA
KATALIKĮI LAIKRAŠČIUS
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, saus. 13. — Vokietijos na
cių policija konfiskavo Mue<n- 
sterio j(Westfalijoj) vyskupi
jos savaitraščio laidų, kadan
gi jame buvo atspausdintos iš 

iš-

Levis turi žinių, kad kru
vinas darbininkų riaušes Flint 
mieste sukėlė miesto policija,

PARYŽIUS, saus. 13. — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė pasiūlė Anglijai blokuo
ti visas Ispanijos sienas, kad

ninku priešais.
Neišvengiamos naujos riau

šės, jei autoritetai mėgins pa
šalinti darbininkus iš Fisher. General Motors korporacijos sustabdžius savanorių siunti- 
Body fabriko. Darbininkai pa
reiškia, kad jie nepaduos savo 
“tvirtovės”. i

agentai ir įginkluoti sargai. 
Sako, darbininkai riaušių ne
kėlė, tik užpulti gynėsi.

nusikračius skurdu. Bet netu 
ri ištekliaus. Antra — ir ki
tur šiandien yra dar daug be
darbių.

NUKELIAMOS AUKSO 
ATSARGOS

WASHINGTON, saus. 13. 
— Vriausybė nukelia aukso 
atsargas (auksų gabaluose) iš 
pinigų kaldytuvių į Fort 
Kno«, Ky., kur bus sukrauta 
įtaisytuose požemiuose.

J. Valstybės turi daugiau 
kaip 10 bilijonų dol. vertės 
aukso, tai yra kone vienų pu
sę viso pasaulio aukso.

VIENAS ŽUVO, 12 SU
ŽEISTA

Cal.,

RAČKAUSKUI DOVANO
TA BAUSME

KAUNAS. — Kalėdų šven
čių proga .Vaistylės Preziden
tas dovanojo likusių bausmės 
dalį Karoliui Račkauskui — 
Vairui, kuris apeliacinių rū
mų buvo nubaustas trejais 
metais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

LOS ANGELES, 
saus. — Papildomomis 
mis, su smogusiu į kalnų Wes 
tern Air Express lėktuvu vie
nas asmuo žuvo ir 12 sužeis
ta. Kai kurie sunkiai sužeista! SUT1U 
ir vargiai pasveiks.

Nelaimė įvyko už 10 mylių 
nuo Burbank airporto. Lėktu
vas skrido iš Salt Lake City,
UtaJi.

Paskiau pranešta, kad dar 
vienas sužeistas keleivis mirė.

Išaiškinta, kad audros laiku 
vairininkas paklydo ir radijo 
neveikė. i

zimo-

AUGA PRAMONĖ

SAUSIO 21 SUSIRINKS T.
SĄJUNGOS TARYBA

ŽENEVA, saus. 13. — Šio 
sausio mėn. 21 d. čia susrinks 
T. Sąjungos taryba svarstyti 
Ispanijos ir kitus klausimus.

mų. Šį kartų Prancūzija jau 
siūlo blokuoti ne tik jūros pa
kraščius, bet Portugalijos ir 
Prancūzijos pasienius.

Matyt, Prancūzijos vyriau- 
sybė yra tikra, kad Madrido 
radikalai turį jau pakankamų 
svetimų šalių savanorių skai
čių, tad jau galima uždaryti 
ir Prancūzijos sienų.

VALENCIJA, Ispanija,
saus. 13. — Nacionalistų karo1?”. '/ ?.....į, . beti tuos skurstančiuslaivas, ar gal keli laivai, per
eitų naktį ilgiau kaip vienų 
valandų bombardavo šį mies
tų ir uostų. Labiausia kliuvo 
uostui. Nuostoliai kol kas ne
žinomi.

Čia yra 
sėdyba.

Madrido radikalų

ENERGINGAI ’ IEŠKOMAS
GROBĖJAS ŽUDIKAS

TAACOMA, "VVash., saus. 13. 
— Vyriausybės agentai ir ke- 

Angl.ija svyruoja šiuo klau-, lėtos valstybių policija ener
gingai ieško grobėjo žudiko,Angli

ja visados pasisako už Pran
cūzuos sumanymus, o paskiau 
tai ignoruoja ir pasiteisina.

Tuo tarpu Prancūzijai yra 
svarbu vaduoti Ispanijos ra
dikalus. Ji veikia Maskvos 
bolševikų patariama ir spau
džiama. >

Kaip paprastai,

VAIKAS SU ŠAUTUVU 
PASIŠOVĖ

kurs nužudė Charles Mattson, 
10 m. amž. , », 1

Už piktadario nurodymų 
paskirta 11,000 dol. atlygini
mas (dovana). Spėjama, kad 
Washington(> valstybės legis- 
latūra skirs ir gi 5,000 dol.

Žiniomis iš Kanados, tenai 
sulaikyti du įtariamieji asme
nys, perėjusieji sienų.

krikščioniu namie ir pagonu 
kur kitur...”

( Regensburgo (Bavarijoje) 
Daug kas pareiškia, kad ša-, -vyskupijos savaitraštis taip 

lies vyriausybės pareigia gel-lpaį konfiskuotas, nes jame bu 
zmo- vo atspausdintas šios vyskupi 

nes\ * 'jos vyskupo sakytas vienas
Didieji Popiežiai Leonas pamokslas apie krikščionybę 

XIII ir Pijus XI pareiškia,
kad kiekvienos vyriausybės 
prievolė yra gelbėti tiems 
žmonių luomams, kurie silp
nesni už kitus ir kurie patys 
vieni neišgali pagerinti sau 
buities.

ir pagomzmų.
Svarbu dar pažymėti ir 

tas, kad Šventojo Tėvo saky
ta kalba per radijų Kūčioje 
neleista transliuoti (Vokietijo
je. ,

ARAVACA, Ispanija, saus. 
13. — Nacionalistų kariuome
nei užėmus naujas pozicijas 
aplink Madridu ir nutraukus 
puolimus, radikalų milicija 
vietomis iškėlė puolimus, kad 
perlaužti nacionalistų frontų.

Madride paskelbta, kad pir
miau nacionalistai vyravo, o 
dabar radikalai imasi “ofeu- 
syvos”.

Radikalai iš tikrųjų kai kur 
sukėlė atkaklius puolimus. Ta: 
čiau visur susilaukė didelio 
smūgio ir su dideliais nuosto
liais buvo priversti atsimesti 
atgal į miesto ribas.

Atsimetusieji radikalai pas
kui save visur paliko krūvas 
milicininkų lavonų. Naciona
listai juos išguldė su kulkos
vaidžiais ir svaidomomis gra
natomis.

ITAUJA RŪPINASI ISPA
NIJOS AUKSO ATSARGA

GOERINGAS ROMOJE
RASTI POMPEJOS AUKŲ 

GRIAUČIAI

ROMA, saus. 13. — Atvyko 
Vokietijos nacių didysis va
das gen. pulk. Goeringas.

INFLUENZA MAŽĖJA

Praneša, kad Chicagoj 
fluenza (gripu) susirgimai ir 
mirimai žymiai sumažėjo.

įn-

PARYŽIUJE LAIMĖJO 
PREMIJAS

MARIJAMPOLE. — Pas
kutiniu laiku Marijampolės 
apskrityje smarkiai pradėjo 
augti pramonė, kurių plečia 
daugiausia lietuviai. 1935 me
lais pramonės įmonių ajiskri- 
tyje užregistruota 164, o 1936 
m. net 239. Tad tik vienais 
metais Marijampolės apskri
tyje pramonės įmonių priaugo 
net 75'.

Ralpb Kiesow, 14 m. amž., 
2206 W. 23 gat., vietoj eiti į 
mokyklų porų dienų valkiojosi. 
Vakare grįžęs namo pabūgo 
susitikti su tėvais. Namiš
kiams nematant jis įslipino į 
miegamąjį kambarį, pasiėmė 
savo vyresniojo brolio šautu
vų ir persišovė į galvų.

Apskrities ligoninėje parei
kšta, kad, rasi, jis ir išgys, 
bet gal neteks regėjimo.

ANGLIJA NENORI PATRU
LIUOTI ISPANIJOS PA

KRAŠČIŲ

LONDONAS, saus. 13. — 
Maskvos bolševikų raginama 
Anglija atsisako su savo lai
vais patruliuoti Ispanijos pa
kraščius. Pažymi, kad tai ne 
jog reikalas dirbti radikalų 
naudai.

KAUNAS. — Du Lietuvos 
dailininkai, P. Augustinavi- 
čius ir V. Petravičius, aukšto
sios nacionalinės meno mokyk
los parodose, Paryžiuje laimė- 

l jo premijas. Jie abu šioje mo
kykloje gilina meno studijas, 
abudu jau žinomi grafikai, jų 
kūriniai yra buvę išstatyti 
meno parodose, Kaune.

ROMA, saus. 13. — 79 me
lais po Kristaus užgimimo 
Vesuvijus ugniakalnis sunai
kino Pompejos miestų. Veda
mi atkasinėjimai. Lavoje ras
ta 16 žuvusiųjų asmenų griau
čiai. Du iš jų yra vaikų. Ap
link griaučius rasta išmėtyta 
auksinių, sidabrinių ir žalva
rinių tų laikų pinigėlių, metali 
nių branzolietų, sagučių ir 
brangiais akmenėliais nusags
tyta metalinė dėžutė.

Matyt, žmonėms bėgant juos 
ugniaikalnio lava gyvus palai
dojo. .» ,

LONDONAS, saus. 13. — 
Europos valstybių nesikišimo 
į Ispanijos vidaus reikalus ko
miteto posėdyje Italijos atsto
vas iškėlė reikalavimų, kad 
Ispanijos bankoi aukso atsar
gos būtų apdraustos nuo ei
kvojimo.

Anot Italijos, Ispanijos ra
dikalai daug aukso atsargos 
išsiuntė į užsienius pavienių 
asmenų vardais. Italija nori, 
kad šis auksas būtų neliečia
mas iki pasibaigsiant karui la 
panijoje.
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PLATINKITE “DRAUGĄ 99

Marion Knminski, 12 m. 
amž., parašė grasinantį laiųkų 
d-rui Fedott Reikalavo 30,- 
000 dod. Dabar jis verkia.

I ir

ŽUVO NUSKENDUS 
LAIVUI

KIRKWALL, Orkney salos, 
saus. 13. — Iš New Yorko 
grįžtųg į Helsinki suomių 
naujas motorinis laivas Joha- 
nna Thorden pusiau perlūžo 
smogęs į povandenines uolas.

8 jūreiviai išsigelbėjo, o 31, 
matyt, žuvo au laivu.

SEKRETORĖ ŽADA VYKTI 
J FLINT, MICH.

WASHINGTON, saus. 13. 
— Patirta, kad darbo depar
tamento sekretorė Perkina pa 
siryžusi vykti į Detroitu ir į 
Flint, Mich. *

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; šalčiau po
piet, ar vakare.

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 31 DIENĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE
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streiko lauke kyla riaušės ir kuomet reikia; 
šauktis kariuomenės pagalbos, tuomet pa
dėtis darosi pavojinga visais atžvilgiais.

RŪPINASI SOCIALINIU TSISINGUMU

1936 iii. gruodžio 29 ir 30 dienomis Kau

DIENOS KLAUSIMAI

UŽPROTESTUOKIME

Sausio 17 d. Chicagos lietuviai susirinks 
ii griežtai užprotestuos prieš lenkų smurtą 
Vilniuje. Tą patį turėtų padaryti ir kituose 
įmestuose gyvenantieji lietuviai.

Mat, dalykas yra tikrai rimtas. Lenk,ii 
pasiryžo sunaikinti visas Vilniaus lietuvių 
organizacijas, įstaigus ir visai užgniaužti 
lietuvių veikimą. Jie priėjo net prie to, kad 
ir naktimis žmonėms poilsio neduoda. Jau 
Uoliais atvejais naktimis darė kratas, tampė 
Įkilk iš lovų visus tuos lietuvius, kurie dar
buojasi V diliaus lietuvių visuomenėje.

Mes jau nekartų rašėme, kad Amerikon 
ir kitų* kraštų lietuviai jokiu būdu negaii 
sėdėti romiai sudėję rankas, kuomet jų bro
liai Vilniaus krašte taip skaudžiai yra per
sekiojami. Jie turi kelti savo bubą* protes- 
tupti, pranešti apie tai vietinei spaudai ir 
atitinkamioms valdžios organams. Be to, rei- 

• kia daugiau veikti ir gausiau aukoti perse
kiojamiems savo broliams.

