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25,000 NUKENTĖJUSIŲJŲ NUO 
POTVYNIŲ

UPIŲ IŠSILIEJIMAS IŠTIKO ŠEŠIAS 
VALSTYBES

Žiniomis iš ištiktų potvynių 
plotų, apie 25,000 asmenų en- 
tekę pastogės — namų ir man 
tos, ir reikalingi visuomenės 
šelpimo.

Apskaičiuota, kad iki šian
dien padaryta apie 8 milijo
nai dolerių nuostolių.

Potvynių juostos paupiais 
driekiasi iš Pennsylvanijos iki 
Arkansaso.

Ištiktos šios valstybės J 
Pennsylvania, Oliio, Kentu- 
cky, Indiana, Illinois ir Mi-i 
ssouri.

8 asmenys yra žuvę, o kele
tas šimtų nežinia kur dingę.

Raudonojo Kryžiaus skyriai 
suskato nukentėjusiuosius gel
bėti maistu, drabužiais ir vai
stais. Be to, rūpinamasi gauti 
laikinų, pastogę. Nukentėju
sieji kai kur daug vargsta 
dėl sniego, arba lietaus.

Tūkstančiai nacionalėa sar
gybos vyrų, taip pat WPA ir 
CCC darbininkų vietomis sun
kiai dirba, kad apsaugojus 
svarbesniuosius vieškelius nuo 
banguojančių vandenų.

Pakraščių sargyba iš Chica
go pasiuntė keletu motorinių 
valčių.

Washingt(me dti^ns automobila 
pramones reikalu

WASIIINGTON, saus. 21. 
— Čia atnaujintos derybos or
ganizuotų darbininkų vadų su 
General Motor korporacija.

Derybose dalyvauja Gene
ral Motors prezidentas Sloan, 
gubernatorius Murphy, darbo 
departamento atstovas Dewey, 
organizuojamų pramonių uni
jų vaelas J. L. Lewis ir Uni
ted \Vorkers prezidentas Mar
tin.

Gubernatorius Murphy sten 
giasi iš naujo abi puses sutai
kinti.

Amerikos Darbo federacijos 
vailai nedalyvauja derybose 
dėl Lewiso įsigalėjimo.

Kongrese taip pat keliamas 
streiko klausimas. Kai kurie 
atstovai pageidauja, kad prez. 
Rooseveltas pagaliau įsikištų! 
į šį reikalų.

SUGAUTAS POLICININ
KO ŽUDIKAS

Telefonas: Canal 7790
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NACIONALISTAI NEUŽ* 
SUMA KAURAIS 

DARBAIS

GUBERNATORIAI PRA-j NEPAPRASTI SKAUSMAI 
NEŠA APIE LAIKŲ 

GERĖJIMĄ
WASftlNGTON, saus. 21. 

Čia suvažiavę į inauguracijos 
iškilmes gubernatoriai demo
kratai praneša apie laikų ge
rėjimų visoj šaly. Daugiau ga

I
LONDONAS, saus. 20. —

Anglijos parlamento narys 
•kap. Maenamara neseniai ap
lankė Madridu, kad patyrus 
“teisybę apie Ispanijų”. Svar
blausias jo kelionės tikslas bu-' mybos, daugiau prekybos, 
vo sužinoti kariaujančių pusių 
vykdomas žiaurybes su suim
taisiais savo priešais, grįžęs prob]emų yra technologinis ne 
namo kap. Maenamara pas-! darbas, pasireiškęs dėl maši- 
kelbė, kad žiaurygėmis ten į nerjjų įvedimo. Jei ši proble- 
lygiai užsiima radikalai ir na
cionalistai.

Buvęs Ispanijos ambasado-

DETROIT, Mich., saus. 21. 
— Detroito vyskupijos JE. 
vyskupas M. J. Gallagher už
vakar vakarų mirė Apvaizdos, 
(Providenee), ligoninėje.

rius Anglijai nuo 1913 iki 19- 
31 metų markizas Merry dėl 
Vai laikraštyje Catholic He- 
rald griežtai užgina kap. Mac- 
namaro pasakojimų apie Ispa
nijos nacionalistų žiaurybes.

Kai kurie jų pažymi, kad 
šiandien viena svarbiausių

ma kaip nors būtų išspręsta, 
šalis sulauktų didžiausio isto
rinio gerbūvio.

NACIONALISTAI ARTI 
MALAGA MIESTO

NOTRE DAME KAMPANI
JA PRIEŠ KOMUNIZMU
NOTRE DAME, Ind., saus. 

21. — Notre Dame universite
to fakultetai, studentai ir a- 
liumnai ateinantį pirmadienį 
inauguruos visam krašte kovų 
prieš komunizmų ir kitus ken
ksmingus krikščionybei ir vai 
stybei gaivalus.

Per dišimtį dienų vyskupas 
skundėsi gerklės skaudėjimu. 
Užvakar pavakarėje tarnaitė 
negalėjo pažadinti gulinčio 
vyskupo. Greitai pakviestas 
gydytojas. Šis rado vyskupų 
sunkiai susirgusį ir nusprendė 
paimti į ligoninę. Nuvežtas į 
ligoninę vyskupas neužilgo mi 
rė.

“streptoco-
paėjusiųjų

Gydytojas paskelbė, kad vys 
kūpąs mirė nuo 
ccus” užsikrėtimo 
komplikacijų.

Velionis vyskupas buvo gi-
Tuo tikslu pirmadienį uni<męs 1866 metais šioj Michiga- 

versitete rengiamas masinis Į no valstybėj. Vyskupu konse- 
susirinkimas. Įžengiamųjų kai1 kruotas. 1918 m,
bų sakys mons. T. Sbannon, Į ■ .
D. D., iš Chicago, žinomas žur 
nalistas.

Tų pačių dienų šio univer
siteto aJiumnų organizacijos 
85 skyriai tuo pačiu tikslu tu
rės susirinkimus kituose ša
lies miestuose.

i Tuo būdu katalikų visuome
nė, bus išjudinta kovon prieš 
komunizmų.

PRAPLIUPO KOMUNISTŲ 
SPAUDA

MASKVA, saus. 21. — Ko
munistų laikraščiai vienu bal
su suskato reikalauti, kad Ra- 
dekų, ir kitus 16 komunistų 
vadų, sankalbavusių su Troc- 
kiu prieš Stalinų, be jokio pa
sigailėjimo sušaudyti.

MONROE, Mich., saus. 21. 
Micbigano valstybės polici

ja greitai sugavo policininko 
R. F. Hammoudo žudikų Alci- 
de Beinot, 25 m. amž.

Šis paroliuotas iš kalėjimo

20 NUOŠIMČIŲ DAUGIAU 
ATLYGINIMO

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA MADRIDĄ

Markizas pareiškia, kad na- 
; eionalistai paimtų nelaisvėn 
i radikalų nieku būdu nešaudo, 
kaip tai daro Madrido ir Va- 
lencijos raudonieji. Mirties 
bausmė taikoma tik sunkiai 
nusižengusiems, nesiskaitant 
su karo taisyklėmis, arba pap
rastais įstatymais. Net did
žiausi kr.iminalininkai nešau
domi be karo teismo nuospren 
džio*. NaciondKstai yra įsteigę 
karo teismus net San Sebas- 
tian mieste.

Toliau markizas pažymi, 
kad generolo Franco kariuome 
nė nieku būdu nežudo sužeis
tųjų ligoninėse. Jei kas tvirti
na kitaip, tas, arba nežino kų 
kalba, arba aiškiai meluoja.

Generolo Franco kariuome
nė visur ir visados apsiaugo 
Raudonojo Kryžiaus vienetus. 
Tuo tarpu radikalai dažnai 
prisidengia Raudonojo Kry
žiaus ženklais savo piktų dar
bų vykdymui. Tokiuose atsiti
kimuose nacionalistai smogia 
radikalams ginklais.

Neseniai pats gen. Franco 
oficialiai paskelbė, kad jis šia
me kaire nenaudoja nuodin
gųjų dujų ir neturi pasiryži-l 
mo jas naudoti.

GIBRALTARAS, saus. 21. 
— Nacionalistų kariuomenė 
daro pažangų prieš Malaga 
miestų ir uostų. Kai kurios na 
cionalistų pajėgų priešakinės 
sargybos pasistūmė visiškai 
arti miesto. Visur sutinkamas 
atkaklus radikalų priešinimų- 
sis.

Malagos radikalai yra įsigi
ję pakankamą! ginklų ir amu
nicijos.

« -z
TERORISTŲ DARBAI 

LISABONOJ

LISABONA, Portugalija, 
saus. 21. — Karo ministerijos 
rūmuose teroristai susprogdi
no bombų. Kitose miesto įs
taigose taip pat retkarčiais 
sprogdinamos bombos.

Geležinkelininkų unijų 
dai, reprezentuojantieji apie 
250,000 darbininkų, susirinki-

piktadary® pagrobė valstybės ‘lne 5 n^Pr^n<^® re^®'
policininkų Hammondų, Mirti
nai peršovęs prirakino prie

va- MADRIDAS, saus. 21. — 
Nacionalistų artilerija šian
dien vakarų pradėjo smarkiai 
bombarduoti miestų.

PITTSBURGHE UŽBAIG
TAS DIDELIS STREIKAS

geležinio stulpelio ir paliko. 
Policininkas rastas negyvas.

Žudikas Beinot po to tik 
vienų dienų naudojosi laisve 
pasprukęs miškan.

lauti 20 nuošimčių daugiau at
lyginimo visiemes geležinkeli
ninkams. šis reikalavimas bus 
įteiktas geležinkelių kompani
joms.

Geležinkelininkų organiza
cijos priklauso Amerikos Dar
bo federacijai.

PASIKORĖ PAROLIUO
TAS KALINYS

Maxwell policijos stotie® 
kalėjime pasikorė areštuotas 
Daniel Flynn, kurs buvo pa
roliuotas iš kalėjimo.

PJTTSBURGH, Pa., saus. 
21. — Užsibaigė streikas Pi- 
ttsburgh Plate Glass Co. fab
rike. Apie 7,000 darbininkų 
grįžta į darbų. Darbininkai 
laimėjo 8 nuoš. daugiau atly
ginimo.