Mūsų veikimo centras — Federacija 
taip pat mus ragina pakelti savo balsą prieš 
persekiotojus ir organizuotai veikti dėl Vil
niaus atvadavimo reikalų.

LLEIKIA IŠTYRIMO

Šiomis dienomis it v?l kita katastrofa 
a\ iacijpj įvyko. Kalifornijos kalnuose susi
daužė pasažierinis lėktuvas, vežęs tryliką 
asmenų iš kurių vienas užmuštas, kiti su
žeisti.

Keikia pasakyti, kad pastarais keleliais 
mėnesiais tiek duug nelaimių su lėktuvais 
įvyko šiame krašte, kad baisu apie tai ir 
Pagalvoti. Kas nors, kur nors yra netvar 
koj. Ar nereiktų, kad valdžia imtų daryti 
tyrinėjimus?

Pagerėjus laikams, keliavimas ir gėr
imėliais ir lėktuvais labai žymiai padidėjo* 
Greičiausia bus taip, kad kompanijos, noic 
datuos padaryti didesnį biznį, naudoja se
nus lėktuvus, leidžia skraidyti ne visai pu- 
tyrusius lakūnus, nes nespėja pristatyti nau
jų, tinkamų lėktuvų ir neužtenka patym- 

- šių lakūnų. Ar taip ištikrųjų yra, sunku 
pasakyti. Dėl to valdžios atitinkamų įstai 
gų ytH. pareiga šį reikalų nuodugniai ištirti. 
Vienas dalykas visuomenei yra aiškus, kad 
per duug įvyksta nelaimių, kuriose žūva 
oaug žmonių.

KOVA IKI LAIMĖJIMO

Jolur L. Lewis, kuris yra pasiryžęs su 
traukti vienon unijon visus automobilių in
dustrijos darbininkus, pareiškė, kad jis ko-

Iš Mūsų Veikimo Centro
(Sausio mėnesio laiškas Federacijos skyriams)
Popiežiaus palaiminimas Centro Pirmininkui

'Praėjusį rudenį lankėsi Ro-! Konferencijos
moję gerb. Kun. Jonas J. Ja 
kaitis, M. 1. C., Marijonų

ne Įvyko Katalikų Veikimo Centro metinė 
konferencija. Kaip konferencija pavyko ir
kokius nutarimus priėmė, apie tai mes nic-, . t
ke tikro dar nesame girdėję. Tik anglų11 rov*neijolas Amerikoje, ku- 
spuudoj buvo šis tas rašyta, kad rezoliuei j r’a,n ^o garbė matytis su 
jomis reikalauta išdalinimo žemių, kurios Jo Šventenybe Popiežium Pi- 
priklav.so parapijoms. Tačiau mes į tai ne ! jum XI. Jo Šventenybė, suži 
kreipėme dėmesio, nes abejojome apie tų nojęs apie mūsų, Amerikos 
žinių tikrumų. I lietuvių katalikų veikimų ir

Federacijos ap. kiniai yra 
raginami šią žiemą ai pava- 

į surengti lietuvių kata!i 
kų konferenciją (seimelį) i- 
joj apsvarstyti aktuali uos i e- 
dienos klausimus. Konferen
cijoms referatai galėtų būti 
šiais klausimais: 1. Katalikiš
ko *o fronto itiprinimas; 2.
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

(Tęsinys)

— Acme, tai- tokiu kompani
ja, kuri savo fotografus turi 
ne tik visam Amerike, ale ir

Sprendžiant iš dienotvarkės, kuri buvo j0 va^UH’ malonėjo suteikti* f • K • nv’o iiv/iivu p'ut|ztiaaaaiiuo, —.
paskelbta prieš konferencijų, matome, kad sav« *pec,al,"! ^»“nn»4 Socialinio teisingumo vvkdv-
Lietavos Katalikų Veikimo Centro vadai Selb- dr- Antanui Rakauskui, o-Pi-iausie nriemonė ko ■ . ►-savo veikimą pasuko kabai naudinga ir šiais'A. L. R. K. Federacijos Cen- ^auBia. pmmone ko ĮVlsain pasauly. lle lotogratai

. 4. T>- • • 1 • n I I 1 Vli! su komunizmo pavpjum; fotografui> a visus 'domesniuslaikais būtinai reikalinga kryptimi. tro Pirmininkui. Įteikus ad- .. ,. . . lotogiaiu ja \ .sus ,i mitulius
n . , i i i- ■ ■ u . • - i r. u- '»• Organizacijų stiprinimas n įvykius ir siunčia Tribūnui.Pastebime, kad konterencijoj buvo skai- resą, Jo Šventenybe pasua- , , ...... , , .. . ' •

katalikiškos spaudos platini ; Vyriausias Avino ofisas yra,tylos dvi paskaitos, liečiančios socialinį tei še po ji o savo ranka. Adre-
siuguinų. Lr. A. Maceina skaitė paskaitą 
apie socialinį katalikų teisingumą ir dr. 
Pr. Dielininkaitis apie naujuosius kataliką 
socialinius sąjūdžius.

Abu šie paskaitininkai yra pasauliečiai, 
universiteto profesoriai, gabūs katalikų vei-: 
kūjai ir rašytojai. Jų amžiaus, aukšto moks i 
lo ir panašaus nusistatymo vyrų Lietuvoje ‘ 
dabar yru gana daug. Dauguma jų, be abe
jonės, dalyvavo Katalikų Veikimo Centro 
konferencijoj ir kalbėjo prie referatų apie 
socialinį teisingumą. Dėl to iš tų diskusijų 
pašaliečiams galėjo susidaryti toks įspūdis, 
kad jaunoji Lietuvos katalikų inteligentija 
taip jau radikališkai norėtų pravesti socia
linį teisingumą, kad no prie bažnyčių žemės 
nebepalikti.

Kai gausime daugiau žinių apie tą kon 
fvicnciją, parašysime plačiau.

Dabar tik bendrai norime pasidžiaugti 
tuo faktu, kad pastaruoju laiku Lietuvos 
katalikai labai rimtai susirūpino socialiniu 
teisingumu. Taip ir reikia. Juk tikrai tuš
čia būtų kalbėti apie komunizmo pavojus, 
patiems nieko nedarant, nerišant labai ak
vualių socialinių ir ekonominių klausimų.« t r-------  —---

DĖL RUSIJOS GINKLAVIMOSI

-as buvo toks:

Šventais Tėve,

— Šiur!
— Tai kam tas baksas?
— Tai telefono, taip sakant, 

< nlru’inė, arba switch board. 
Didelėse įstaigose, sakysim 
Chicago Tribūne, toks boksas 
— centralinė būtinai reikalin
gas. Pašaukus ką nors tele
fonu, ojieratorė negi bėgs ant 
20 floi*o šaukti reikalaujamą 
žmogų prie telefono. O kai 
yra ccntrrJinė, kai operatorė 
/•no, kokia bakse skylė jun-

mas. Šiuos klausimus paduo-!<ks Clevelande. Tribūnui n
daine tik pavyzdžiui. Konfe- drūkaVojus, ant ryt. •jaus tuos ___ ______ _________ __ _
rencijų rengėjai, be abejones, pi|tferįų formeles gauna. Drau- į gia kokį departmentų, jai nei

Marijonų Provincijolas ras kokius dalykus paduot:
Amerikoje Jūsų Šventeny
bės prašo ypatingo Apaš
tališkojo Palaimino Ameri
kos Lietuvių lt Katalikų jau turėjo praėjusį mėnesį

svarstyti.
New Yorko Federacijos a

gus ir Naujienos ir pasidaro 
sau jiikčerius. Tai ir viskas. 

— Ach šitaip. Tai rokuojas
pskritys tokių konferenciją j1)?, savo kaityto jus l'ulina.

reikia bėgioti: vajero galą, a- 
not tamstos, į skylę kyšt, ir 
telefonas ten skamba.

— Ach šitaip! Dabar su- 
rantu. Tai, ištikrųjų, kanali- 
jos! O aš visai kitaip misli- 
jau. Tai, ot, kaip gera, kad 
tamsta, prapesoriau, mane sa
vo audijencijon priėmei. Žiū
rėk, sužinojau tokių dalykų, 
kurių ir miręs bučiau nežino
jęs. Na, tai sudie, atsiprašau, 
gud-bai. Ale nuėjęs šiur duo-

— Žinoma.
— Palauk, rvl eisiu aš į 

Naujynas ir už tai duosiu vel
nių Naujynų redaktoriui, ku
ris ofise pas duris už baro

Federacijos pirmininkui dr.
Antanui Rakauskui, kuris 
uolia veikla, gyvu žodžiu 
ir spaudoje nuoširdžiai re
mia Katalikiškąjį Veikimą.

Pigs pp. XI

Vatikanas, spal. 11, 1936.
Tokį pat specialinį Jo Šve

ntenybės palaiminimą yra ga 
vęs ir Federacijos Centro Se
kretorius.

Pirmininkui ir Sekretoriui t . »- ...popiežių enciklikų “Kerun
teikiamas Popiežiaus palaimi,. ,, • , j ...... . , « ,.... iiis, Novarum ir Quadiagesim j • fcaismja. vajero galą. Sako, taiminas reiškia, kad Jo Šven-i . ,, v ,.. Anuo . Nebūt pio salį, jei Naujvnų tiligrapas; per tą
tenybe y.-a gera, -.„nurota, h. Lietuvos ist#rija,,
ap,e n,ašy ve,kun, ,r per v.,-1 liUratf|ra jr mto) ak. | gtrrft į.
Wyb, letkta p^a.nunun, ,, , dfisto. M"aU ir jėloj stul-

pą su daug vajerų, kurie, ša

Visuomeniški kursai

Jau laikas nors kartą rim
tai susirūpinti visuomeniškų 
kulisų steikimu bent dide<
niose lietuvių kolonijose. Tuo stovi. Beeinu, tokiu bildu as 
reikalu turi rūpintis apskri- jr daugelis kitų esame sufu-
ciai ir skyriai Šiemet kur- Hnti ir kitoj rokundoj
šuose reiktų dėstyti sočia:'1 
nius, ekonominius (o ga! :r 
politinius) klausimus. Paskai
toms pagrindą reikia imti iš

— Kokioj?
— Egi man ^įpasakojo, ir siu peklos tam redaktoriui, 

pats savo akimis mačiau, Nau- kuris stovi už baro už tokį 
jynų ofise liuksą su skylėm, j luljnimą savo skaitytojų apie 
į kurį atsisėdus mergina vis j pikčerius ir tiligrapą.

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas šių 
metų biudžete karo reikalams skiria keturis 
bilijonus dolerių. Ta pinigų suma esanti 
reikalinga užlaikyti kariuomenei, kuri padi
dėjusi per pastaruosius metus nuo 960,000 
iki 1,300,000 vyrų. Reikėsią didinti karo 
aviaciją, įvesti daugiau tekniškų pagerini
mų, gerinti karių gyvenimo sąlygas. Pa>- 
kirsčius karo reikalams skirtą pinigų sumą 
šeimoms, kiekvienai šeiniai išeina sumokėti 
po $117.00.

Iš to yra aišku, kad bolševikai labai 
sparčiui ruošiasi karui. Gausinga ir gerai 
apginkluota kariuomenė bolševikams reika
linga no tiek gintis nuo išlaukinio priešo, 
kiek viduje. Kaip kiekviena diktatūra, taip 
ir bolševikų diktatūra Rusijoj laikosi dur
tuvais. Dėl to tų durtuvų turi turėti daug 
ir aštrių.

Sovietų Rusija nėra laisva nuo pavojų

sai mūsų organizacijai.
Tai turi duoti mums didės

nio akstino tvirčiau susior
ganizuoti ir platesniu inastu! Vasario šešioliktoji — tu'. 
vesti Katalikiškąją Akciją, j |yleĮUV0S Nepriklausomybės 

Šio mėnesio rūpesč ai šventė. Kaip kitais metais,

i nu.