PLATI NARKOTIKŲ 
PREKYBA

NAUJAS SKANDALAS

“Juvcnile detention” na
muose susektas skandalas. Ci
vilinės tarnybos komisija sus
pendavo dvi prižiūrėtojas. 
Cooko apskrities komisionie- 
riai imasi tirinėti.

NUMATOMA SNIEGO POGA
NumatomaChicago oro biuras praneša, 

kad šiandien reikia lankti pir
mosios šįmet sniego pūgos 
Chicagoj.

Anot biuro, pūga įsigali O- 
hio slėnyje ir iš tenai slenka

mūsų miesto link. 
daugiau sniego.

Bet šaltis, kaip atrodo, ne
didės — pasiliks iki 20 laips
nių aukščiau 0 (nulio), arba 
kils aukščiau.

Chicagoj susekta plačiai įsi
galėjusi prekyba narkotikais. 
Veikė sudaryta gausinga gau
ja, kurios du vadai, kaip ran
da vyriausybės agentai, kas
dien turėjo po vienų tūkstantį

u

SURĖMĘ POPIEŽIŲ
Bet Jo Šventenybė veržiasi 

į savo pareigas
■VATIKANAS, saus. 21. —Rinkamo žodžio jų apibūdini- 

Per kiaurų naktį nepaprasti 
skausmai turėjo surėmę Šven
tųjų Tėvų.Pijų XI.

Didžiausi skaudėjimai yra 
kairėj kojoj, kur kraujo tekė
jimai ( cirkuliacija) yra men
ki. Popiežius su neišpasakytu 
širdies tvirtumu kenčia skaus
mus. Slaugai girdėję Popiežių 
sakant:

“Skausmai tikrai žiaurūs.
Matyt nė žodynuose nerastum

mui .
Šventasis Tėvas šiandien 

klausė Mišių būdamas lovoje*. 
Paskiau, kiek leido pajėgos, 
atliko savo kasdienes Bažny
čios reikale pareigas.

Prelatai sako, kad Jo Šven
tenybė pareiškė Milano koad
jutoriui arkivyskupui Casti- 
glioni, kad pasiryžęs eiti pa
reigas taip ilgai, kol gyvybe 
dvelks kūne.

Ir Japonai kaltina Maskva už 
naramomns pasauly

TOKTJO, saus. 21. — Japo-Į Komunistai smarkauja Ki
nų užsienių reikalų ministeris i nijoje, mėgina kastis į Japo- 
Ilaebiro Arita kalbėjo parla-j nijos valstybės pamatus. Ispa-
mente apie vidaus reikaus ir 
apie tarptautinį politinį stovį.

Ministeris nuginčijo, kad 
militarininkai Japonijoje siek
tų įsigalėjimo, kaip nepalan
kioji japonams spauda apie 
tai aiškina pasauliui.

. _.-vLi8_nųrodg».had komunistai, 
kurių vyriausias centras Mas
kvoje, kelia visus neramumus 
ir negerumus pasauly, kad iš 
♦o pelnius sau kokios .naudos*.

nijoje brolžudiškas karas yra 
komunistų padaras. Pasaulis 
neturi stebėtis, kad japonai pa 
darę prieškosnunistiškų su
tartį su Vokietija. Ši sutartis 
nieku būdu neliečia kitų vals
tybių reikalų. Tųs padalyta 
tik apsisaugoti nuo komuniz- Į 
nm. Japonija pasiryžusį dafy 
ti tos rūšies sutartis ir su ki*l 
tomis valstybėmis, pareiškė j 
ministeris. !

NUSKENDO 5 LAIVAI

LONDONAS, saus. 21. — 
Papildomomis žiniomis apie 
siautusias audras Baltijos ir 
Šiaurinės jūrose pažymima, 
kad audros nuskandino penkis 
laivus su jų įgulomis.

TIRIA GAISRO PRIEŽASTĮ

Gaisras ištiko Troeadero 
Casino, naktinį klubų, 445 E. 
Erie gat. Padaryta apie 10,000 
dol. nuostolių.

Gaisrininkai rado viduj ga
zolino skardines. Vedami t iri
mai. ij

Policija prieš keletu dienų 
uždarė klubų, kadangi neturė
ta “laisnių”.

300 METŲ PYPKĖ

SALAKAS. (Zarasų apskr.)
— Gruodiškių km. J. Bivei- 
nis, kasdamas savo lauke dur
pes, rado molinę pypkę. Ši se
niena gražiai padaryta. Šone 
išgraviruota 1699 m. Be to,

MADRIDO RADIKALAMS 
DAROSI KARŠTA

MADRIDAS, saus. 21. — 
Madrido radikalų vadai pas
kelbė įsakymų, kad per 72 va
landas visi civiliniai gyvento
jai iki vieno apleistų miestų. 
Pažymėta, kad Madride pasi
liks tik vieni kovotojai ir kiti 
civiliniai valdininkai.

PRANCŪZIJA DUODA PA- 
GELBĄ RADIKALAMS

BĖGLIAMS

PARYŽIUS, saus. 21. — 
Prancūzijoje yra daug ispanų 
radikalų bėglių, kurie dėl į- 
vairių priežasčių negali grįž
ti į Ispaniją karianti prieš na 
cionalistus.

Prancūzijos atstovų 
jų šelpimui skyrė 10 milijonų 
frankų. . t

BILBAO RADIKALAI ŽUDO! 
ĮKAITUS

BURGOS, Ispanija, saus, 
21. — Žiniomis iš Bilbao, ra
dikalų gaujos vakar ir vėl 
puolė kalėjimų, kuriame laiko
mi politiniai įkaitai. 27 įkaitai fi| 
nužudyti.

Prieš keletu dienų ten tos, 
gaujos nužudė daugiau kaipl 
200 įkaitų — įtariamųjų naci-l 
onalistų.

RADIKALAI SKUNDŽI 
PASAULIUI

MADRIDAS, saus. 21. — 
Valenoijos radikalai skundžias 
pasauliui, kad pilietinis karas 
Ispanijoj per šešis mėnesius 
prarijęs vienų milijonų gyvas
čių. Jei karas tęsis dar 6

rūmai mėnes^us* tai žus kitas milijo
nas žmonių. Kas gi už tai kal
tas, jei ne patys radikalai.

NESISEKA MADRIDO 
RADIKALAMS

MADRIDAS, saus. 21. — 
Radikalų milicininkai kelinta 
diena be pasisekimo puola na
cionalistų pozicijas Madrido 

rastas varinis kaltas ir pinigų pietiniam šone. šimtai milici-
per šimtų monetų vieno lito

dolerių pajamų ir gyveno kaip didumo su 1666 metų data ir 
koki railijonininkai. Į Lietuvos vytimi.

ninku nukauta, bet radikalų 
vadų įsakyta nenutraukti puo 
limo.

TOKIJO, saus. 21. — Kad 
išgelbėjus ministerių kabinetų, 
japonų imperatoriaus sprendi- j 
mu paleistas prieš porų dienų 
susirinkęs parlamentas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma daugiau sniego; ma
ža temperatūros atmaina.
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PREZIDENTO INAUGURACIJOS KALBA

A. A VYSK. GALLAGHER
Sausio 20 d. pasimirė Detroitu diecezi

jom vyskupas Mykolas J. Gallagher, sulau
kęs 70 metų amžiaus.

Pastarais keleliais metais velionis vys
kupas pagarsėjo kaipo didelis pritarėjas so
cialinio teisingumo vykintum. Jo valdomoj 
vyskupijoj išaugo kun. Coughlinas, kuris 
visame pasaulyje pagarsėjo kaipo ugningas 
kalbėtojas ekonominiais ir socialiniais klau
simais. Jis suorganizavo National Union for 
Sočiai Justioe, kurios tikslas — vykdyti 
socialini teisingumų, šiame krašte. Šiame da- 
nbe kun. Cuuglilin turėjo pilnų ir nuoširdų 
a. a. vysk. Gallagher pritarimų ir paramų. 
Kun. Coughlinų puolė kapitalistai, puolė 
spauda, nemaža ir dvasininkų nusistatė prieš 
jį, ne vienas skundas ir Šventųjį Tėvų pa
siekė, tačiau Garbingasis Vyskupas visuo
met stovėjo užpakalyje kun. Coughlino vei
kimo ir nekreipė dėmesio į visokias prieš 
jį atakas, nes nusimanė, kad kun. Coughli- 
nas pasekmingai populiarizuoja popiežių en-

Skaudūs Įvykiai Vilniaus 
Padangėje

■**®BWW&88NK<

Jei prieš keturis metus Prezidentas Itoo- 
seveltas savo gražia inauguracine kalba 
džiugino šio krašto plačiųjų visuomenę, tai ' ciklikas ekonominiais ir socialiniais klausi
juo labiau tenka ir pasitenkinti ir džiaugtis 
užvakar pasakytųja reikšminga ir drųsia 
jo kalba. Mat, tada daug kas dar abejingai 
galėjo žiūrėti į Prezidento žodžius, nes jo 
nepažino taip, kaip šiandien jau pažįsta. 
Daug kas pamanė, kad tokie ponai ne vi
suomet suderina savo žodžius su darbu, daž- 
žnai savo prižadų neišpildo.

Keturių metų prezidentavimas, palody
ta didelė iniciatyva, nuoširdus ir sugebus 
rūpinimosi krašto ir žmonių reikalais, įrodė, 
kad Prez. Rooseveltas savo žodžiais nežai
džiu, kad jis savo prižadus pildo. Dėl lo 
jo paskutinioji kalba visame krašte iššaukė 
entuziazmo, sukėlė naujų vilčių šviesesnio 
rytojaus.

Prezidento kalboj ypač ryškiai pabrėž
ta demokratybės dėsniai ir socialinio teisin
gumo vykdymo reikalas. Jis pažymėjo, kad 
paskutiniųjų keturių metų piaktikų vyk
dant naujus dalykus, parodė, kad yra ga
lima įgyvendinti laikų reikalavimus, nenu- 
sidedant demokratybės dėsniams.

Anot Prezidento, demokratybės jėga pa
skutiniais ketvertais metais sustiprėjo, nes 
“privatiškas autokratijos jėgas pradėjome 
privesti prie tinkamo nusilenkimo visuome
nės valdžiai”. Mat prieš ketvertų metų pe
simistinio nusistatymo žmonės pranašavo 
Prezidentui, kad saujalė kapitalistų, ligšiol 
diktavusi visiems valdžios darbams, negali
ma bus nugalėti. Bet — “jie buvo iššaukti 
į kovų ir nugalėti”. Ypač pažymėtini yra 
šie Prezidento žodžiai:

“Bet tai dar ne viskas kų jūs ir aš 
suprantame apie naujų dalykų tvarkų. 
Mes pažadėjome atlikti ne vien lopymo 
darbų su sena medžiaga. Vartodami nau
jų socialinio teisingumo medžiagų, mes 
ryžomės pastatyti labiau pastovų pasta
tų ant senų pagrindų geresniam naudo
jimui busimųjų kartų”.
Prezidentas pabrėžė ir tų faktų, kad ne

moralumai ekonominiame gyvenime yra blo
gas dalykas ir su tuo reikia vesti! kova, nors 
ta kova nėra lengva

Plačioji Amerikos visuomenė labiausia 
bus patenkinta tuo, kad Prezidentas mato. 
esamus blogumus ir kad pažada juos šalinti. 
Jis, matydamas garbingų tautų, paveldėju
sių didelius turtus iš natūralių šaltinių, su
sidedančių iš 130 milijonų žmonių, gyve- 

. naneių taikoje su savo kaimynais, mane, 
kad prie demokratiškos tvarkom tautos tur
tas gali pakelti visų žmonių gerovę. Tuo 
.tarpu jis mato, kad dešimtimis milijonų pi
liečių skursta, kad milijonams .šeimų diena 
iš dienos gręsia pavojų, kad milijonai neturi 
progos mokytis, neturi1 galimybių rekreaci
joms, kad tautos trečdalis neturi tinkamų 
butų, blogui aprengtas ir blogai maitina
mas. Dėl to, p. Rooseveltas tikisi, kiek sų- 
lygos leis, tuos neteisingumus šalinti. Jis
žiūrės, kad tiems užtektinai tektų, kurie per- 
mažai turi, o ne tiek rūpinsis tais, kurie 
perdaug turi ir dar daugiau nori.

Reikia pasakyti, kad toji Prezidento 
Koosevelto kulba yra reikšmingu nno pra
džios iki galo. Ji yra istorišku. Svarbiau
siu, ji buvo pasakyta ne vieno kito turtuo
lio interesams, bet viso krašto ir visų žmo
nių gerovei. '

Tenka tik linkėti p. Itooeeveltui geriau- 
»• sio pasisekimo vykinti naujų ekonominę tva

rkų ir socialinį teisingumų. Žmonės tau (ai
dės, tik vadovauk jiems. Padės ir Dievas, 
nes Jo noru yra, kad žemėje viešpatautų
teisingumas ir teisėtumas.

nes prieš Lietuvų: bandė jų 
sprogdinti iš vidaus, Plečkai- 
tininkais prisidengdami, ban
dė kompromituoti Lietuvos 
vaidų piktais įtarinėjimais. 
Bet Lietuvos moralinis auto
ritetas, dar atžymėtas laimė
jimais Tarptautinio Teisingu
mo Tribunole, pasilieka nepa
žeistas.

Pastaruoju laiku, kaip pra

(Lietuvos Spaudos Žinios)

WASHINGTON, D. C. —
Sausio mėn. 18 d. Po Vilniaus 
okupacijos, kurių taip meis
triškai įvykdė Želigovskis, Le 
nkijos maršalo vienas patiki
miausių generolų, kitose pa
saulio kraštuose įvyko kelt 
tas kitų panašių užkariavi
mų “netyčiomis”. Tautų Sų- 
junga ir net kai kurios di
džiosios valstybės, ypač U.
S. A., tokių moderniškų už
kariavimų atžvilgiu pastaruo
ju laiku pradėjo taikyti ne- objektu, pasirinko Vilniaus vienų, kitų net giltinė ant len-i dės jums atlikti geriausius 

Krašto lietuvius ir jų orge-1 tos (laguldo. \ adinasi, jei biznius, ko niekuomet nepa-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Sveiki, tavorščiai!
Visi, kurie skaitot mano

juokiasi. Bet reikale jie sku
ba į pagelbų.

“Todėl juokimės! Ir nekrei
pkime dėmesio į tas liūdnojo 
vaizdo asmenybes, kurios 111a-karnpelį, kuris, visiems suke

lia juoko, nedarniai čėsų lei- Į no, kad juoktis yra neniauda 
neša Vilniaus ir laisvos Lie džiate, ba juokis yra didelė gu.
tuvos spauda, lenkai sugal- žmogui liekarsta nuo visokių “Juokas jmns—laimės mei-
voję naujų būdų Lietuvų spau negalavimų. Dabar daugelį lę, juokas atstums jums nepa- 

■ sti: savo žiaurių eksperimen- ’ pliu kainuoja, o iš jų, žiūrėk, tinkamus žmones, juokas pa-

mais (“Rerum Novarum” ir Quadragesimo 
Alino”), žinojo, kad reikia vykinti sociali
nis teisingumas, jei norima išvengti bolševiz
mo ir kitokių “izmų” pavojų.

Kad a. a. vysk. Gallagher buvo darbi
ninkų prietelis, apie tai nėra jokios abejo
nės. Nekartų jis yra užstojęs darbo žmones 
jų kovoje už geresnį būvį. Prieš apie sa
vaitę laiko jis palankiai kalbėjo apie strei
kuojančius darbininkus automobilių indus
trijoje.

A. a. vyskupas Gallagher ir lietuvius 
neblogai pažino. Nekartų jis jiems palan
kumų ym parodęs. Mūsų veikimo centrui — 
Federacijai jis suteikė savo pritarimų ir 
palaiminimų, pabrėždamas, kad Katalikiš
koji Akcija reikalinga yra išplėsti lietuvių 
tarpe ir kad Federacijos skyriai turėtų vei
kti kiekvienoj lietuvių parapijoj. Gaila, kad 
Detroito lietuviai katalikai į tai nekreipė 
savo dėmesio.

A. a. vysk. Gallagher asmenyje Bažny
čia neteko uolaus veikėjo, ir vado, o darbo 
žmonės nuoširdaus užtarėjo.

STREIKININKŲ VARGAI

Kaip žinoma, paskelbtosios paliaubos 
automobilių industrijos streiko lauke turėjo 
būti nutrauktos. Tai įvyko dėl to, kad darb
daviai savo duoto žodžio neišlaikė. Jie pir
mieji sulaužė laikinai padarytųjų sutartį. 
Streikuojančius darbininkus norėjo prigauti, 
tačiau tai jiems nepavyko. Tuo būdu strei
kus eina toliau. Kova einu. Žinoma, bepig 
darbdaviams kovoti, imant po kelis šimtus 
tūkstančių dolerių metinės algos. Jie aprū
pinti ir butais ir duona. Bet kas kita yra 
su darbininkais. Pabuvus be darbo savaitę, 
kitų, viskas užsibaigia ir nėra iš ko toliau 
gyventi. Prasideda didelis vargas ir darbi
ninkių ir ypač jo šeiniai.

Bet, nežiūrint to vargo, streikininkai y- 
ia pasiryžę nepasiduoti, nes nebepakenčia to 
nežmoniško išnaudojimo. Jie reikalauja, kad 
būtų sutrumpintos darbo valandos, pagerin
tos darbo sųlygos, pripažintoe darbininkų 
unijos, kad ateityje darbininkų negalėtų iš
mesti iš darbo, lyg kokį šunelį.

Tad, streikas tęsiasi ir streikininkų va 
i gai didėja. Tačiau jie tikisi, kad streikų 
laimėjus, jų būvis pagerės ateityje.

GINKLUOKIME

pripazinuno principų
pavyzdžiui, Mandžūrijos užka ... . .
riavimo faktas tebėra iki šiol nl^aei3aa ir en DT ° , _ . . , . .

tai panašaus į pogromų: lie- giltine iš jo juokiasi, 
tuviškos Šv. Kazimiero* ap-! Apie juokų, koks jis yra ge-

kas žmogus nesijuokia*, tai p!iu ir

Amerikos nepripažintas japo
nams. Lenkija, ginklo pajė
ga okupavusi Vilniaus kraš
tų, labai norėtų, kad Lietu
vos “nepripažinimo politika” 
būtų pakeista, tai yra, kad 
Lietuva pripažintų Vilniaus 
okupacijų de jure. Gerai ži
nodama, kad Lietuva to nie*- 
kados nepadarys liuosu noru, 
Lenkija imasi, kaip matom, 
įvairių priemonių Lietuvų pri 
versti.

Kad agresyvus Lietuvos 
kaimynas Lenkija nekoimyni- 
škai elgiasi, yra gerai žino
ma ne tik mums lietuviams, 
bet ir kitiemsjos kaimynams. 
Lenkija išaugo į didelę val
stybę aplinkinių tautų sus 
kaiton. Dabartinė Lenkija ta

švietos draugijos 450 skyrių 
ir 10 susirinkimams svetai- “Juokas, laisvas, sveikus 
nių tapo uždaryta, apšvietus juokas, be jokių kitų priemo 
draugijos “Ryto” iš 140 mo- Į nių yra geriausias žmogaus 
kyklų beliko tik 2, gi 138 ta- į organizmo vaistas. Juokas 
po uždarytos, kaip taipgi pa- * mus palaiko, taiso sveikatų, jis
naikintos tos draugijos 11 sky 
rių ir 80 svetainių paskai
toms. To pačio likimo susi 
laukė 22 lietuvių ekonoaninės 
draugijos ir 11 draugijų kul
tūrinio susivienijimo. Net la: 
kinojo Lietuvių Komiteto vei
kimas. Vilniuje tapo sulaikv 
las neribuotam laikui. Yra

ra liekarsta, “Vakarai” rašo:

mus dažnai gelbsti nuo bepro
tybės.