Vasario 1€ diena ko, prikanektuoti prie to bak- 
s4i su skylėm. Kai tik ateina 
kokia naujyna, tai tuojau bak-

Pereitą sekmadienį viena 
jaunimo draugija buvo suruo
šus šokių vakarą. Elžė Mei- 
mienė, ruošdama savo dukterį 
į Šukius, kalba jai apie susi
pažinimus. Mat, ji nori, kad 
duktė greitai ištekėtų. Sako:

— Nepamiršk, dukrele, kad

Praėjusio mėnesio laiške 
buvo prašyta skyrių ir aps
kričių valdybų būtinai sušau
kti metinius susirinkimus,

taip ir šiemet Federacijos u- 
pskričiai ir skyriai turi pad 
rūpinti, kad kuoiškilmingir 
siu paminėti šią didelę mūsų

, , . . tautos šventę. Tikrai būt iperrinkti valdvbas ir jų va r-i . .. .... . .1 ’ . . ! nepatnjotiska ir net negražu,
dus ir pilnus adresus prisių
sti į Centro Raštinę. Kol kas . ... ... „ ,‘ v šventes nepaminėtų, redere-
dar nedaua iš kur gauta pra-' .. , ............° r i cijos skyriai turi žiūrėti, kau
nešimai apie metinius susi
rinkimus. Pfašome į šį centro 

savo ’

ir iš lauko pusės. Labiausia ji bijo japonų , - »
vokiečių susitarimo. Kaip japonai, taip ir bendrąjį fiontą — . .
vokiečiai su dideliu uĮietitu žiūri į didelius federacijų. Šiam dar-
Rusidos žemės plotus.

Du kart savaitėje išeinąs lietuvių kata
likų laikraštis “Darbininlųis” veda naujų 

vą ves tol, kol streikuojantieji darbiniuikai , skaitytojų vajų. Vajus vedamas gyvai ir iš- 
BUieks savo tikslą, būtent: kol bus unija rodo, kad turi neblogų pasekmių. “Darbi- 
puipažinlu ir darbo valandos sutrumpinto*. įlinkas” yra spausdinamas Bostone sr dėl 
Be to, Lewis reikalauja, kad kongresas pu- to Naujoj Anglijoj jis yra gana plačiai skai-
darytų investigaciją General Motors koinpa- 
nijoj, kad ištirtų valdybos narių algų.-, strei
ko laužymo priežastis ir t.t.

Galima buvo nesutikti su tuo, knd Le
vas. savo laiku ėmėsi skaldyti Amerikos Da
rbo Federaciją. Bet reikia pritarti jo nusi
statymui ir pasiryžimui suorganizuoti auto
mobilių industrijos darbininkus ir iškovoti 
jiems geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas.

Uovs streiko lauke kyla riaušė?, šau- 
kiamąsi kariuomenės pagalbos, tačiau kar
tą darbininkų kova pradėtu, ją reikia ir ve
sti iki laimėjimo. Jei šiuo kartu ji būtų 
pralaimėta, darbininkai nuo to smūgio ne
greit atsigriebtų.

Bet, kaip vakar Luputį rašėme, būtų 
tiksliausia ir, mūsų manymu, jau laikas val
džia*. imtis tarpininkauti, nes be to, matyt, 
kovojančios pusės nesusitaikys. Kuomet

se bitinas žybt, žybt, niergi- aš su tavo tėveliu susipaži- 
na. vajero galą į Ivakso skylę ■ nau ir-gi vienam vakare, šok- 
kyšt, kyšt ir naųjyna pagauta. Į Rama šokį. Ir vėliau vedėme 
Sy... Propcsorius prie savo ' — Funv, — atsako duktė. —
kozaunyčios neturi piikanek- jr kokie tais laikais buvo šo

kiai! Bet pabandyk, mamyte,i tavęs tokio bakso
— Jei taip tamstą informa- šiais laikais tokią štuką pa

. . , i-4 .i i •: l‘ vo apie tą baksą, tai, žinoma,'. daryti šokdama, kai orkestrąjei kun lietuvių kolonija tos' 1 f » ’i -

visur tie paminėjimai įvykių. 
Kur bus putogu Vasario 16pageidavimą atkreipti

rimto dėmraio. jas reikU 8kirti
Taip pat prašome kreiptis klojamųjų Vilniaus krašto 

į vietines draugijas ir kvies- lietuvių reikalams, nes dabar 
i ti jas stoti į lietuvių katuli-' pašalpa jiems yra būtinai rei

kalinga. Šį sykį patariame 
linkti aukas, o ne vien tik

d. paminėjimuose rinkti au

fulino.
— Ar šiur?

griežia kokį hula, hula, arba 
džiazą. ,

Iš Tėvų Krašto

temas. Tačiau ir kitų miestų lietuviai ne
padarys klaidos, jei užsiprenumeruos “Dar
bininką”. Tai yra geras, turiningas ir tik
rai įdomus laikraštis.

• 1 •
Kadangi komunistams nepavyko Įtrau

kti į savo ‘‘bendrą frontą” lietuvių kata
likų organizacijų, jie dabar kutalikus pra
vardžiuoju, fašistais ir kitokiais vardais Va
dinas, jei nesusidedi su komunistais, esi fa
šistas ir baigta. Bet kuLalikai kovoja ir prieš 
komunizmą ir prieš fašizmą, nes ir vienus 
ir kitus yra žmonijos laisvės priešas.

bui sausio piėnešis yra gana 
patogus.

Protestuokime

Reiktų, kad skyriai ir aps
kričiai šiomis dienomis išne
štų atitinkamas protesto re 
zoliucijas, reiškiant pasipikti
nimo Ispanijos radikalų m- 
žmonišku katalikų persekioji
mu. Kaip žinomu, radikulni 
žudo kunigus, vienuolius ir 
šiaip katalikų veikėjus, taip 
pat degina ir griauna bažny 
čias, mokyklas ir kitus kata
likų įstaigas.

Vilniuje lenkui uždarė lic-

platinti Vilniaus pasus ir že 
nklelius.

Surinktas aukas reikia sių
sti Federacijos centrui, kuris
jas pasiųs į Vilnių.

U-
Mokesčiai ir aukos

1936 m. gruodžio mėnesyje 
guulu šios pinigų sumos:

Gerb. kun. J. J. išlikas, Fe
deracijos stipendininkas grą
žino skolos — $100.00.

Federacijos apskritys, Broo 
klyn, N. Y. Vilniaus reika
lams — $10.00.

Federacijos skyrius, Sbe 
J boygan, Wis., draugijų mo

tuvių organizacijas ir visą kesčiai — $4.00.
eilę kultūrinių įstaigų. Taip Federacijos 3 skyrius, So 
put laikraščius. Dėl to mes; Boston, Mass. draugijų mo
negalime tylėti. Itengkime 
masinius susirinkimus ir iš- 
neškime griežtus protestus. 
PasiryŽkime daugiau dirbti

Rygoj išeinąs latvių dienraštis ‘ Jaunu
kas Zinos” praėjusį mėnesį šventė 25 melų 
sukaktuves. Laikraštis yra plačiai skaito
mas visoj Latvijoj. Visa Pabaltijo spaudu I ilniaus vadavimo reikalam* 
jo sukaktį plačiai paminėjo. 'ir duosniau aukoti.

kesčiai — $1.00.
Linkėdamas visiems v:.- i

geriausio, lieku
Su tikra pagarba

Le°nardas 8imuti3,
A. L. R. K. F. S-kr.

Buvusio Amerikiečio
Veikėjo Kalėdos...

S« “Draugu”'

RADVILIŠKIS. — Šįmet 
Lietuvoje Kalėdos buvo be 

1 sniego, bo šalčio. Ištisais mė
nesiais stovėjo pilkas dangus. 
Rūgs. 10 d, buvo pirma Šal
na. Nuo tos dienos oras at
šalo, niekas neaugu. Net rii 
geliai šįmet nesužėlė ir tik 
vietomis žaliuoja, o daugu
ma kaip pasirodė raudoni die
gai, taip ir stovi.

Lietus ir lietus buvo be
veik kas dieną. Viskas puvo. 
Pradžioje gruodžio buvo pra
lieję kiek šalti,, Bot prieš Ka
lėdas vėl atleido. Matyti bu
vo žmones mėšlą vežant, a- 
riant daržus, o po eglaitėm 
žibuokles žydint Kūčioje di
delis vėjas plėšė stogus, lau
žė meilžiiis ir lijo. Nuotaika 
visai ne kalėdinė.

Mąstau, galvoju, ką veik
siu }>er šventes tokiame oru. 
Esu žilas senis, be šeimynos,

toki s niekam nereikalingas. 
Bet, štai, laiškanešys kad 
mes didžiulį pundą diei 
čio “Draugo” — viso lapkl 
ir net gruodžio mėn. rūpestin-’ 
gai surankiotų Uršulės Siau
be raitės iš Chicagos.

Kokį džiaugsmą turėjau, 
negaliu nei aprašyti: iš kar
to tik verčiau sumišęs, o pas
kui pradėjau skaityti. Pasi
nėręs į skaitymą ir nepaju
tau . kaip bažnyčioje pradėjo 
skambinti piemenėlių Mišio
ms. Vėjas aprimo, pilki do 
beays su lietum pranyko. Pa
sirodė išbalęs mėnulis ir žvai
gždutes.

Ant šventoriaus užgriuvęs 
didžiulis klevas tik prieš ke
letą valandų audros nulauž
tos. Per piemenėlių. Mišias, 
kurias laikė pate klebonas, 
kun. Adomavičius, bažnyčia 
buvo gausiai elektra apšvie
sta. Choras, dūdų orkestrui 
pritariant, giedojo gražias 
Kalėdų giesmes, kurios tie
siog griebė už širdies ir ašr.-

(Tęsinys 4 pusi.)
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PinSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS
R E D A K C I J O S A D R E S A S :

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
40f) Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemloek 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai

Kaip Reik Naudotis 
Malda

rau dėl Tavo didesnės gar
bės”. Šv. Pranciškus nuolat
sakydavo: ‘‘Mano Dievas ir 
mano viskas”. Tai reiškia, 
ar jis meldės, arba dirbo tai 

žmogus, vjg j.j Dievo, Dievas
ir priėmė jo maldas ir dar

R AULAS: Pereitą kartą, 
aiškinai man, kad 
privalo visuomet melstis. Jei
gu aš būsiu visuomet ant ke-! , ' , J1 .” * .r. ,, . . , „ . i bus. Sv. Pranciškus Salezie-lių maldom, tai ką as ir ma-i .. . . , „ ...„ . , , i tis patana dažnai vartoti atno šeimyna valgysime. . .’ O • v . . ifeidpsejimus, tai vra trumpasJONAS: Raidai, as matai, ,, , ,. . ’ maldeles, kurios paeina iskad nepilnai supranti, ką rei- ». ,. ~ -i,. ' . 1 ’ . . givnos širdies. O sv. Povilas

E .....
Viii f

kad nepilnai supranti, ką rei
ia — visuomet melstis. Tai , .......... . dar aiškiau pasako: ‘‘Ką tik-reiskia, kad visuomet turi . . , . , .’ . tai darai, geri, ar valgai, ar

būti atsiklaupęs ant kelių ir r , • , * -j- -i j. . * , dirbi, arl>a žaidi, viską, da-rankas susidėjęs. Ne. Kada , .... . i rvk dėl didesnes Dievo gar-Kristus atsilankė pas savo , . ,, a V1 1T m.. . . 1 . bes”. Sv. Klemensas Hofbau-giminaites Mortą ir Mari ir, , _ , . . .P ... re davė patarimą vienam da-Morta sunkiai darbavos, kad ..... , , ,,T •. i rbimnkui, sakydamas: Jei-
prnmti Kristų, o Marija klau ... , ..., gu gali dirbti 10 valandų dėl sės Jėzaus kalbos. Šv. Ber , _ , . x- .., . i kūno, kuris šiandien yra, onardas taip sako: “Morta pa- . , , ■. i r>'to bus kirmėlių krūva, ta: siskyrė gerą dali, bet Mama . ... . , .. _ _ dėl sielos nors 10 minučių tu-

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos

Šį sykį Šv. Kazimiero pa
rapijoje, galima sakyti, nei 

i šnapšt nieko nesigirdėti. Nic 
kas negimsta, niekas nemirš
ta, niekas “nesiženija”, tik 
labai daug šalčiu serga. Vi
sas veikimas lyg biskutį su
stingo. Visi išsigando, kad 
šalčio “nepagautų”. Bet gi 
šiek tiek krutamą. Štai, soda- 
lietės užsimojusios šiais me
tais ką nors “svietui” paro
dyti. Veikliąją senąją valdy
bą: A. Janauskaitę, M. Nau
jelaitę, A. Naujelaitę, A. Po
ciūtę, R. Adomaitę apdraudė 
ant kitų metų ir dar pridėjo 
į pagalbą sekančias veiklias 
mergaites: L. Aleliūnaitę, J. 
Aleliūnaitę, O. Navickaitę ir 
M. Kepleriūtę. Ką jos nu
veiks, ateitis parodys ir iš
duos apie jas liūdymą. Iki 
šiol sodalietės nei kiek nepa
siliko nuo kitų, tat- galima 
tikėtis, kad padidinus valdy
bą, pralenks visus parapijos 
darbuotėje. Linkėtina, kad 
joms pasisektų.