“Eskimai labai protingai y- 
ra įsitikinę, kad niekas taip 
nepadeda taikos derybose, 
kaip juokas. Kai dviejų kerš
taujančių tautelių vadai susi- 
pinka, tuojau organizuojama 
juokingi vaidinimai. Jeigu vi-

apskaitliuota, kad iki 19361 si žmonės pradeda kvatoti,
metų galo lenkų valdžia Vil
niaus krašte, remdamosi įvai
rioms priekabėmis išviso lie- kad ligonis, kuris gali norma-

po~ panaši7 prieškariniai “ Aus- tuvįSk« Panaikina 723. liai juoktis, jau yra paeveiki-
Lietuviškų laikraščių pade- rao kelyje.

“Juokas pakelia arterijų į-
trijai: Lenkijos ribose atsi
dūrė dideli skaičiai ne lenkų 
tautybės gyventojų. Lenkai, 
vietoje geruoju sugyventi su 
savo mažumomis, kaip kad 
daro Lietuva, čekai, latviai 
ir kitos kultūringos tautos, 
visomis išgalėmis stengiasi 
mažumas sunaikinti^ sulenki
nti ir šiuo keliu eidami jie 
dažnai pralenkia net Rusijos 
carų užsimojimus.

Mes lietuviai dėl lenkų to
kios politikos palyginamai 
daugiausiai kenčiame. Po su
laužymo Suvalkų sutartie? 
1920 metais, Lenkijos vald
žiai pateko visas trečdali? 
Lietuvos teritorijos drauge su 
visos Lietuvos sostine Vilniu
mi. Lietuva iki šiol neišsiža
dėjo nei Vilniaus nei pėdos 
lenkais okupuotų Lietuvos že
mių ir ne tik kad nemano at
sižadėti jų ateityje, bet prie-

Popiežius Leonas XIII yra pasakęs: 
“Trauktis nuo priešų ir tylėti tuo metu, kai 
iš visų pusių girdisi šauksmai prieš tiesų, 
tai pažymys žmogaus arba be charakterio, 
arba abejojančio savo tikėjimo tiesomis”.

Nors šie žodžiai jau ne šiandien pasa
kyti, tačiau jie labai tinka ir šių dienų gy
venimui.

Visi niuto, kad dabar pasaulis skirstosi 
į du frontus: ateistiniai komunistinį ir krikš
čioniškos kultūros bei civilizacijos gynėjų 
frontų. Kova už krikščionybę ar prieš jų 
eina.visame pasaulyje. Katalikai neturi trau
ktis iš kovos fronto už Kristaus tiesų, ku
riu mes turime ginti raštu, žodžiu, organi
zacija ir visa savo veikla.

Vesdami tų garbingų kovų, apsiginkluo
kime gera, katalikiška spauda, kovokime ne 
kiekvienas atskirai, bet stodami į katalikiš
kųjų organizacijų eiles, nes be vienybės, be 
organizacijų mes savo fronto neatlaikysiMP'.

Tad, šių metų pradžioje ryžkimės ge
riau susiorganizuoti. riškūue savo draugijas 

prie mūsų veikimo centro — Federacijos

draugystė savaime patikrinta. 
“ Beprotnami uoee tikima,

tis Vilnijoje yra taipgi ap
verktina. Lietuviai veikėjai 
tremiami per demarkacijos 
linijų.

Jei visas kultūringas pa 
saulis žinotų apie tuos' visus 
XX amžiaus lenkų šovinizmo 
darbus, tai tautų brolybės ša
lininkams tektų giliai susi- 
mųstyti. Vienas Vilniuje ei- 
nųs lietuviškas laikrašti: 
skundžiasi, kad tokis darbas, 
kada pati valstybė pradeda 
engti savo piliečių dalį, yra 
panašu į sadizmų. “Čia rei
kia jau veikti! Bent kol ka.-|| 
garsiai šaukti, kad platusis 
pasaulis atsižinotų, jog sadiz
mas (tai yra nekaltų kanki
nimas) kai kur virsta poli
tikos priemone”.

“Vilniaus Kraštas darosi 
panašus į kapines” — sako 
kauniškis “Lietuvos Aidas”.

tampų, kuomet ji yra kritusi, 
jis paskatina kraujo apytakų, 
palengvina smegenų darbų ir 
stiprina plaučius.

“Juokas turi penkias reikš
mes žmonijai: tai bendravimo 
priemonė, savaimingas atsilie
pimas į malonius jausmus, 
pergalės pareiškimas, apsigy
nimo priemonė, visuomeninis 
pritarimas ir pataisa.

“Juoko mėgėjai būna sim
patiški žmonės. Matydami į 
sunkumus patekusį žmogų, jie

kingai, remdamosi istorijos,1 Bet gi nepanašu, kad oku- 
etnografijos, ekonomijos ir'pantai pajėgtų išnaikinti lic-
tarptautinės teisės ir teisybės 
atžvilgiu priguli. Dėl tokio 
Lietuvos nusistatymo, dėl to
kio Lietuvos tvirto pasiryši 
mo, kuris ne silpnėja, bet me
tas iš meto tvirtėja, — Len
kijoje jaučiama tūlo konfū
zo, moralinio nerymo surišto 
su augančia lietuvių neapy
kanta. Daugel kartų bandė 
lenkai sulaužyti Lietuvos vie 
ningų nusistatymų tai karo 
grųsinimais (Pilsudskio - Vo
ldemaro turnyras Ženevoje), 
tai diplomatinėmis priemonė
mis (pav., suiisiekimo byla 
Ženevoje ir Haagos Tarptau
tinio Teisingumo* Teisme), 
bet nieko neatsiekė. Priešin
gai, — Lietuvos nusistatymas 
susilaukė pritarimo Tarptau
tiniame Forumė. Lenkai bau-4 ’
dė ir kitokios rūšies priemo-

tuvius, nuo senų - senovės 
Vilniaus Krašto gyventojus. 
Visi okupantai elgiasi pana
šiai. Gal lenkui jau užmiršo 
kaip juos engė rusų žanda
rai

Vilniečių nelaimę atjaučia, 
visa Lietuva ir plačiame pa
saulyje gyvenų lietuviai. Pe 
rnai metais gruodžio mėn 
Kaune ir visoje Lietuvoje į- 
vyko skaitlingi protesto mi
tingai ir pasipiktinimo bu1 
sai Vilnijos viešpačių adre
su. Čia Amerikoje Čikagos 
lietuviai masiniu būdu pir
mieji pakėlė protesto balsų 
okupantams ir užuojautos pa
reiškimų Vilniaus krašto nu
kentėjusioms lietuviams. Jų 
pavyzdžiu puseks kitos kolo
nijos.

(Tęsinys 3 pusi.)

sieksite sausomis statistiko
mis, juokas jums suteiks dau
gybę draugų ir suartins si 
vaikais.

Besie Sniaugienė anų dien 
nuėjo į storų nupirkti savo 
vyrui kalnierių.

— Kokio saizo? — klausia 
pardavėjas.

— Nežinau, — atsakė Smau- 
gienė. — Bet galiu pauiieruo- 
ti. Aš (rodo) abiem rankom 
izi apiiuu savo vyro kaklų.

Vakar užėjau į svečius pas 
vienų daktarų. Miliny bekal
bant atėjo ofisan mergina. 
Metęs su manim kadbų dakta
ras pasikvietė jų į kabinetų.

— Daktare, — girdžiu sako 
mergina, — man labai dažnai 
galva skauda. Patark, kas rei
kia daryti?

Žinai kų, — sako jai dak
taras, — kuogreičiausiai iš
tekėk. Tada vyrui ims galva 
skaudėti.

Einu anų dien Medison atry
tu. Apšepęs žmogelis paveja 
mane ir sako:

— Mister, ar kartais ne- 
pametei pinigų?

— Aš čiupt už kešenės. Pi
nigai yra:

— No, — sakau jam.
— Jei taip, tai paskolink 

man fit'ty sens...

KAIP MOŠŲ BOČIAI DAINAVO

Senovės Dainos, Užrašytos Bėglio

Oi ieva, ievele,
Ievele žalioji,
Kodėl nežaliudji 
Žiemų, vasarėlę. .

Kam aš žaliuosiu 
Žiemų, vasarėlę, 
Žad mane kirsti, 
Šakeles gailėti.

O kų tu dirbdinsi 
Iš mano šakelių?
O kų tu dirbdinsi 
Lygaus liemenėlio?

Iš tavo šakelių 
Margųjų v y kėlę, 
Lygaus liemenėlio 
Baltųjų lovelę.

O kų tu vygiuosr 
Margojoj vy gėlėj T 
O kų tu guldysi 
Baltojoj lovelėj?

Margojoj vygelėj 
Panelę vygiuoeiu, 
Baltojoj lovelėj 
Aš pats atsigulsiu.

SENOVIŠKOS BALA- 
BAIKOS

šokit panos lenciūgėlį, 
Nepameskit kvartukėlį,
Čia ne purvai, čia ne rasos, 
Šokit panos, kad ir basos.

Iš miežių akutų
O iš grikių selenų,
Išsikepsim duonelės, kaip

saulę.
Vaikeliai, vaikeliai nežibu

riuok it
Neuždekit duonelę, kaip sau

lę.
Ganau, ganau aveles 
Po žaliąsias lankeles,
Vilks tup už tvoros.
Aš to vilko nelabai,
Vilko akys vabalai,
Kur vilko pėdelė, čia kraujo

lašelis,
Kur vilko pėdelė, čia kraujo 

.. MeIls.

________
' z
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Penktadienis, sausio 22, 1937

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
EAST SDK

Pereitų, šeštadienį, bažny
čios svetainėj, Lietuvos Du
kterų draugija surengė pri
vatų šeimyniškų vakarėlį. At
silenkusios narės atsivedė au

tuvus universitete (Seserims 
M. Imeldai ir M. Felicijai), 
kurios buvo mūsų parapijoje 
net viršininkėmis ir daug pa
sidarbavusios. Klebonui para 
ginus, joms padaryta rinklia
va. Suaukota net 62 dol., ku
riuos klebonas su pasveikini-

v. . ... . mu pasais i Lietuva
vo vyrus ir gražiai, linksniai | „. , Programa baigta Lietuvosdrauge vakarų praleido. Pa
čios narės sunešė valgius. Va- 
karėlvj taipgi dalyvavo kleb. 
kun. J. Cižauskas ir kun. Sil- 
vius.

Parapija visu smarkumu 
ruošiasi prie surengimo Užga
vėnių vakarienės. Sios drau
gijos prisidėjo prie surengi
mo: Mot. Sųjunga, Maldos A- 
paštalavimo, ir Sodalieija.

Bilietai jau parduodami.

O
himnu.

Garbės seserims už tokį 
vaikučių prirengimų.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Pelno padai-yta 258 dol. 
motiniškam namui.

Šį šeštadienį ir sekmadie
nį, vakarais, parapija turės 
bazarų. Nuo paskutinio baza- 
ro liko daug gražių, naudin
gų dalykų, tad norima juos 
išleista

Visi kviečiami atsilankyti 
ir jeigu laimė pasiseks, iš
kurnėsi gražių dalykų.

Z. Bahbokas atnaujino 
“Draugo” prenumeratų. Ge
rb. Baibokų šeimyna yra ge
rai žinoma vestsaidiečių tar
pe; užlaiko valgyklų ir pasi
žymi aukomis: parapijai, se
serims ir lietuvybės reikala
ms. Baibokienė žadėjot dar 
pora laikraščių užrašyti į 
Lietuvų guminėms. Pavyzdis 
kitiems. Baibokas sūnus liuo- 
su laiku lanko Detroito uni
versitetų ir darbuojasi su L. 
Vyčių 102 kp.

BRAU G A S ’

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužakis

Sausio Dvidešimts Antra 
Diena

“Stengkitės gyventi 
liai” — 1 Teaal. IV, 11.

dasi, kad neišduotumei savo 
silpnumo, ir nepavogtumei 
nuo savęs tos progos, kurių 
kitaip būtumei turėjęs įsigi
jimui žinojimo, išminties, ir 
patirimo besiklausant tų, ku
riuos tu nutildei savo paties 
šnekėjimu. — M&t>as Hale.

Netiktai pasakyti pritinka
mų daiktų pritinkamoje vie
toje, bet, toli dar sunkiau, pa-4.-1.
hkti nepasakyta nepritinka
mas daiktas gundinimo vala
ndžiukėje. — Sala.

Kiekvieno kilnaus darbo da 
lis tylioji yra geriausia; vi
sų išsireiškimų tas, kurs ne
gali būti išreikštas.

— W. W. Story

Sausio 31 d. L. R. K. S. A. 
171 kp. rengia bingo lošimų 
ir šokius. , • . , .»•*

Prie bingo bus duodama 
dešimts gražių dovanų.

Po bingo šokiai. Pradžia ly 
giai 7 vai. vakare.

WEST SIDE

Povilas Petrėnas per kelio- 
likų metų Detroite laikęs 
spaustuvę, dalyvavęs visuo
menės. veikime,-juaniai ga- 
vęs kvietimų, grįžo Rock- 
ford, 111. dirbti Barber Cole 
mane. Apsigyvenęs Rockfor- 

I de be abejonės prisidės prie 
lietuvių veikimo. Pasisekimo.

Rap.

Atvaizde parodoma scenos dviejų Detroito kriminalistų, kurių vienas, Be- 
noit, 25 m. amž., norėdamas pasprukti, nužudė Midi. vai. policininkų. (1) Detroi
te kriminalistai pagrobę automobilių selsmonų privertė juos vešti į Toledo, O. (2) 
Netoli Toledo banditai pririšo selsmonų prie medžio, o patys jo automobiliu nu
važiavo. (3) Du valstybės policininkai suėmę kriminalistus. Vienas policininkų 
sėdo su vienu banditu į jų pavogtų automobilių, o kitas su kitu banditu Benoit į 
savo — policijos automobilių ir pasileido į Momoe. (4) Čia banditas Benoit iš
sitraukęs revolverį privertė policininkų grįsti nuo Monroe. (5) Už dešimties my
lių nuo Monroe Benoit automobiliu užblokavo vieškelį sutrukdydamas sunkvežimį. 
(6) Netoli Erie Benoit policininkų pririšo prie pašto dėžės ir nušovė. (7) Netoli 
Lalu Benoit pabėga iš automobilio ir susišaudo su policija. (8) Benoit priverčia 
Fridmanų su sūnum padėti jam pabėgti. (9) Netoli Monroe Benoit visgi policijos 
suimtas. i

Aš puliepiu savo mintims 
būti tylioms ir visam savo 
pasielgimui nuolankiam; už
ganėdintas, mano Tėve, Tavo 
valia, ir tykus kaip kūdikis.

Susivienykite, mano klajū
nės mintys, susivienykite ty
loje minkštoje ir saldžioje; 
o tu, siela mano, atsisėsk šve
lniai prie tavo didžiojo Val
dovo kojų. — Dcddrids'e.

[ Tegul tavo žodžiai būna 
keli, ypatingai, kuomet tavo 
vyresnieji arba svetimi ran

Valdyk lūpas it jos būtų 
palociaus durys, karaliui e- 
sant viduje. Tegul visi žod
žiai būna ramūs ir puikūs ir 
mandagūs, kuriuos laimi iš 

. tos akvvaizdos.

— Edwin

f

Iš Tėvų Krašto
1936 METŲ LIETUVOS GYVENIMO 

ĮVYKIAI

Praslinkę 1936 metai drau- gyvenimo kliūtimis. Dėl to 
ge su savim nusinešė visų ei-1 įžengę į 1937 metus, meski- 
lę pergyvenimų, ilgai atmin- me žvilgsnį į praslinkusius 
tinų ir greitai iš visuomenės1 metus ir nors suglaustai at- 
sųmonės nykstančių įvykių,! siminkrme svarbesnius Lietu- 
gražių sumanymų, kurių vie-1 vos gyvenimo įvykius. Žmo
ni buvo įgyvendinti, o kiti ma, visus smulkesnius įvy- 
dar laukia savo eilės. Atsi-( kius bei reiškinius gana šau

niu bažnyčioj žavi susirinku- vidence lietuviai jam įteikė Į stoję ant Naujų Metų slenk-1 ku atsiminti, tačiau praeitų 
sius. J chorų priimami šutau- ' puikių dovanėlę. Kalbėtojų ta nči<o, gražiomis viltimis žvel-Jmetų gyvenimas paliko žy- 

rpe buvo choro pirm. J. Sim-
kevičius, kuris taipgi yra ir

kę 17 metų amžiaus. gianie ateitin, kuriame vėl mių. kurios negreitai išdils

Toliau draugijos. Pav., Vy , _ _ ...
v • , v , • ankstesnes mokyklos mokyte-ciai, kūnų obalsis yra Ihe- . „ ... , J

Pavyzdis Kitoms 
Kolonijoms

PROVIDENCE, R. I. — 
Vasario 21 d., Lietuvių sa- Sausio 24 d., Providence pra-

.. . , i lėj choras rengia vakarų su sidės dvilypis vajus. Vajus
Sausio 10 d., Lietuvių svet. programa. Tai bus pa- bus pradėtas iškilmingomis

Bv. Antano parap. ™*Alos I ‘ p,.()g. į 5v. Miniomis ir pamokslu lie-
?. I rainai vadovaus muz. J. A., tuviškai ir angliškai.

Blažis. ('boras dainuos nau- Į Pirmas vajaus tikslas, kad 
jas dainas. Be to, bus suvai- kiekvienas lietuvis katalikas 
diuta pritaikintas tai dienai gavo namuose turėtų nors 
veikalus.

vaikučiai, vadovaujant sese-.
rims Pranciškietėms, suruošė 
labai įvairių programų, ku
rioj buvo:

1. Virėjai (bernaičių sk.), 
2. Aguonėlė, operetė, kurios 
svarbesnes roles vaidino E. 
Baibokaitė — Miškų karalai-

vienų lietuviškų katalikiškų 
laikraštį. Nes laikraštis yraD. O. Bakšaitės, muzikos

mylėtojos, taip pat ruošia I Ka.ip draugas. Žmogų gali pa- 
tės, U. Lapinskaitė — Neuž-' naujenybių vaizdelį. Bus ii j ainfci iš jo draugų, nes, jei su 
ganėdintos Aguonėlės, E. Sa-! daugiau paįvairinimų. Į gerais draugais draugausi,

Iš anksto raginame lietu- Pa^s geras būsi. laip pat irbotskį — Mariutės, E. Zin
kevičius — Gaidžio, E. Kai
rys — Daržininko. Visų sky
rių vaikučiai buvo aguonė
lės, paukšteliai, plaštakės, zui 
kučiai, gaidžiai ir miškų dva
sios. Solos gražiai atliko E. 
Baibokaitė, U. Lapinskaitė, 
E. Sabotski, bendras choras 
irgi gražiai dainavo.

3. Perkant laivakortę su
vaidino S. Zareika, A. Žyd
uos. |

4. Gitaro solo A. Ambro- 
aas.

5. Accordian solo M. Ruk
šenaitė.

6. Dainos 1, 2, 3, 4 skyriai.
7. Šokis — M. Rukšenaitė 

labai gabiai pašoko klasinį 
ant pirštų šokį.