I lošimais, kurie būna kas sek 
madienis ir trečiadienis. Tie 
lošimai neša gražų pelną pa
rapijai, kuris skiriamas nau 
jos klebonijoj fondam Kai

Sausio 10 d. pas mūsų kle- vos užtenka algoms ir kitie-
boną buvo atvažiavęs kun. J. ms paprastiems reikalams.

kurie mūsų “bingo” darbuo- meninio pobūdžio reikalais.

Misius iš Pittsburgho ir J. i Norint ką pataisyti, priseina 
Pikutis, Brigbtwoodo klebo- * ekstra sukelti kapitalo. Tai 
nas pasitarti svarbiais, visuo- gį nėra ko stebėtis, jei mūsų

tojai yra pasiryžę, žūt būt J 
šįmet kleboniją pastatyti, jti 
tik vyskupas leis. Tik dar 
kartą apgailestaujame, kad 
mūsų pačių parapijonai la
bai mažai tesi interesuoja jau
nuolių darbuote ir labai ma
žai teremia jų rengiamas ‘bi
ngo’. Darbai jau šiek tiek pa
gerėjo. Pinigų pas žmones 
randasi. Tik daugelis serga 
kažin kokia apsileidimo liga 
parapijos reikaluose. By kur 
praleisti doleris, tai niekis, o 
parapijos reikalams penktuko 
gailisi. Čia reiktų, kaip nors 
šiais metais iš tos ligos pasi
gydyti. Koresp.

klebonas dažnai paragina dr 
gijas rengti pramogas bažny

---------------------- ! čios naudai. Be tų pramogų
Kas Girdėt North Side ant vietos tik tupčiosime.

_______ 1 Štai, paimkime moterų klū-

Dramos ratelis po Jono Se 
nulio vadovyste skubiai mo
kinasi gražią komedijų, ku
rią manoma suvaidinti vasa
rio 4 d., Conroy Higb Scbool 
Auditorium. Čia Jonas Kat
kus rodo daug veiklumo. .lo
jo energija neišsemiama.

Sausio 10 d. pakrikštytas bų — praeitais metais mote-

geresnę”. Tai reiškia, kad ir 
darbas, sąžiningai atliktas, ir 
aukotas Dievui, irgi Dievo a- 
kyse yra geras, naudingas, 
kaip ir malda. Bet tas dar
bas turi būti atliktas noru, 
meile ir turi būti aukojama*-1 
Dievui.

RAULAS: Ar bus Dievui 
patinkanti malda, sakysim, 
jei žmogus turi atlikti savo 
priedermes, gi maldai pašve
nčia tiek laiko, kiek atliko?

JONAS: Tpkia malda ir 
toks darbas yra naudingiau
sia Dievo akyse. Ant tokio 
principo šv. Benediktas pa
statė savo vienuolyną: “Mel
skis ir dirbk!” Todėl šv. Be
nedikto ordenas yra stiprus 
ir galingas ir visur žinomas, 
kaipo žemdirbystėje, pelkių 
sausinimu, miestų steigimu ir 
t.t. Šv. Povilas labai teisin
gai pasakė: “Kas niekintų 
darbą iš priežasties maldos, 
tas nevertas, kad valgytų”.

RAULAS: Jeigu aš netu
riu daug laiko maldai iš prie
žasties darbo, ar užtenka tru
mpai pasimelsti?

JONAS: Taip, užtenka. Ti
ktai reik geros intencijos.

RAULAS: Kokiu būdu a? 
diu padaryti intenciją? 
'JONAS: Geriausia pasekti

šventuosius. Šv. Ignotas labai 
dažnai kartodavo, sakydamas: 
“Ką tik darau, Dieve, da-

rėtuni pašvęsti, kun gyvens 
amžinai”. Todėl, Raidai, kie
kvienas žmogus gali aerasti 
laiko maldai, be sutrukdymo 
savo darbo; be praradimo sa
vo biznio, tik reik gero noro 
ir geros valios.

RAULAS: Jonai, aš nega 
liu melstis, dėl to», kad viso
kie reginiai mane trukdo.

JONAS: Raidai, nesibijok, 
kad pamatai kokius daiktu*, 
tiktai gerai vartok. Šv. Pran
ciškus Asižietis, kada pama
tė avinėlį, tada mąstė apie 
Atpirkėją^ Kada matė paukš
telius, tada Jis mąstė apie 
angelus. Kada pamatė gėles, 
tada mąstė apie Dievo gra
žumą. Kada pamatė žmogų - 
vyrą, tada jis mąstė apie 
Dievo išmintį. Kada pamatė 
moteriškę, tada jis mąstė a- 
pie Atpirkėjo motiną ir t.t. 
Tadgi, Iiaulai, nesibijok dai
ktų pamatyti, tik juos gerai 
suvartok, tai nebus trukdy
mų maldoje, bet dar net pa
žadinimas prie maldos.

J. V. S.

Panašiai ir Šv. Kazimiero 
bažnyčios choras sujudo or
ganizuotis. Aną vakarą laikė 
susirinkimą, kuriame pareik
šta daug gražių minčių ir 
padaryta daug gerų pasiryži
mų. Choro pirmininku išrin
ktas Sam Sickle — vienas 
žymiausių choristų. Dabar 
reikia susiklausymo ir darbš

Didžiausias ir geriausias 
kariškas žemėlapis yra An
glijoj. Jis apima 180 didelių 
lakštų ir kaštavo Iželis mili
jonus sterlingų. Tame milži
niškame žemėlapy pažymėli 
visi medžiai, trobesiai, net 
geležinkelio bėgiai.

AMERIKOS GERIAUSI
Šia 

kaina!

Igestible as milk i

-ai*
0• e*

... šis šiurio maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu.

• Let the family bara thla nntrltiooa 
__ chece food often . . . in aandvrlchea, in
—umnnlc diahea, and. melted, aa a amooth

aauce for eggs or aea food.
a ___“L.

Bridgeville, Pa.

Mūsų kolonijos gyvenimo 
raida bėga paprastom vėžėm. 
Draugijų susirinkimuose su
vedama sąskaitos praeitų me
tų darbuotės;, perrenkama va
ldybos ir pateikiama nauji 
sumanyma/i ateičiai. Susirū
pinimas draugijų visuomeni
niais ir savo parapijos reika
lais yra ženklas susipratimo,

Vardo Jėzaus draugija, sa
vo susirinkime sausio 10 d. 
nutarė rengti šokius vas. G 
d., Lietuvių svetainėje. Sv'rys vienos sukėlė $565.00, ne

skaitant kėdžių ir kitų daly | p^'irtetrapa
buvo Michael Jautės I K-ėlttJ. Je. moterys gal., !»• Mm,, u ir tikietai užsakyti.

kodėl k.tl negalėtų. Gal, ,rlTaigi> , „ laiku bus trys
kiti, tik reikia darbo ir pas- . - • • • »
tangų. visi kviečiami pridė j , . . _  „ •. 1 naudai. Bravo. Jei parengi-
ti savo petį, kad 1937 metai i , , + -. 1 " . Jinai pavyks, Velykoms ture-
tikrai butų atmintim D. Z 
parapijos istorijoj. Tegul kie 
kvienas aiškiai supranta sa
vo pareigas. Tegul nei vienas

Jono ir Onos Nordick sūnelis 
vardu Fzhvard - Alex. Kū
mais
Renk ir Helen B. Skorupa.

Sausio 10 d. jht sumą pa 
skelbti užsakai — Jonas Ja 
gminas su Liudvina Barta 
šiūte.

sime bažnytėlėje gražias elek- 
trikines lempas. Visi talkon!

Dangaus Žengimo parapija1 nemano, kad jis yra liuosas
Rengiasi daug pagražinimų 
ir patobulinimų įvesti bažny
čioje šiais metais. Pirmučiau
sia taps sutvarkyta elektros 
šviesa ir pertaisytos prieša
kinės’ durys. Kad nelysti sko 
lon, parapijos draugijos yra 
pasirengusios sukelti reikali
ngą kapitalą. Joms tas pa
vyks, jei bus dirbama*sąži
ningai ir sutartinai be jokių 
boikotų ir tuščių užsivarinė- 
jimų. Juo daugiau sukelsime 
lėšų, tuo gražiau ir patogiau 
papuošime ir atremontuosime

nuo darbo ir atsakomybės. 
Ne. Mūsų pirmtakūnai tur
būt nemiegojo, .jei sugebėjo 
įkurti parapiją ir skolas iš
mokėti, nemiegokime ir mes,

Naujas Vardo Jėzaus pir
mininkas Krank Levanas ir 
protokolų rašt. Jonas Katkus 
labai gerai daro, kreipdami 
draugijos veikimą geron pu
sėn. Atsiras ir vėliava ir vis
kas, tik' reikia glaudžiai san-

Ines svetimi pradės mums mū- J darbininkauti su savo klebo- 
sų pareigas aiškinti. Patys nu ir persiimti bažnyčios dva- 
susipraskime. Kept; karveliai šia.
neatskris burnon, tą visi ži
nome.

Moterų klubas rengiasi prie 
baliaus sausio 30 d., Lietu
vių svetainėje. Kaip papras 
tai, Nagreckienė ir kitos mo-

gilios galvosekos ir savo pa 
šaukimo teisingas įvertinimas, bažnyčią. Mat, nortbsaidiečiai

Teko nugirsti, kad choras 
rengia parapijos salėje šokius 
sausio 30 d., kad Moterų Al- 

tumo, o choras parapijos da- toriaus draugija ruošiasi už- 
rbuotėje gali daug nuveikti, gavėnėms vakarienei, o soda- 
ypae jaunimo tarpe.- lietės planuoja didelę canl

----------- party.
Šiais metais mūsų bažnv- -----------

eioje maršalkomis bus: Jonas Praeitą sekmadienį L. R. 
Gailys, Jonas Palmer, Anta- K. S. vietinė kuopa sumokė- 
nas Navickas ir Steponas O- jo Federacijai savo metinę 
naitis. Jauni, gražūs, mauda- duoklę, o kitos draugijos be 
gūs, darbštūs vyrukai. Gali- abejo, ją paseks artimiausio- 
ma tikėtis, kad jie ne tik ba jo ateityje.
žnyčioje atliks savo darbą -----------
gerai, bet ir kituose parapi- Po sunkios' operacijos svei- 
jos darbuose nepasiliks užpa- ksta J. I>araškevič.ius ir J. 
kalyje kitų. ‘ Congratulations, Masaičiūtė. Abu ligoniai pri- 
Boys!’ Iš maršalkų laukiama, klauso LRtK Susivienymui. 
kad jie susidomės “bingo” -----------

OLD PEOPLE find 
waytokeepbreath 

Nholesome
HaRtosis (kad breath) qiHckly yialds 
to Listerine, safe antiseptic and

^Ither bMiaaa of (tomaeh diaturbaneea, frod 
fermentatlon, or the wmrin( of falše teeth, old 
people frequeatly ha ve halitoeia (bad breath). 
No tronder ethera conaider them a nultanee.

Būt now Science haa found that the retular 
uae of Lliterino will often overcome offcnalve 
mouth odon duo to the fermentation of tiny 
bitą of tood on mouth, teeth, or dental plato 
aurfacee.

Thla iafe antiaeptle and qutck deodorant 
«orka qulcWy. It cleanaea mouth, teeth, and 
turo aurfaeea. Halu fermenutton and putre 
factlon, a major cauaa of odora, and then 
counteracta tka odora themaelvea.

Try uilnf Lliterine every two or three dayn. 
See how much more nrhoienoma lt laaves your 
mouth. How lt nreetena your breath. Lambert 
Pharmacal Co., 8t. Louia, lfo.

Don’t offffend othere • Check 
halitom with USTIa: :

Jei tokiu pagreitintu tem
pu darbuosimės per ištisus 
metus, kaip ir pradžių užsi
mojome, tai sėkmės bus labai 
geros. Jei nuosavios svetai-

. . . ... . , . nes ir neįsigysime, tai, gal,terys nejuokauja su tikietais. i . , . . ,, ,., " . ' -r, , i • - nors koki žemės sklypą gale-Moterų pirm. Rumbauskiene . . . _ a , T.
mėnesinių kolektų temoka vos J buvo susirgus gripu, bet, gi- 
$6.1)0 į metus, tų mokesčių rdėjau, jau sveiksta. i •

sime nupirkti, ant kurio, lai- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Dienraščio “Draugo” Metinis 

KONCERTAS-BALIU S

Sausio-January 31 d., 1937 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads

now in new-design 
Swankyswig glassesl

• Sparkling glassea strewn with 
bright stare... the ntw Swanky- 
swigs. 'You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing

\ it, get acęuainted
with all seven ę * 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiche8,salads 
and appetizers.

KRATT
.Hmcnto,

ŠOKIAI 

8 VAL. 

VAKARE

CHORAI — SOLISTAI — DAINOS

Pradžia 5 Vai. Po Piety

MUZIKA — ŠOKIAI

.CTS YOU NEVER KNEW!!!

■m Sons
amo C4MTT3 -
VdORN Oy 
UATIVB9 or 
KCLAMO ABC 
MAOC FHOM "c 
■n* Hiocor

S

1-^

SKttMP
AiwAVS 

- SWIM "

-
T

-O.

By H. T. Elmo

Z- Ct,
TME

MPmvES OF 
Sccrr LAMO 
SPMK OF

CORM « ■• • 
THEy 
meam

Int>« i3"® eeu-runv im spaiu, 
Smoc-makers viho mo mctt 
pgx>uqę SAmSFftcroRy 
vieše eotis*® tvmit

\l-ieoRuJC£- IS OME crw OlPJEST 
ĮCOMFEenoŪS// 1THAS BEFKJ RDuMD IN THE 'TOMS OF 
ITUTAMKVAAMEK AMO OTHER AwaeMY RUUERS... EVEW 

RBCC^lMęnOED UCORlCE A6 A GEMFRALTOUIC..



Ketvirtad., sausio 14, 1937

Pittsbnrgtio Žinios
_ ___ t

KAS GIRDĖT NORTH SIDE

(Tęsinys iš 3 pusi.)
kui bėgant, ir svetainę prisi
statysime. Nėra labai sunku, 
jei sutartinai dirbama.

Northsaidiečiai lietuviai y 
ra susipratę lietuviai, tokiais 
bent norėčiau juos matyti ir 
laikyti. Tik truputį man kei
stoka atrodo, kad lietuviai 
glaudžiasi prie svetimtaučių 
bažnyčių. Lietuvių rasi pilnu 
pas italus, airius, vokiečius 
ir net lenkus. Ar ten geriau* 
Ar kartais tai nėra vergijos 
liekanos. Kas svetima, lietu
viui maloniau ir viskas.

4 X

n K A U G A S

Šv. Kazimiero Aukš
tesnės mokyklos 

žinutės

Š v. Kazimiero aukštesnėj! 
mokykla rengiami dalyvauti 
l)uquesne universiteto “Scie
nce Exhibit”,, kuris įvyks 20 
d. vasario. Studentai prade
da rengti posters, idant pa
rodytų ebeinikos akcijų.

• "

Ašarines bombos. Vaizdas streikuojančių darbininkų kovok su policija ir šerifais prie Fislier Body 
dirbtuvių, Mint, Mieli. Riaušėse sužeista, nemaža asmenų. Tvaikai palaikyti Mich. vals. gubernatorius F. 
Murphy atsiuntė kariuomenės.

Bernaičių gimnastikos kla-. 
sė susibūrė į basketball ty- į 
mų. Lavinasi, kad nugalėti 
kitų mokyklų tymus. Linki
me pasisekimo!

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

IŠ TĖVŲ KRAŠTO

Gal kas netikės, kad mūsų 
mokykloj yra viena studen
tė iš Minnesota valstybės. Gi 
čia pat gyvenantieji neapkai- 
nuoja savo mokyklos ir ne
leidžia vaikų. Sunku supras
ti mūsų žmones.

i£ '
Studentai - rengiasi prie 

kvotimų. Visiems linkime pa
sisekimo.

Sausio Keturiolikta Diena
“Aš... sustabdysiu ant ta

vęs savo akis”, i
— Psalm. XXXI, 8.

Taip aš giedojau kūdikys
tės dienose: “Tėve, Tu mane 
vesti”. Taip aš giedojau ta
msesniuose keliuose, nežiū
rint kas man papuolė. Jau
nos kojos taip dažnai pasi-

(Tęsinvs iš 2 pusi.)
t

reles išspaudė. 9 vai. atvyko 
į bažnyčių kokis 400 karei-! 

! vėlių, kurie su dūdų orkestrą 
i “Pulkim ant kelių” ir Kalė- 

_ dų giesmes begalo' gražiai gie 
dojo.

Musu Organizuotoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Taigi, daug kartų ačiū Ųr 
šulei Žiauberaitei už “Drau
gų”, kuris man papasakojo 
apie Amerikų. Nereikėjo nei 
pasigerti, nei su kuo susipy
kti, nei kitų žmonių apkal
bėti. Turėjau puikiausių sve
čių. Tik kūnu buvau Radvi
liškyje, o mintimis ir dvasia 
buvau Amerikoje.

ALRK Feder. Chicagos
Apskrities Darbuotė

-Feder. apskr. metinis susi
rinkimas įvyko sausio 6 d,! 
Aušros Vartų parap. svet. Su- į 
sirinkimų atidarė pirm. Tg. Į 
Sakalas malda.

traukia į šalį, bet senesnioms 
kojoms reikia vado ir aš mel-' t), kaip greitai tas
džiuos kas diena, Tėve, Tė-|bėga. Rodoe tik keli
ve, vesk mane.

Aš išmokau Tave sekti per 
daugybę vilties klonių. Tam-

Padeka

Sausio 3 d. įvyko “card pa- 
rty” Šv. Pranciškaus vienuo
lyne. Jų rengė vienuolyno rė
mėjai. Rėmėjai, kaip ir sese
rys labai dėkingos visiems:,
klebonams, kurie nuoširdžiai fir.švies°je; linksmoje au- 
kvietė savo parapijonus į luinojo if tamsiausioje nakt) 
pramogų ir visiems rėmėja
ms, kurie dideliu pasišventi
mu darbavosi.

Negalime pamiršti visų ge
radarių, kurie kas met atsi
lanko vienuolynan ir viso-
kiais būdais parodo savo ge
ras širdis.

Lai Dievas gausiai atmoka 
rėmėjams, darbininkams ir 
visiems geraširdžiams.

Šv. Pranciškaus Seserys

je, besimainančiame vaizde, 
aš buvau saugus turėdamas i. 
tuve vadu.

Dabar aš laukiu, kaip ir į 
pirma, kur keliais yra pas- , 
lėptas; iki kelionė pašiltaigs, Į 
eisiu kaip paliepta; nėra nie 
ko, ko man, bijotis, kuomet j 
aš žinau, kad Tu esi arti. Čia 
aš stoviu, imk mano rankų, j 
mano Tėve, ir vesk mane.

kaip “Draugas” pradėjo ei
ti savaitraščiu, o jau 20 m. 
eina dienraščiu. Buvo laikai, 
kada “Draugui” rusinėda
vau, jį platinau. Pasi giriu, 
savaitraščio man pareidavo 
po 100 egz., gi dienraščio po

50-70 kasdienų į buvusių ma
no garbingų įstaigų. Pažino
jau visus buvusius redakto 
rius ir nekuriuos bendradar
bius. Taigi, “Draugas”, iš

laikąs į tikrųjų, buvo artimas mano 
mėn. širdžiai.

Širdingiausiai sveikinu je- 
bijiatų “Draugų” ir linkui 
gyvuot ilgiausius metus!

Ant. Ramoška,
Maironio gat. 34, 

Radviliškis.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, IH.—“Ai vartoju Trinario Bitterio Vyną visuomet 
ano skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus“. Nedarykite 
Jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra Jrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų. 

PRASYK 8AMPET.IO DTK AI

Visose
Vaistinės*

Trlner'a Blttrr Wlnr Co S44 8. Valia SU OUaac*. 
Prlalaak maa nuopoli dySal

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
RE... NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU- 
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNĖ KAINA PRIEDŲ I 
BET TURITE ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

i r<Įėjusieji. Paskaita buvo pra nime! Atsižadėk apsileidimo, 
dėta Kristaus žodžiais: “Ati skaitlingai ateik į kursus. Čia 
duok, kas yru ciesoriaus cie- pasisemsi neįkainuojamo tur- 
soriui, kus yra Dievo, Die to visam savo amžiui ir juu 
vui”. sies laimingas sužinojęs tai,
“Draugo” 293 num. tilpo kus kasdienų būtinai reikalin 

j straipsnis km. J. Bružiko, ga ir naudinga.
S. .1.: “Pasaulio Valdovams Federaijo8 kampelio reika- 
Trūksta Krikščioniškos Dva iu. .Jaučiama stoka talkinii:- 
sics ’. Straipsnis labai įmuiu- kų. Todėl pageidaujama, kati 
šus savo turiniu kun. J. Vait Federacijos kampelyje: ‘Mil
kevičiaus paskaitai. sų Organizuotoji Veikla' būtų

Seime, geraširdžių aukomis raštų ne vien kampelio reda- 
įuėjimų buvo pinigais iki ktoriaus, bet visų veikėjų 
$1,523.00. Pažadėjimų $930. skyriuose ir, abelnai, visame 

! Žemės sklypas (lotas) vertės katalikiškame judėjime Clii-
$1.100.00. Viso $3,333.08. 

Feder. apskritis reiškiu
džiaugsmų savo narės — TT. 
Mai. Rėm. tlr-.ios taip gražiu
seimo pasisekimu TT. Mari- frontų”, 
jonų naudai. Reiškia šinlin 
gų padėkų geraširdžiai visuo
menei už taip gausų paremi 
mų TT. Marijonų Seminarijos 
koplyčios statybos reikale. 
liaĮKirtas vienbalsiai priimtas.

V. V. Sų-gos atstovo Ame 
rikai V. Uždavinio maršru
tas jau baigiasi. Apgailėta, 
kad maršrutas Chicago je it

cagoje ir apylinkėj. Veikėjai, 
į talkų mūsų kampeliui, at- 
luikymui bendro fronto prieš 
radikalų komunistų “bendrų

apylinkėse įvyko nepatogiu 
j laiku — Kalėdų laiku. Todėl 
| ir ne visose kolonijose davė 
pageidaujamų vaisių. Ta
čiau daugely kolonijų labili 
giažiai nusisekė. Kai kuriose 
kolonijose susitvėrė ir V. V.
S. skvriai. Gerb. atstovas V

Vasario 16 dienos reikalu.
Nutarta vijose kolonijose at
skirai rengti nepriklausouiy 
bes šventės apvaikščiojia 
sulyg vietos klebonų ir Ffl 
skylių nuožiūros vasario 16 
d., antradienį, arba artimiau
sių sekmadienį. Apskrities be
ndro apvaikščiojimo 16 vasa
rio šįmet nerengs. Kalbėto 
Jais pasirūpins patys skyriui 

Vakar. Valst. Katalikų ko 
iiferencijų nutarta šaukti ko
vo mėn. 14 d., Aušros Vartų 
purup. svet. Rengimo komi 
si jon įeina: B. Kazlauskas, 
A. Bacevičius, K. Sriubieuč. 
šiupšiene ir J. Kriščiūnas.

Susirinkimas pareiškė pa 
."ibiamėjimų Ispanijos radika 
lų neginlėtu nuo pasaulio

Uždavinys trumpu laiku 
Protokolų iš paskutinio įk>- , Chicagų. 

sėdžio perskaitė rašt. B. Knz-Į Xutaita sužaukti
iauskas. \ ienbalsiai pi įimta.--, tingy protestui prieš lenkų pradžios žvėriškumu su kuta- 

naujus žiaurius lietuvių per- likais, kunigais, vienuoliais 
sekiojimus Vilniaus krašte. J ir vienuolėmis.

mass-nu-

, Raportai. Raportų iš TT. 
Marijonų rėmėjų .10 Reinio 
patiekė J. Šliogeris. Iš ra
porto pasirodė, kati seimas 
nusisekė, kad ne tik buvo at
stovais ir svečiais skaitlin
gas, bet ir aukomis pasižy
mėjo. Tai liudija seimo pro
tokolas ir kiti aprašymai die
nraštyje “Drauge” ir “Kris
taus Karaliaus Laive”.