8. Komedija “Po švenčių” 
patiekė skanaus .juoko.

9. Dainos 5, 6, 7, 8 skyriai.
IU. Kakim kleb. kun. I. F.

Boreišio. Savo kabioje kle
bonas atpasakojo didelį sese
rų pasišventimų belavinant 
vaikučius. Taipgi pažymėjo, 
kad jau 11 metų, kai mūsų 
parapijoj mokytojauja sese
rys ir kad virš du šimtai yra 
baigę 8 skyrių. Taipgi pažy
mėjo, kad “Motinėlės” dr-ja 
yra suteikusi dviem pranciš- 
kieteru seserim stipendijų Lie

vui ir Tėvynei. Taigi, jauni-1 
mų kviečiame rašytis į vienų I 
arba kitų organizacijų, sklei
sti tų kilnų obalsį.

jas, V. Racevičius, choro so
listas, Juzė Vaitkūnaitė cho
ro sekretorė. Jaunais

Pagerbė Kleboną

naujus sumanymus, vėl to- iš mūsų dienų ir turės tam 
liau kovojame su visokiomi.- tikros reikšmės ateičiai. Pir- 
_____ _____________________ j minusia prieš akis kyla po

litinio gyvenimo įvykiai.
Politinio gyvenimo įvykiai

vičius, T. Zimblys ir majoro
| žmona. Ant galo kalbėjo pats 
solenmizaiitas kleb. kun. J. 
Paukštys. Dėkojo parapijie
čiams už surengimų jam pa
gerbti ir svečiams už atsila
nkymų.

šių įvykių tarpe bene vie
nų svarbiausių vietų užima 
seimo sudarymas. Po devy- 
nerių metų pertraukos, gegu- 

. žės men. 2 d. nvinisterių ka
Sausio 17 d., parapijos su-; CHESTER, PA. — Sausio 

lėj buvo surengtas bankietas ' 17 d. parapijiečių buvo su- 
dain. Antano Giedraičio jo J rengta vakarienė kleb. kun. 
metų darbuotės Providenco j J. Paukščiui pagerbti, jo 11 
lietuvių tarpe sukaktuvių pa-1 metų kleljonavimo proga.
minėjimui. Per tuos metus j žmonių prisirinko pilna sve-1 majoras ir kunigai susirinko kiniuose dalyvavo apie 70 
surengta du minstraliai vaka-Į tainė. Pasivėlavę turėjo net į klebonijų, kur dar valandė- nuo£. turinčių teisę balsuoti, 
rai, du koncertai ir septyni pas duris stovėti. Tas rodo,! lę praleido besidalindami va

binetas priėmė naujojo seimo 
Po vakarienės publika dar įstatymų, o pats seimas buvo 

pasiliko pasišokti, gi miesto išrinktas birželio 9-10 d. Rin-

vius skaitlingai dalyvauti mi- «u laikraičiais. -Jei blogus lai- šiaip vakarai, iš kurių vienas į kad česteriečiai gerbta save 
nėtame vakare. klasčius skaitysi, pats tokiu, buvo Dirbėjas _ pa- klebonų.

Vargo Vaikus tapsi.
Antras vajus yra jaunimui, 

kad kiekvienas jaunuolis pri-Žirtios Iš Šv. Petro 
Parapijos

Kių metų parap. komitetų 
sudaro: J. Lenkaitis, A. Žian- 
nickas, F. Gedvilą, J. Bra
zaitis, V. Jurgelaitis, A. Mi
sevičius, J. ftarkus, J. Nicelis, 
D. Androlaitis.

klausytų prie vienos arba ki
tos organizacijos. Turime cho

ties A. Giedraičio parašytas., . ,
Per vakarienę griežė or-ke

Nors A. Giedraitis nesiskaito stra ir parapijos chorai, - - 
save kompozitorium, bet per mažųjų jr didžiųjų, vad. varg. 
metus, be dviejų veikalų, pa- Mitrulytės, žavėjo publikų
rašė devynias dainas, neskai-j gražiomis dainelėmis, 

rų, kur priklauso daug jau-itabt išverstų. Be to, paraše j Vakarienes vedėju nuvo 
nitno. Choras gražiu giedoji-'^v. Antano of Padua mišias, pun. <ir. Batutis. Kalbėjo mi'J 
__________ ■ — kurias dabar mokinasi didy- sto majoras E. Wards, kuni-

sis choras. Atjausdami jo da- gaj. Bublys, M. I. C., D. Mi-I

karienės įspūdžiais. Svečias ( Tęsinys ant 5 pusi.)

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TMNER’S ELKffi 
OF BITTER WINE

Mūsų kleb. V. Misevičius 
gražiai tvarko parapiją: iš
mokėjo visas skolas ir dar 
liko kasoje $7,000. Sausio 10 

J d. išvažiavo atostogoms po
rai savaičių į Meksiku. Savo 
vietoj paliko kun. Alfonsų, 
pranciškonų.

K°miteta6

GARSINKITĖS “BRAUK'

DON T
NEGLECT 
A COLD

k
Slogos krOllnėJ, kurios gali (alga 
16ti. greitai palengvinamos uždė
jus maloni,, Šildant) Muslerole. 
Musterole NE VIEN mostis. Jis 
“erzinimo priešas". Milijonų var
tojamus per 25 metus. Trijų stip
rumų. Daugelio gydytojų Ir slau
gių rekomenduojamas. Visose 
vaistinėse.

rbuotę ir pasišventimų, Pro-kšys, J. Zabulionis, Martu.afe-

Nebūkit
Nevirikinimo

Vergais

ntASTK SAMPEUO DTKA1 
Trina*’. BIMer Wtoe 
544 B. Meile (K.. Chleage. 
PrlUųefc

Visose
Vaistinėse

F EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

y
Ųor Y°ijR

EVES

Night and Morning
Dėl aidų |Mvargusių nuo MauMa, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Paleugvlua nuvargo* 
stas akis.
Baugus KOdlklams lr Buauguslsma 
Visose Vaistinėse.

VVrrte for Free Booir
“A c« C®•••e’* fo» V©<jr MURINI COMPANy^’LSž

v

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% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠU SĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
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IR MES DIRBKIM LAB
DARINGĄ DARBĄ

“Chicago American” pas
kelbė, kad, pradedant vasa
rio 25 d. ir baigiant kovo 5 
d. bus kontestas “nėrinio vil
nonių marškinių (sweater) 
labdarybei”.

Konteste gali dalyvauti 
kaip vyari, taip ir moterys. 
Paskelbta 122 dovanos tiems, 
kas geriausiai ir gražiausiai 
nuners.

I,
Dedama pastangų, kad tas i 

kontestas būtų sėkmingiau
siu, kad galėtų nors dalinai 
aprūpinti visos Chicagos vai
kų prieglaudas tais vilnoniais 
marškiniais.

Kiekvienas kontestininkas 
gali pasakyti, kokiai labda
ringai draugijai jis tų nėrinį 
skiria. I ,

Nežinia, ar atsiras tokių 
žmonių, kurie skirs nėrinį lie 
tuvių Ijabdaringai Sąjungai. 
Apie tai čia rašau dėl to, 
kad parodyti mūsų visuome
nei, kaip amerikiečiai darbuo 
jasi labdarybei. Manoma, kad 
į tų kontestų įstos šimtai ir 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Matote, koks tai skaitlin
gas būrys. O, kaip laimingi 
būtų mūsų seneliai, našlai
čiai, jei mes nors pusę tiek 
turėtumėm žmonių, kurie re
mtų Labdaringos Sąjungos 
užmanymus ir darbus.

Atsiminkime, kad našlai
čiai ir seneliai ne tik reika
lingi drabužių, bet reikalingi 
ir kitokių daiktų. 0 kaip 
tų visų gali neskaitlingas bū
relis labdarybės darbuotojų 
suteikti Užtat, stokime j da
rbų ne tik tie, kurie sako, 
kad jau pavargo besidarbuo
jant labdarybei, bet ir visa 
eilė naujų darbuotojų. Ar tai 
draugijų atstovai, ar pavie 
niai visi kviečiami į Labda
ringos Sąjungos centro susi
rinkimų, sausio 27 d., 8 vai.1 
vakare. Aušros Vartų parap. 
mokyklos kamb. Pr. J. Vitkus

CICERO. — Sausio 10 d. 
įvyko Labd. Sų-gos 3 kp. su
sirinkimas, kuris buvo skait
lingas. Geras ženklas, kad 
žmonės pradeda daugiau dė
mesio kreipti į labdarybę.

Pašalpos biednuomenei iš
mokėta $26. Mūsų kuopa, pa
prastai, kas mėnuo tiek pa
šalpos išmoka. Turint darbš
čių valdybų, kuopa išgali šel
pti neturtėlius.

Raportų iš centro išdavė 
A. Jovarauskas, K. Sriubie- 
nė, J. Motiekaitis. Raportas 
priimtas ir kuopa pilnai pa
tenkinta centro veikimu. Ra
porte pastebėta, kad į centro 
valdybų įeina ir iš mūsų kuo
pos, būtent centro vice pirm. 
yra mūsų kuopos darbštusis 
A. Jovarauskas, J. Motiekai-

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais 

paauksuotais lap. kraštais, ............................
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

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

suotais lap. kraštais .......................................
Angelas Sargas, juod. virš. pauk..............................
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš..........................
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......
Maldų Rinkinėlis, odos virš.........................................
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..........................
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .............................................................
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ..............

(Agentų nepageidaujame)

$3. i o

$4.03

$1.75 
$1.50 
$1.25 
. 60c 
$1.50

.75c

$2.50
$2.50

2334 So. Oakley Avė.
DRAUGO” KNYGYNAS

Chicago, Ulincis

Iš lemi Krašto
(lę&iny* iš pusi. 4)

Visame krašte buvo išrinkti 
49 seimo atstovai, kurie į pi
rmąjį seimo posėdį susirinko 
rugsėjo mėn. 1 d.

Lietuvos seimo sudarymas 
rado plataus atgarsio užsie
niuose, lygiai, kaip tokio pa
ties atgarsio rado metų pra
džioje pasibaigęs taip vadi
namas Lietuvos - Vokietijos 
“ūkiškas karas”. Šių abiejų 
kraštų nenormalūs ekonomi
niai santykiai tęsėsi kelerius 
metus, tačiau vasario mėn. 
Vokietija, matydama, kad e- 
konominiais spaudimais ne-

tis, gi agitacijos komisijoj y- 
ra kun. H. J. Vaičūnas, K. 
Sriubienė.

Raportų iš kuopos sureng
to šokių vakaro, sausio 3 d., 
išdavė A. Jovarauskas. Pasi
rodė, vakaras duos pelno virš 
20 dol. Kuopa reiškia padė 
kų visiems atsilankiusiems į 
tų vakarų, ypač biznieri!ui K. 
Vasiliauskui, kuris turi dide
lę bučernę adresu 1332 So. 
49 Ct. Vasiliauskai remia ne 
tik labdarių parengimus, bet 
remia ir kitus gerus darbus.