Seime skaityta didžios ve
rtės referatai: Dr. A. Rakins 
ko ir prot'. kun. J. Vaitkevi
čiaus, M. I. C. Dr. A. Rakau
sko referatas buvo skaitytas 
raštu; jis tilpo “Drauge”.

Prof. kun. J. Vaitkevičiai s 
paskaita buvo žodžiu, nebu- 
vo stenografo suimti brangių 
paskaitų ir todėl netilpo spau

mass-mitingų nutarta kviesti Valdyba apskrities palikių 
kalbėtojais: V. Uždavinį, kun. senoji: pirm. I. Sakalas, vice 

pirm. A. Valančius ir A. Ba
cevičius, rašt. B. Kazlauskas, 
iždin. B. Nenartonis.

A. Briškų ir adv. J. Bonlen.r e I
Mitingas bus sausio 17 d. 2 
vai. po piet. Nekalto Prasiil. 
jiarap. svetainėj. Mitingo ko- 

1 misijon įeina: P. Vaič.ikaus- 
kas, I. Sakalas ir A. Valan
čius.

Katalikų Veikimo Kursai
Kursai bus kus ketvirtadienių 
vakarais, pradedant sausio 14 
d., Aušros Vartų Įva.rap. svet. 
Kursuose bus skaitomas Ado
mo Mickevičiaus — “Ponas 
Tadus”. Kis veikalas yra pa
saulinio masto. Veikalų dės
tys kun. M. Urbonavičius, M. 
I. C. Jis yra didelis jaunimo

J. Šliogeris

8IZNIERIA1. lifltiilNKI- 
TĖS “DRAUGE”

Tikras
Greit-V eikiantis

Bayer Aspirin 
1c už tabletą!

doje. Pasinaudojo juo tik gi mylėtojas. Tad, brangus jau

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

INSURED

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti 4.^ dividendų 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 Insuranoe 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

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

Patarnavimas teisingas ir greitas. ’

Federal Savinos
ANO LOAN AJIOCIATION

or CHICAGO

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

% liuycr _Th !<•<•<«. 1 
I-tirpr-Ut uuvui-

Akimirksny
l'lIKI.I SHMtltlKloilKI 
lillkrodrlln, tikru- 
UA1MH A-ulrln ta- 
b.rtiu. praorda tlr- 
|dl ir veikti i X 
-rkiimla-. |inr-kitr 
Kajrr Aytilrin la
ideli, | -tikUar i au
lini-. Kol pu-iekiu 
otiklUr. tiuout. jau 
tlrn-ia. Ka- at»l- 
tluku „Ciklinėje .. 
at-it Ink a Jonu vklu- 
ritio-r.

Stebėtinai Greitam Paleng
vinimui Gaukite Tikrų 

Bayer Aspirin

Ihibur galite gauti Tikrų BAYER 
ASPIRIN tablctų už maždaug le 
Ltile vaistinėj.

Italių r, du pilni tuzinui, pato
gioj kiSenlnėJ blekutėj. už 25c! 
Pamėginkite AJ naują pakeli. Nuu- 
dokltče tikru Buyer dalyku be 
galvojimo apie kuinu!

Y liūtingai darykite tai, Jei no
rite greitu palengvinimu nuo gal
vos MkaudėJtino, neuritlu artai ne- 
mulgljog Mkuuttnnj. Jultėmykitv 
pietini vlrAuJ. ir utaimiukite, BAY
ER AtlPlKIN greitai veikla.

Perkant, prašykite Jo pilnu var
du — UAYEK AkPIRIN — ne vien 
žodžiu "aspirin". Oaukite Jo kuo
met norėsite greitą peluugvlaimų.

15c l *
TI ZlhĄ

1 PILNI 
TI ZINAI

Mnidsug 
1c taliletaa

fclf REKITE FAYĘR KRYU.LI0
&
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Waukegano Lietuviu 
Veikla

pelnėme. Per visus metus ga-< riaji sakant per Kūčias, yra
didelis bruzdėjimas. Laiškne- 
šys atneša geriausius linkėji
mus nuo giminių, pažįstamų;

vome bažnyčiai virš 13 tūks 
tančių dolerių. Pragyvenome,
dar ir skolos 8 šimtus atmo- — _ ---- ------„

Nevi.-uomet galimu gi eitai į.gjQJnt} Tįesaj galėjome aitrokai tai šen, tai ten vėžio, 
sumegzti gajus, ypač kuomet moj.gti i<eiįs tūkstančius. Ba- ja dovanų dėžes. Tokis ūpa.>, 
tie galai trumpi Senųjų j iansas m0 3 tūkstančiai ir G tokie reginiai masino ir pa
tų pabaiga, o Naujųjų į gį^tai. O kad. ryžtumės sta- ra.pi„os klebonų laukti iš pa-
žia ir yra tokie galai. Lia , tai likusius pi- rupi jonų dovanų naujos baž-
reikia praeitų metų pajamas palįko,me bažnyčios sta nyčios statymui. Gerieji pa-
prirengti ir atspausdinti Pa- tyĮMkį Su Dievo palaima '• r į rupi jonai savo bažnyčios ne- 
rapijonams; tuo pačiu sykiu 
paruošti -naujų knygos lapų 
naujoms pajamoms. Kai ka
da atsitinka ir taip, kad pir
ma pasidaro išlaidų, kurias 
reikia neatidėliojant užmokė
ti. Tas ir verčia gauti sku
botai naujų pajamų.

parapijonų dosnumu pradė
jome šiuos 1937 metus turė
dami parapijos ižde 30 tūks
tančių dolerių bažnyčios sta
tymui.

užmiršo.

J naujos bažnyčios staty
mo fondų aukojo po $100: Ka-

. ’ zimieras ir Magdalena Navic-
Parapijų klebonai metų pa- kai> Kazlntjeras ir Hrf,ieta 

baigoje dirba knygvedžio de- gvaz#i Aatanas ir Qna gut_ 
rbų. Atokaitų prtrengm, .ėda- gy BaRra.
liną parapijonams tr dar nė- m Jaani,n0 A
ra 1.U0M, ramūs. Turi susam, ,eksandraa ir Tekt8 6llataii
ktr parapijos sasirtnktntų. u8 Ju Geneyi
Par nėra buvę tokio susirin- i ,. .
i- .ii •* 1 ciai-kinio, kad kas nors is para- j
pijonų pakilęs tarjų klebo-I -----------
nui dėkingumo žodelį. O, šiaip; Yra galimas daiktas, kad 
sau šakar - makar. Šalia to, kalėdiniai, sveikinimai ir do- 
dar kai kada- ir piktumo pa- vanos paeina nuo Trijų Ka- 
reiškia. Šia. tau, už tavo viso ralių. Jie tuo metu vyko do 
meto ištikimų darbavimųsi pa i vanomis nešini pasveikinti, a- 

pdovanoti gimusį Kūdikėli 
Jėzų, mūsų Atpirkėjų.

Kūčių dienos pavakaiy kle
bonas vis tebelaukia atnešam 
šimtines naujai bažnyčiai, dar 
niekas neatneša, o čia jau 
matosi ant stalo padėtos plo- 
tkelės. Be plotkelių žmogus 
neįmanytum kaip Kūčių va
karienę valgyt pradėti.

Bėglias
(Bus daugiau)

Šis - Tas Iš Stoties 
T. O. F. L.

T0WN OF LAKE. — Sau
sio 9 d. pas V. Vaičkienę bu
vo linksma jos dukrelės Stel- 
los gimimo ir dirinavonės pa- 
rė. Buvo susirinkę daug sve-

lapijai

Praeiti meteliai mums bu
vo derlingi: kų darėme, vis Prieš pat Šv. Kąlėdas, ge-

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 
KUN. PRANCIŠKUS J. JURGAITIS

A,
A. a. kun. Pranciškus J. Jurgaitis gimė Clu 

cagoje balandžio 2 d., 1904 m- Tapo įšventintas 
į kunigus balandžio 6 d., 1929- m. Kunigavo tik 
4 metus ir 9 mėnesius, kaip štpi, sausio 6 d..
Trijų Karalių dienoj, 1934 m., mirties Angelas 
sau pasirinko kun. Pranciškų, sulaukusį 29 metų 
amžiaus.

Iš priežustits Trijų Karalių oktavos, gedulin
gos į tania klos įvyks penktadienį, sausio 15 d..
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje, 8 vai. ryte.

Nebeturime numylėto sūnaus ir brolio, a. a. kun. Pranciškaus. 
Laikas slenku, mūsų ilgesys didėja, nei raštas, nei žodžiai, ne
gali aprašyti, apsakyti širdies skausmus — tik Dievo valiai pil
nai atsidavę! Suraminimą pnjuntanie kuomet maldų vainikas 
be sustojimo pinasi ir pinasi iš gražiausių maldų, o labiausiai 
aukų — Šv. Mišių. A. a. kun. Pranciškus gyvas būdamas m y- ] 
Įėjo ir rūpinosi savo motinėle, sesti t a, broliu — todėlei ta meilė 
dogu mūsų širdyse per mūsų maldas ir Šv. Mišių aukas, ku
rios lydės mūsų mylimąjį tol, kol mūsų jėgos daleis.

Prašome draugų — kunigų atsidūsėti už a. a. kun. Pranciš
kaus Jurgaičio sielą. Prašome visus gimines, pažystamus atsi
lankyti, dalyvauti pamaldose, {msimolsdami už a. a. kun. Pran
ciškaus sielą.

Lieka dideliame nuliūdime: mamytė Ona, sesutė Sopina, brolis 
Antanas, brolienė Ona, ir jų vaikučiai Pranokai ir Ričardas.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

STANISLAVOS
ABROMAVIČIŪTĖS

Dievo Angelas pavadino Sta 
sytę pas save sausio 15 d., 1934 
m. A. a. Stanislava buvo tik 
12 metų Ir 6 nėšių amžiaus, 
gimusi Chicago. III., birželio 
1 d„ 1921 m.

Liūdnai atminčiai bus allal- 
kylos gedulingos pamaldos ir 
trejos šv. MIžtos už Jos sielą, 
penkiadieni, sausio 15 d., 8:00 
vai. ryto. šv. Jurgio parap. baž
nyčioje. Kviečiame visus gimi
nes, draugus Ir pažystumus at
silankyti J šias pamaldos.

Jau praslinko trys milui 
kaili mes tavęs, brangiausioji 
ir mylimiausioji dukrele, nete
kome. Negailestingoji mirtis 
išplėšė iš mūsų. tarpo myli
miausią dukrelę, Stasytę.

Pasiliekame didžiausiame nu ■ 
liūdime: motina Julijona, tC- 
vas Jonas, brolis Jonas Ir mar
ti Bronlslava, sesuo Adelė, bro
lis klierikas Edvardas, dabar 
šv. Marijos seminarijoj, Mun-

< delein, 111.
Brangiausioji dukrele, ilsėkis 

Dievo ramybėje. Ir kuomet mir
ties Angelas mus pasitauks pas 
save, tada. brangiausioji Sta
syte. pasitik mus.

Nuliūdę, esame: Tėvai, Bro
liai, Sesuo, Marti Ir filminės.

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KKLN1R - PRUZIN
Geriausia* patarnavimas — Motąrls patarnauja 

Pbone MM** CM tr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 834*0

creceses gabalai. Darbininkų rlauSėse policijos su
rinkti geležies gabalai, kuriais streikuojantieji darbi-, 
ninkai, Flint, Mich., kovoja policininkus.

čių, kurie Stelini sudėjo lin- ir suruošta programa. Jei kas
kėjimų. Smagiai pašokta.

Kalėdų šventėms buvo par
vykęs pas tėvelius paviešėti 
Antanas Čepaitis, kuris lan
ko Šv. Marijos misijonierių 
vienuolynų, Techny, III.

Jau kelintas mėnuo, kaip 
sunkiai serga L. Mačiulis. 
Randasi apskrities ligoninėj. 
Pažįstami ir draugai prašo 
me ligonį aplankyti. Guli 
Ward 15.

Jau virš mėnuo, kaip sun
kiai serga vienas Šv. Kry 
žiaus parap. mokinių — Z. 
Čipiras. Ligonis irgi randasi 
apskr. ligoninėj. Jam buvo 
trūkęs apendikas. Linkime 
greit pasveikti ir grįžti savų
jų tarpan.

Sunkios ligos suimtas K. 
Į Mačiulis randasi apskrities li

goninėj Whrd 55.

Į Oak Forest

Jaunų Moterų klubas (The 
Young Matrons Club) rengia 
išvažiavimų į Oak Forest sau 
šio 17 d. Lietuviams senelia
ms ten bus duodami pietūs

T*

PROFESSOR NOODLE
PLUCK

Dear Professor
Theįj have more 
pluck.the v/omensay, 
their couragebeats 
ntansevery way. 

Now I don’t 
Uunk thaX 
tkis is truc. 
I don’t believe 
it, sir— do
you.

O. Zone

. DOMINIKAS BAGDONAS
mirė sausio 12 d.. 1»87, 11:45 
vai. ryto. Nujunkęs pusėn amž.

Kilo 18 Panevėžio Ap». Nauju- 
mlosčlo parap.. Tornagalėa kai
mo. Ainerikojo Išgyveno apie 
30 metų.

Paliko dideliame ųullūdimc 
moterj Eleną, po tėvais Člural- 
tė„ 3 sūnus: Dominiką. Ed
vardą Ir Stanislovą, 3 dukteris 
Juozuplną Taylor Ir žentą Ray- 
mond, Julijoną. Ir Oną, bro
lienę Leokadiją Bagdonienę, a- 
nūką Joną. sesers dukterj Ste- 
llą Maželkenę Ir Jos vyrą Ra
polą, pusseaerj Oną Patkamu- 
rlenę ii jos vyrą Juozapą Ir 
gimtuos; o Lietuvoj seaerj Ka
roliną Adomaitienę, švogerj 
Stanislovą Hvolklną Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1OS40 A- 
venue N. Tel. REGent 2397.

Laidotuvės Jvyks šeštndlen), 
sausio 16 d. Iš namų 8:80 vai. 
ryto bus atlydėtas J Av. Juoza
po parsp. bažnyčią, So. Chica
go. kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sl.-lą. Po 
pamuldų bus nulydėtas J Sv.
Kazlmle.ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-tnos dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, sūnūs, Du
kterys, lentas, Brolienė, Anū
kas. Sesers Duktė, Pusseserė Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Juo
zapas Eudeikis Ir Tėvas. Tel. 
REPubllc 8840.

1 fe ssr that you’re 
mist & ken, sir ! 
Their couraįe 
m a. Re s me 
v/onderstruc k! 
Just see their slen-
def- eyebrows, sir— 
Now you’ll adm.it 
thait ta,kes some

__
T’rof. Noodle.

«u \

iš šalies panorėtų važiuoti, 
kviečiamas dalyvauti.

Laidotuvių direktorius J. 
F. Eudeikis pasižadėjo pata
rnauti savo automobiliai;. 
Lankymo valandos nuo 1 iki
3. Narė

— SASNAVA. Ūkininkas 
P. savo vienturtę dukterį pa
noro apvesdinti ir išrinko sau 
žentu apie 40 metų amžiaus 
vyrų, kuris buvo našlys. P. 
duktė našlio nemylėjo ir te
kėti už jo atsisakė. Tėvas 
grasino ir vertė savo dukte
rį būtinai tekėti. Net ir ves
tuvių laikas buvo numatytas.

Tada jaunoji, pamačiusi, kad veikalas, is susideda iš 120 
vestuvėms rimtai ruošiamasi, knygų, po 1,000 puslapių kiė- 
visai pasišalino iš tėvo namų. kvienoje. Visas tas veikalas 
P. dabar gailisi ir ieško sa- i sveria 5 centnerius.
vo dukters grąžinti jų į na------------
mus. Su paprastu pieštuku gali

ma nubrėžti linijų 60 kilome
trų ilgio.

Anglijoj, Londono mieste 
yra ir didžiausias istorijos PLATINKITE “DRAUGĄ”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies paminiau ir 

Grabnamių 
----- o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
.... —o-------

Suvirš 50 metų prityrimo 
----- o - -

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigas 
—o-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesniu 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH®ERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Mirė. Clarence Eddy, 86 
m. amžiaus, žymus Chicago i
vargonininkas ir muzikas.

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A.
MARIJONA

PAUKŠTIENĖ
Jau sukuko vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motinėlę, 
kuri dabar amžinai Ilsisi Lekė- 
šių parap kapinėse, Lietuvoj.

Netekome savo mylimos mo
tinėlės sausio 13 d., 1936 m. 
Nors laikas tęsiasi. įneš jos 
niekados negulėsime užmiršti 
lai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžiną atilsi.

Alės atmindami ?ą jos liūd
ną prasišallnlmą iš mūsų ta£- 
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Mišios už jos sielą sausio 
16 d., Gimimo Pan. ffvč. Ma
rijos parapijos bažnyčioj, Mar- 
ąurtte Park, 7:15 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se. o paskui į dukters Kotr. 
Yanchus namus po num. 3052 
W. 63rd St.

Nuliūdę: Duktė, Minsi.*, žen
tas, Marti, Anūkė* ir Uhntnės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI1 ” ■■■'■ ■ lt. — .y ................ ■■■■■■■ I , .1. ■
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ |

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lachauriez ir Sanai
S. C. Lataitz
I INmoe

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skujas 
I. J. Zolp
Ezaskis ir Siiik 
P. I. Ridikas

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

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

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cioero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703 

3354 So.
Phone BOUIevard 4089

Kazlmle.ro


n"

6 BrTTTqXS

Iš Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

išgirsite Vita Lietuviu Baisa
KVIETIMAS Į MITINGĄ

(Vakar pasakyta p. V. Už
davinio radio kalba per ‘Drau 
go’ valandą).

t
Gerbiamieji “Draugo” rn- 

dio klausytojai! Šiandien no
riu pakalbėti keletą žodžiu 
apie tai, ką mes, aš ir kits 
kalbėsime ateinantį sekmadie 
nį Brighton Parko lietuviu 
parapijos svetainėje, kur yra 
kviečiamas didelis mas-mitin- 
gas Vilniaus reikalais. Pra
šysime visus kuo skaitlingi.au 
šiai tonui atsilankyti. Jokios 
įžangos nebus, įėjimas visie
ms laisvas. Pasiklausysite 
pranešimų iš Vilniaus krašto 
tų žmonių, kurie neseniai te
nai buvo arba kurie arti Vil
niaus reikalų stovi ir Vilniaus 
reikalams dirba.

Nuo 1935 metų pabaigos 
Vilniaus šeimininkai — oku
pavę tą Lietuvos žemę len
kai, pradėjo naują planingą 
Vilniaus krašto lietuvių kul
tūros naikinimą, ėmė griauti 
viską, kas tik lietuviška ar 
kas su lietuviškumu susiję.

Visi gerai žinome, kad le
nkai griovė lietuviškumą vi
sais laikais, kada tik jie ga
lėjo prie to griovimo darbe 
prieiti. Ne kam kitam, kaip 
tik lietuviškumui išgriauti 
lenkai ir Vilniaus - Seinų 
Suvalkų kraštą okupavo. Ta 
čiau nuo 1935 metų kūčių, 
kada sulenkėjusieji lietuviai, 
buvusieji dvarininkai pabėgę 
iš Nepriklausomos Lietuvos, 
susirinkę Vilniuje nutarė im
tis griežčiausių priemonių 
naikinti lietuviškumui Vil
niaus - Seinų krašte, tai vi
sus 1936 metus tą savo na i 
ginimo darbą’ be atodairos, 
planingai varė. Lietuvių kul
tūros, lietuvių sąmonės grio
vimas pereitais metais pasie
kė negirdėto žiaurumo, negi
rdėto piktumo ir pabaiga 
1936 metų buvo tiesiog skan
dalinga. Priėjo prie tokių žy
gių, kad visa lietuvių tauta 
sujudo, kad lietuviškas kant
rumas nebeišlaiko ir prasi
veržia. įvaiiiau.siais protes
tais, įvairiausiais susirinki
mais ir tvirtu pasižadėjimu 
gelbėti pavergtuosius.

Jš Nepriklausomos Lietu- j 
vos, iš visų jos kampelių, 
pradedant laikinąja sostine 
Kaunu ir baigiant papra- 
čiausiais kaimais visuose Lie
tuvos pakraščiuose — iš vi
sur gauname žinių, kad ten 
visi sujudo, kad ten susi pra 
tusi lietuvių tauta ir visi Lie
tuvos valstybės gyventojai 
dės visas pastangas, kad bū

tų sustabdytas žiaurus ir pla
ningas griovimas viso, kas 
lietuviška, kas nekenkia net 
okupantų režimui, kas yra 
neteisėta net jų pač.ių įstaly 
mų akimis žiūrint, kas prie
šinga visai okupantiškai ko
nstitucijai, kas priešinga pa 
prasčiausiam žmoniškumui.

Tai labai gerai supranta 
Nepriklausomos Lietuvos vi- 

j suomenė ir stojo griežton ko 
von, ėmė ginti pavergtuosius 
brolius už demarkacijos lini 
jos, pro kurios durtuvus pra
siveržia aimanos, skausmas 
ir prispaustas teisybės bal
sas.

Amerikos lietuvių visuome 
nė, ypač Chicagos lietuviai,
kur JŲ daugiausia vra susi
spietusių, neturi atsilikti nuo 
visos lietuvių tautos neparei
škus savo protesto engian
tiems lenkams, nepasiuntus 
savo memorandumo Amerikos 
Vyriausybei, nepasiuntus jo 
svetimųjų valstybių atstovy
bėms Wasbingtone ir kitur. 
Šį žygį, bent šį žygį, mes tu
rime visi vieningai padaryti, 
jei negalime ar nenorime ką 
nors daugiau veikti. Didelei 
lietuvių tautos šakai, didelei 
jos atžalai čia Amerikoje ne
valia užmiršti tai, kas gyviau 
šia šiandien liečia visą lietu- 
\ių tautą, be skirtumo pažiū- * 
rų ir nusistatymų.

Tinkamais momentais lietu
vių tauta visuomet mokėjo 
pasirodyti vieninga ir veikti 
bendrai, siekiant bendrų lie
tuvių tautos reikalų. Brolių 
sesučių vilniečių sunkumai, 
nepakeliamas jungas yra vi
sos lietuvių tautos reikalas 
ir visi turime eiti ten, kur 
bus skelbiamas teisybės ieš
kantis žodis, kur bus kelia
ma tai, kas jau prašoka vi
sus nekultūringumo ir prieš-1 
pandos pasireiškimus. 1

Chicagos lietuvių visuome
nė per toli nuo Vilniaus kra
što gyvena ir jai sunku vis
ką suprasti, sunku viską ži
noti, kas ten darosi, koks ten 
gyvenimas. Visus tat kviečia
me ateinantį sekmadienį atei
ti į mas-motingą, kviečiame 
pasiklausyti ir išgirsti tai, 
kas jums negirdėta, kas Vil- 

AKIŲ GYDYTOJAI

Į niaus krašte planingai vyk 
doma, o kas jums dar neži
noma.

Mitingą organizuoti pasiė
mė ALRKF Chicagos apskri
tis, kuri kviečia visus be ski
rtumo išklausyti jos pakvies
tų kalbėtojų:

1. Tebeviešinčio žurnalisto 
VVS delegato, V. Uždavinm. 
kuris pats vilnietis, yra nema
žai paįyręs iš lenkų ir jau H 
metai dirba Vilniaus vadavi
mo darbą.

2. Pereitą vasarą viešėju
sio Lietuvoje ir daug ten sa
vo akimis mačiusio kun. A. 
Briškos.

3. Gražiais įspūdžiais par 
važiavusio iš Nepriklausomo^

.Lietuvos ir rimtas skaudžias 
žinias parvežusio iš okupuo
tos Lietuvos, neseniai ten bu
vusio adv. J. Borden - Bag- 
džiflno.

Bedarbių artistų kūryba. Garfieldo parko, CbicaT 
goj, paviljone Išstatyta parodai meno kūriniai artistų, 
dirbančių WPA projektuose. Sis paveikslas “Viliūge 
Sųuare” pieštas \Villiam Scbvartzo.

Iš Choro Susirinkimo

BRIGHTON PARK. — Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 

4. Ugningo kalbėtojo, nuo- choro priešmetinis susirinki- 
lat arti spaudos stovinčio ir mas buvo sausio 8’ d. Išklau- 
per spaudą įvykius sekančio sius visus raportus, pirm. J. 
redaktoriaus L. Šimučio. [Kudirka pranešė turįs bilie-

5. Taip pat ir Federacijos 
Chicagos apskrities pirminin
ko, žurnalisto ir veikėjo Ig. 
Sakalo.

Taigi, ateinantį sekmadie
nį teprisipildo Brighton Pa
rko lietuvių parapijinė sve
tainė norinčių išgirsti tikrų 
žinių iš Vilniaus - Seinų kra 
što. Teišplaukia iš tos sve 
tainės Chicagos lietuvių v;- 
suomenės protesto balsas 
prieš neteisybę daromą; lietu
vių tautos šakai, prieš skriau
das, kurios sujudino visą lie
tuvių tautą. »

Res.:
2456 W. 69 St. į

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. 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 

pasai sutarti

tus apskrities chorų šokių va
karo, būsimo sausio 23 d., Vi- 
kings Temple. Visas choras 
sutiko dalyvauti.