Kuopos valdybų 1937 m. 
sudaro: K. Sriubienė — pir
mininkė, A. Jovarauskas - 
vice pirm., V. Vanagaitė — 
nutarimų raštininkė, J. Mo- 
tiekaitis — finansų rašt., M. 
Česienė — iždininkė, Česas ir 
Ogintas — iždo globėjai.

Trumpoj ateity kuopa ma
no surengti bunco par t y ir 
gražų teatrų.

Vasarų kuopa rengs išva
žiavimų — piknikų. V.

galės Lietuvos paklupdyti ir 
priversti vykdyti jos nepri
imtinus politinius reikalavi
mus, pasiūlė derybas naujai 
prekybos ir mažojo pasienio 
susisiekimo sutarčiai sudary
ti. Derybos truko gana ilgai 
ir baigėsi tik rugpiūčio mėn. 
Jos baigėsi abišaliu susitari
mu, pagal kurį Lietuva į Vo
kietijų gali įvežti įvairių pre
kių už 30 milijonų litų. Žino
ma, už tokių pačių sumų Lie 
tuva turi nupirkti ir vokie 
čių gaminių. Nežiūrint to ši 
sutartis Lietuvai yra gana 
naudinga ir palengvina ūkic 
gaminių išvežimų.

Šiuo vienu prekybiniu su
sitarimu nebuvo pasitenkin
ta. Lengvinant ūkiškiuosim 
sunkumus, buvo ieškoma vis 
naujų rinkų Lietuvos ūkiš
kiesiems gaminiams. Tuo tik 
siu buvo sudaryta visa eilf 
prekybinių sutarčių su už
sieniais, pirmoje eilėje su So
vietų Rusija, Belgija, Grai
kija, Austrija, Turkija, pa
gyvinti prekybos santykiai si; 
Anglija ir Pabaltijo valstybė 
mis.

Su pastarosiomis buvo la 
bai pagyvinti bei sustiprinti 
ir politiniai santykiai. Gegu 
žės ir gruodžio mėn. Kaum 
ir Rygoje įvyko eilinės Bai 
tijos valstybių užsienių rei 
kalų ministerių konferencijos 
(per kurias Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užsienių poli
tikos vadovai svarstė ne tik 
Baltijos valstybės, bet ir, be
ndrai, Europos tarptautinę

normales vėžias. Kelerius me 
tus ūkininkai ir kiti krašte 
gyventojai jautę sunkią kri- 
sės naštų pamažu ima ja. nu 
sikratyti. Tui aiškiai parodo 
jau kuris laikas kylančios į- 
vairių gaminių kainos. Žino
ma, jos dar toli gražu nėra 
idealios, tačiau palyginus su 
kainomis, buvusiomis prieš

gauta 37 milijonai litų. O 
kur javai ir kiti gaminiai! 
Už juos gautos taip pat sta
mbios sumos.

rodą sutraukė didžiules mi
nias lankytojų iš viso krašto 
ir turėjo gražaus pasisekimo 
Atskirų mūsų krašto sričių

Palyginti su 1935 metais, žemės ūkio ir pramonės lai
tai yra žymus eksporto pa- mėjimaL buvo ryškiai pavaiz- 
didėjimas, o kartu ir žymus duoti apygardinėse žemės ū- 
pagerėjimas užsienių preky- kio ir pramonės jiarodose, ku
be* balanso, kuris yra ganu 
aktyvus, daug aktyvesnis, ne-

dvejus metus, jaučiamas ne- gu visais kitais krizės me
mažas pagerėjimas. Dėl to (tais.
krašte jaučiama gyvesnė pi- ... . , ,

..... Lietuvos ekonominio gyve-nigų apyvarta, ima vis labiau . , .. . . . v.
‘ mino paskutiniojo penkmečioreikštis stipresnis ekoiuminio 

gyvenimo pulsas.

Lietuvos ekonominių gyve-

laimėjiinai atsispindėjo birže
lio mėn 2/—30 d. ir liepos 
mėn. 1 d. Kaune buvusioje

rios pereitų rudenį buvo su
organizuotos Alytuje, Taura 
gėje ir Šilutėje, o taip put it 
rajoninėse parodose, kurių 
pereitais metais buvo kana 
daug surengtu.

(Bus daugiau)

SUŽEISTAS
nimo atkiutimo priešakyje, ly žemės ūkio ir pramonės pa
gini kaip ir kitais metais, rodoje. Joje buvo išstatyti iš-
žygiuoja ūkiškosios tvirtovės: 
“Maistas”, “Pienocentras”, 
“Lietūkis”, Žemės ūkio rū

imtinai tik lietuviški žemė? 
ūkio ir pramonės gaminiai 
Nuolatos stebintieji Lietuvos

mai ir kitos įstaigos. Per jas lukiškų pažangų, parodos lan- 
valstybės iždas kiek galėda-

NORTH SIDE. — Mykolas 
Daugirdas, 2047 W. Paul 
Avė., šiomis dienomis darbe 
labai sužeidė rankos pirštų. 
Jis daliai- yra unijos daktaro

Visos Labdaringos Sąjun
gos kuopos turėjo metinę kny 
gų revizijų, liet Labdarybės 
kampeliui savo atskaitų ne- 
prisiunčia, išskyrus Cicerus 3 
kuopų.

Labdaringos centro knygų 
revizija įvyko sausio 16 d., 
Aušrom Vartų parapijos sve
tainėj. Atskaita tilps vėliau.

t

mas, švelnino esamus sunku
mus, primokėdamas prie gy 
vulių, javų ir pieno gaminių 
eksporto. 1936 metais šiems 
visiems primokė ji mams iždas 
davė apie 19 milijonų litų 
Vadinasi, tokia pinigų suma. 
dėka šių organizacijų rūpec 
čio, įvairių primokėjimų foi 
ma buvo atiduota ūkininką 
ms. .Suprantama, kad ji bu 
vo stambus įnašas į krašto 
ūkiškojo atstatymo darbų ii 
kartu žymiai prisidėjo prL 
krizės gujimo iš Lietuvos. 
Taip Įiat primok ėjimas buvo 
galima ir toliau palaikyti bei 
plėsti žemės ūkio gaminių e 
ksportų. Štai, 1936 metak 
per 11 mėnesių į užsienį buvo

politikų liečiančius klausi
mus. Visais tais klausimais ^sportuota: liesto - 13,- 
Baltijos valstybės parodė vie- 5"’000 kilogramų, kiaušinių

Rytojai galėjo įsitikinti, ko l>ri«'ūr"j- greitai pa-
jau yra pasiekta ir ko dar sv'*k**. -
reikia siekti, kad būtų suku
rtas gražesnis ir geresnis, ir 
laimingesnis gyvenimas. Pa

SKAIT YKJTE ‘ ‘ DR AUGĄ ’ 
PLATINKITE “DRAUGĄ’

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

u

Išdirbėjai ankštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
------- o-------

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

Suvirš 50 metų prityrimo 
■ o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

-o-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

— 66,536,000 štukų, nemažas 
kiekis kitų pieno ūkio gami
nių, iš viso už juos gauta apie 
18 milijonų litų; raguočių - 
2,280 štukų kiaulių 
296,660 št., kuilių — 1,379 
št., paukščių — 96,114, pau
kštienos — 48,883 št. ir kitų 
mėsos gaminių, už kuriuos

ningų ir taikingų nusistaty 
mų, kartu prie taikos stipri
nimo darbe kviesdamos ir ki 
tas valstybes. Dėl to perei
tais metais Baltijos valsty
bių, o drauge ir Lietuvos 
tarptautinė reikšmė žymiai pa 
didėjo, ypač po to, kai viena 
Santarvės dalyvė — Latvija 
buvo išrinkta Tautų Sųjungo* 
Tarybos nariu.

Tačiau 1936 metai Lietu 
vos vidaus politiniame gyve 
nime turėjo ir kitokių reiški 
nių. Jau metų pradžioje gru ; 

1 pė asmenų bandė pasikėsinu- 
į esamų krašto santvarkų, bet 
šis užsimojimas nepavyko. 
Taip pat reikėjo likviduoti 
dar 1935 metais sukeltus bru
zdėjimus Suvalkijoje. Nėra 
muinų dalyvių bylos jau iš
spręstos.

Be politinių bylų, pereitais 
metais buvo baigtos kelios 
stambios baudžiamos bylos. 
Iš jų bene keturios labiausiai 
domino visuomenę: Tauragės 
“Maisto” byla, prekybos ir 
pramonės banko byla, ūkinin 
kų sąjungos byla ir valstybei 
radiofono buvusių tarnautojų 
byla. Pirmoje ir antroje tei 
smo instancijoje jos jau iš
spręstos, tačiau beveik visos 
yra atsidūrusios vyriausiaja
me tribunole, kuris jas spręs 
ateinančių metų pradžioje 
Visose šiose bylose dauguma 
kaltinamųjų buvo nubausta, 
išskiriant tik Tauragės ‘Mai
sto’ bylų, kurioje kaltinamie 
ji akc. “Maisto” bendrovės 
vadovybės nariai buvo ištei
sinti. ,

*
| Ekonomini* Gyvenimas

J Jau metų pradžieje teikt 
• pagerėjimo vilčių, pamažu i- 
I ma taisyti* ir grįžti vėl į

JOHM, YOUR 
HAIR ISA 

FRIGHTJH£R£, 
(IS£MY FOM-OL/

LAIDOTUVIŲ 
DIREKORI AI

NARIAI CHICAGOS, C1CER0S LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

............. 1 ■ ............