Nutarta surenk-? me*?nį Še 
kių vakarą tuoj po Velykų. 
Komisijon išrinktu: O. Fedu- 
rienė, J. Lindžius, J. Šušai- 
tė, E. Meilūnaitė, S. Dabra- 
volskis.

Pirm. J. Kudirka pranešė, 
kad choras rengs bažnytinį 
koncertą Velykų dieną. Re
peticijos bus daromos dabar
l'el. C&lumet 6974 Ofiso valandos 

• ryte Iki 8 vakare
išskiriant sek 
madlenlus Ii 
treCladlenlus.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halsted Street
__________CHICAGO, n.L.__________

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone

PROspect 1028

\1

------------ X ■ "L

“Brighton Life” — 
Meilūnaitė, maršalka L. Žur- 
lys ir J. Barkauskas, dovanų 
pirkimo kom. O. I.vinskaitė, 
O. Noreikaitė, S. Klapataus 
kas. Korespondentė

lis, E.

Rengiasi Prie Losimo

Ketvirtad., sando 14, 1937

d., 8 vai. vakare, Burinskio 
salėje. Po susirinkimo bus 
“blngo party” savųjų narių, 
užkandis ir t. p. Visos pra
šomos atsilankyti.

B. JaukštiSs pirm.

Piknikai Vytauto Parke
Šv. Jurgio parap., gegužės 

23 ir rugpjūčio 29 d.
Šv. Kryžiaus parap. — bi

rželio 27 ir rugpjūčio 22 d.

Darius - Girėnas American 
Legion Auxiliary Unit ren
gia bunco ir card party ket
virtadienį, sausio 14 d., 7:30 Nekalto Pras. P. Š. parap.
valandą vakare, Peoples Fu Į liepos 4 ir rugsėjo 19 d.

MEN LOVE 
PEPPY GIRLS
You ean become peppy 

this easy way
If roti are hapfrr and peppr and futl of hin; 

mm will take roti plaoaa. if you era llrely, 
the y wili Inrtte you tr» daneaa and partlaa.

BŪT. If yoti are rroaa and II to to m and alwaya 
Ured out. men won't be lotereatad In you. 
Man don’t likę ’lqukt” tirto. Men go to 
parties to enjny themaelme. They want girto 
aloag who are full of pep.

LYT>IA 1. PINIKAM S VRGKTABLK COM
POUND helpa glae you pep and energy. Por 
orer etvty year s giria aad wnmen hare been 
taklng thla famotia nld medicina to pep them 

»up « • • to help glee them st rengt h. energy, 
•pa r kle. Notlce the girto and aomen about 
ro<i «h.-.m-fullof pep. Aak them whnt makea 
them peppr. If they ere honeat. many of 
them ■ ii aire the credtt to LYMA R. HNR- 
HAM’B V1OCTABI.R COMPOUND. You 
•ho«.id gira IYDIA R. PINKHAM’S VRG- 
ŠtTAfUP OOMPOUND n try. Girto vttR peptao** atuacttoa to men.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICAI-I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvln* aklų {tempime, kuria 
esti priežastimi galvom akaudėflmo. 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę Ir tolIrOgystę Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsn minavimas daromas av 
elektra, parodanėla mažiausiai? klai
das. Spoclaie atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos tw* akintų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

2859 8. Leavitt St. 
CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

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

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSTCIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pneal sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Res. and Office Tel. CANa' 0257
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. EOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Rtreet 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vnkąre
Seredoj pagal sutarti______

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENeood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRginia 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

I V A T B Ū 8 H A K T A K A T
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akya egzaminuojamo* — akinta' 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lnboa

CHICAOO. TLk 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
Vai jįo fiiotų ix nno Z iki fhSfi s. i.

vienų, o vėliau du kartus į 
savaitę.

Perskaityta. IT. Stančių šei
mynos laiškas, kuriame dėko
jama chorui už Mišių auką 
už sielą jų dukters Agnietės 
ir gėles.

Valdybon išrinkta: dvasios 
vadas — kun. A. Briška, pi- 
rrnin. — J. Kudirka, vice pi 
rmin. — H. Stančaitė, rašt. 
— O. Ivinskaitė, fin. rašt. — 
II. Gritaitė, menedžeriiun ■— 
J. Lindžius, kasin. — K. Za- 
romskis, gaidų prižiūrėtojais: 
sopranų — S. Surwill, altų - 
S. Klapatauskaitė, korespon 
dentais: “Draugui” L. Žur-
Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv. ir Nedėliomis ensitaras 

TeL CANal 2345

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

Kptvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRrinia 1116 4070 Archer Avė.
Valan Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 8051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nuodui unfurfi

Residence
6609 8. Artesian Avė. 
PROanert 3403

ŪR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFTSA8
3156 W. 69th St.
HEMIock 6998 

\ VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal' sutarti 

Telephone HEMIock 2061

UR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

navai anaitarima

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

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

ValnndoB 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSakvrna nerodomi* ir enbntomi*

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rei.: Tai. PLAaa 2400
VALANDOS:

Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NedžHomii m U iki U dianM

Tel. Ofc. REPnhllc 7000 
Melrmu* Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 Weet Marnnetta Road
Antrad., ketvirtad. Ir penktadlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-8 v. v. 
šeštadieniai* nuo 9 v. r. (kl 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK. ILL. 

Pirmadlenlala Ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

geštadtenlala nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal au tarties,

rnitune Store, 2536 W. 63 st.
Ši programa bus nepapra

sta dėl to, kad nebus įžan
gos. Kiekvienas, kuris norės 
dalyvauti, turės atnešti: ci- 
garetų, saldainių, pinochle a- 
rba playing cards (naujas) 
ir tikros vynuogių (grape) 
“jelos”. Tie dalykai bus ati
duoti ligoniams ligoninėse 
Visi širdingai prašomi daly
vauti.

Darius - Girėno Ladies Au 
xiliary darbuojas, kad sušel 
pus našlaičius. Dažnai apla 
nko ir nuveža reikalingų da
lykų eks-kareiviams Hines li
goninėn. Bus duodama “tahle 
ir door prizes”.

M. Eebastian

RADIO
Budriko radio valanda pra 

eitą sekmadienį iš stoties W 
CFL, nuo 7 iki 8 vai. vakaro 
džiugino mūsų tautiečius or 
kestro muzika, gražiomis kva 
rteto dainomis ir Makalų pa
sikalbėjimais.

Toli nuo Chicagos gyvena 
ntieji lietuviai, nežiūrint ku
riame Šiaurinės Amerikos ko
ntinento krašte jie randasi, 
aiškiai girdi Budriko sekma 
dienių radio programas, juos 
komplimentuoja ir jomis di 
džiuojasi.

Juozo Budriko pastangomis 
dar yra duodama kitos radio 
programos, būtent: pirmadie
niais ir penktadieniais 3:30 
iš stoties WAAF, o ketvirta
dienio vakarais nuo 7 iki 3 
vai., iš stoties WHFC. 

Klausykitės jų. w

Pranešimai

Gimimo P. Š. parap. — bir
želio 13 ir rugsėjo 5 d.

Šv. Antano parap. — birže
lio 20 ir rugsėjo 12 d.

Visų Šventų parap. — 15? 
pos 18 ir rugsėjo 26 d.

Dievo Apvaizdos parap. — 
birželio 6 ir rugpjūčio 8 d.

Šv. Mykolo parap. — lie
pos 25 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 30 d.

Aušros Vartų parap. — ge
gužės 2 ir rugpiūčio 15 d.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
— gegužės 9 ir rugpjūčio 1 -1. 

Šv. Kazimiero parap. — lie
pos 11 d.

Liet. Vyčių — liepos 5 J.' 
Labdaringosios sąjungos —

gegužės 31 d.
Šv. Kazimiero Akademijos

— gegužės 16 d.
Dienraščio “Draugo” —

rugsėjo 6 d.
Kun. A. Linkus

EI.EKTRIKIMAI VALYTUVAI 
HEALTH-MOR 

Matykite <1 Simui len t
Reikia tik pašaukti CENtral 9051 
arba rašyti laišku, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvyks pas jus. ir per ke
lias minutes išaiškins HEALTH-MOR 
magiką. Saukite pardavėją J. F. 
OANIS. Room 618, 203 No. Wa- 
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED
REIKALAUJAMI DARBININKAI

Reikalaujamas krauptus prltvręs mo
teriškų Ir vyrišku rūbu siuvime. Ma
tykite Markų. 5436 Montrose Avė.

KRAUTUVĖS RENDON

Rendon kepvkla — Bakerv Ir krau
tuvė. Kambariai gyvenimui užpaka
ly. Randasi po num. 3357 Lltuanlca 
Avė. Šaukite PULlman 6776 dieno
mis arba HEMIock 2383 vakarais.

PAIEŠKOJIMAS

Noriu žinių apie Carnella Wllkonis. 
arba IVIlkonlų šeimyna. Pirm I-u 

i gvveno po num. 1308 So. 49th Ct.. 
| Cicero. III. Rox 84 A, 2334 8o. Oak- 
Į ley Avė., Chicago.

REAL ESTATE PARDAVIMUI

Pardavimui moderniška* muilnis 2 
flatų namas. Beismontas. garadžlus 

į Pargenąs. Atsišaukite 5138 S. Albany 
Avenue.

, Pardavimni dviejų ankStų namas po 
; 4 kambarin*, «n voniom, sklenn. ir 
l 2 kam piradžinm. Rtclla Ynknc,

WEST STDE. — Amerikos 
Lietuvių Motinų ir Dukterų 
Balsuotojų Lyga laikys me , 215n w 24th gt > arba tel CANnl 
tinį susirinkimą vasario 19

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LTETTWTS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rnckvell Street 
Telephone: REPuh’ic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(We8t 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kaadlen nuo 9 Iki I 
Panedėlto. Seredoa Ir Pėtnyčloa

vakarai* nuo ( Iki 9
Telefoną* CANa) 117B

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

Rtate 4899 Prosneet 1#1»
KAL & ZARETSKY

ATTORNETB AT LAW 
•819 So. We*tern Avė. 

Valandom; k aad len nuo 8; 90 po piet 
Iki 8:80 V. vak. SubatoJ nuo 12 Iki 

8:00 vakare 
188 W Randotph Rt. 

Valandoa; kaaden nuo 9:00 ryto 
Iki 9:0a po ptef

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salio Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniai*

6322 So. Westeni Avenue 
1—l.1 PROapeųtlOH

IE8KO PIRKTI

Ieškoma pirkti mnžl vargonlukal 
(reed organ). Turi bfltl garam sto
vy. Box 81 A.. '‘Draugas".

NAMŲ 8TATYMA8 IR TAISYMAS

Manant statyti aan naujų namų ar 
pertaisyti aena. Sankite

JOHN VTLTMAS 
I Contractor & Bnilder,
6827 So. Maplewood Avė., telefonas 

l PROapect 1185.

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWF,RT SERVICE STATTON 
2335 Ro. Weatern Avė., kampa* 23rd 
Place. Tel. CANal 3764. Phillips 
“66” Prodnct* — Veedol and Qua- 
ker State Motor Oila — Citiea Ser
vice Motor Oila — vien ankštoa rū- 
šiea Lnbrikantai vartojami — In" 
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, ma- 
naper.

UPHOL8TBRING

idų Taisymaa
Pervilkimaa, baldų taiaymas, per- 

tnaliavęlimas, išvalymas. Darba* ga- 
rantnųjnma*. Apkainavima* dykai. 
Zemitfnaioa kainos mieate. Snperior 
Uplioisterintr Co.. 327 Ro. Kedaie 
Ava.. NEVada 7717.

ANGLYS

Užsisakykite dabar Special Illinoia 
Riv Lump $5.66. Special Illinois nnt 
$5.60. Rlack Gold Lnmp ar Egj? 
$6.00. Mine rnn $6.76. Sereeniną 
$4.75. Grandy Mining Company. Te
lefonai CANal 7447 artus CEDac- 
sreat 1131. . ■ . .,^a------- 1

skaitlingi.au