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSEA. * A

KAZIMIERAS 
SIEBIEOKIS

Mirė aausio 20 d., 1537 m.,
\ul. vakare, vulaukęs 73 

metų amžiaus.
Kilo iš Alytaus apskričio, 

Himnos parapijos, Hklturlų kai
mo.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nuliūdinu 

moterį Onų, dukterį Skolaati- 
kų Montvilienę, ir anūkų Ed
vardų ir gimines; o Lietuvoj 
du brolius-. Konstantų Ir Fabi
jonų ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas 1523 No. 
VVood Street.

laidotuvės įvyks šeštudion), 
įausio 23 d., 1937. Iš namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į An- 
nunclatton parap. bažnyčių — 
VVabansia and Paulina — ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
ui vėllonio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į St. Adal
berte kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stuiuus-us dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Duktė, A- 
nūkal ir Giminės.

laidotuvių direktorius Ia- 
uhawles Ir Sūnui. Tol. CAN ui
2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 834*0

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Wlv*», mothers. sisters—they're often 
forced to point the way to hair 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head produces 
handsome hairl And thot's why 

1 women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
shampoo which first nourishes the 

, scalp, then tokes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowlng 

; health. Fom-ol is so economical; o 
litHe goes a long way. Alk your 
druggitt for the regular 30c size. 
Or, wrlte for a generous trial bot- 
He, enclosing 10c to cover packing 
and postage. >

FOM-OL
*

Ladu wicz ir Suai 2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515

J. Liafeviaus 4348 So. Caiifornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

X*1

S. P. Mažėta 
A. Hasatskis 
S. C. Iachawit2 
A Petkas 
S. K. Skudas
I. J. Zolp 
Ezerskis ir Saus
P. I. Ridikas

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

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

718 Wcst 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089
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E Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS|Nepaprastos Prakalbos 
SUSIRINKIMAS PAVYKO

Atstovų Dalyvavo Beveik Iš Visų Kolonijų

Sausio 20 d. vakare įvyko, vado kun. V. čižausko, pa-
Tėvų Marijonų Rėmėjų drau
gijos susirinkimas, kuris at
stovais iš kolonijų skyrių bn- 
vo gausingas. Atstovų atsila
nkė iš sekančių koJonijų — 
North Side, West Side, Bri- 
ghton Park, Town of Lake, 
Marųuette Park, Archer Ilei- 
ghts, Melrose Park ir Cice
ro.

vyks kiek galima nekurie 
skyriai sustiprinti, kiti per 
organizuoti, ir ta pačia pro- į 
ga daugiau pasidarbuoti va
jaus reikale.

Taipgi gerb. kun. Jakaitis 
trumpai patiekė raportą; iš 
seimo, dėkodamas apskričio 
atstovams ir valdybai už gra 
žų pasidarbavimų.

a . . , . . . Taipgi daug gražių proje-
Sas.nnk.jn, atdarė prnn. fct tieWi atstov^ _ E 0. 

A Bachus, pakvre.dan.aa Ag Svilpanskienė;
didz. gerb. kun. J. Jakaiti,
Tėvų Marijonų Provincijolų 
atkalbėti maldų. Rašt. J. Ku
likauskas perskaitė iš praei
to susirinkimo nutarimus, ku
rie buvo vienbalsiai priimti.
Susirinkime taipgi dalyvavo 
ark. M. Žaldokas, kun. B. Vi
tkus ir kun. V. Čižauskas, Tė
vų Marijonų rėmėjų dr-jos 
dvasios vadas.

Piijmiausia buvo kalbėta 
vajaus reikalu. Pasirodo, kad 
vajus šiuo tarpu dar nėra už
tektinai įsisiūbavęs. Šiuo rei
kalu plačiai kalbėjo didž. ge
rb. kun. J. Jakaitis, raginda
mas kiek galima daugiau pa
dirbėti, kad kartais dėl lėšų 
stokoe nereiktų Seminarijos 
koplyčios šventinimų atidėti.
Susirinkimas tam pritarė ir

K. Sriubienė, p. Atroškienė, 
O. Navickienė, P. Vaičekaus
kas ir kiti, kurie bus ateityje 
svarstomi.
Baigiant susirinkimų, gražias 

kalbas pasakė ark. M. Žaldo- 
kas ir kun. V. Čižauskas.

Ant galo buvo renkama va
ldyba, kuri tapo užgirta ta 
pati: pirm. A. Bacevičius, ra
štininkas J. Kulikauskas ir 
darinkta trys vice preziden
tai — K. Sriubienė i.š Cicero, 
Ag. Švilpauskienė iš Melrose 
Park ir Pr. Vaičekauskas iš 
Brighton Park; J. Šliogeris 
iš Archer Heigbts korespon
dentu, -

Susirinkimas dėlei vėlybo 
laiko baigtas malda, kurių at
kalbėjo didž. gerb. kun. J.

BRIDGEPORT. — šv. Ju
rgio parapijos svetainėje sau
sio 24 d., 2 vai. po pietų, kal
bės Vilniui Vaduoti Sųjun
gos atstovas V. Uždavinys.

Visi kam tekę girdėti sve
čių kalbant, liudija jo iškal
bingumų, vaizdžiai piešia Vi
lniaus lietuvių kruvinus ke
lius.

Tat, bridgeportiečiai, skait
lingai susirink im paklausyti 
svečio kalbos, kurioj jis su 
pažindins mus su Vilniaus 
krašto lietuviais, jų vargais, 
nes pats yra to vargo paty
ręs, nes pats buvo kalėjime 
lenkų kankinamas už lietuvy
bę.

Išgirskime vilniečių balsų 
per lūpas jų atstovo V. Už
davinio ir tvirtai pasiryžki- 
me kovoti tol, kol Vilnius 
bus grąžintas Lietuvai.

Į svetainę įžanga nemoka
ma. * Laima

cagoj. Susirinkimas tam pri
tarė.

Balandžio 18 d., Sokol Hali 
L. Vyčių “Dainos” choras 
rengia vakarų - koncertų. Re
ngimo komitetan išrinkti: B. 
Rimkaitė, D. Varnas, J. Lab- 
zentis ir A. AJeliūnas.

Basket bąli turnyro reika 
lui komitetas sudarytas iš 
H. Sipavičio ir B. Kvietkaus.

Vaišingieji roselandiečiai - 
Vyčiai pakvietė visus skait
lingai dalyvauti jų parengi
me vasario 5 d. parap. salė
je. Ad.°lfas

tikisi kad su pagalba dvasios Jakaitis. Apskr. rašt.

Skamba Muzikos 
Aidai

Įžengus į vienuolyno prie
angį išgirdau muzikos balsus. 
Stabtelėjus mėginau juos at
skirti: čia smuikas verkia 
Massanet elegijų, ten pianino 
skamba Schuberto lakštinga
lų, o ana skardus balsas ap
dainuoja samanotų tėvynės 
lūšnelę. Iš visų kerčių kyla 
it pinasi aidai sudarydami ne 
žemiškų atmosferų. O kaip 
miela klausytis, kaip smagu 1

Muzikos užburta einu to
lyn. Štai, girdisi “Tėvynės 
meilė nemari”. Susivokiau ir 
pradėjau galvoti: kur aš esu, 
kam čia atėjau? Kai tuo mo
mentu sutikau akademikę ir 
ji man paaiškino, kad tai mu
zikės uoliai lavinasi), nes sek
madienį įvyks muzikalė pro
grama. Žinote, kaip visuomet 
taip ir dabar, akademikės no
ri pasirodyt tikromis meni
ninkėmis ir muzikos mylėto
jomis”.

Alia, suprantu, jei jos da
bar taip puikiai skambina, 
tai sekmadienį bus vertinga 
programa. Aš pati būsiu ir 
kitus meno mylėtojus para

ginsiu atsilankyti sekmadienį 
į Šv. Kazimiero akademijos 
auditorijų 3:30 po pietų.

Pr. Kuzmarskytė, akad.

DĖMESIO MARŲUETTE 
PARKO LIETUVIAI!

Šiandien, penktadienį, 7:30 
vai. vak., Marųuette Parko 
lietuvių parapijinėje svetainė 
je rengiamos tikrai įdomios 
prakalbos. Kalbės svečias iš 
Lietuvos V. Uždavinys ir kun, 
A. Baltutis. Kviečiami visi 
atsilankyti, pasiklausyti. Vi
siems įėjimas laisvas, nemo
kamas. Atsilankusieji tikrai 
nesigailės. Rengėjai

Iš L. Vyčių Chicagos
Apskr. Susirinkimo

Sausio 19 d. įvyko skaitlin
gas L. Vyčių apskrities su 
sirinkimas, Aušros Vartų pa
rapijoj.

Sus-me daugiausiai laiko 
pašvęsta apkalbėjimui narių 
vajaus, kuris jau įsisiūbavo. 
Kiekvienas kuopos narys, ku
ris laimės vajuje, gaus apmo
komą kelionę į Dayton, O., 
kur šiemet įvyks Vyčių sei
mas.

Visos vajaus smulkmenos 
'bus praneštos kuopoms. Bri
ghton Parko vyčiai iki šiai 
dienai turi daugiausiai įrašę 
naujų narių. Ir nenuostabu, 
nes kuopa turi energingų pi
rm in. D. Varno asmeny.

Kun. Urbonavičiaus pasta
ngomis, iliustruota Lietuvos 
Istorija bus leidžiama, Chi 
cagos apskr. vyčių vardu. Sa
vo dvasios vadui linkime svei 
katos ir toliau darbuotis toje 
srityje. Beje, kun. Urbonavi
čius iškėlė mintį, kad projek
tuojamas L. Vyčių namas bū
tų statomas ne kitur, bet Ch’»
"lietuviai advokatai

Dr. Svenciskas 
Atdarė Ofisą

BRIGHTON PARK. — Dr. 
Kazys J. Svenciskas, atdaiė 
dentisterijos ofisų adresu 4300 
S. Fairfield av. Ofisų įrengė 
tikrai modemiškų su brangia 
X-ray mašina.

Kitame kambaryje, šalę dr. 
Sveneisko, atdarė ofisų dr. 
A. J. Šimkus, gydytojas ir 
chirurgas.

Neseniai baigęs Loyola u- 
niversiteto dentisterijos faku
ltetų dr. Svenciskas yra ži
nomas ir kaipo dainininkas, 
ypač šioj kolonijoj. Priklau
so parapijos chorui. Tokiu 
būdu dr. Svenciskas užsitar
navo paramos.

Be to, teko sužinoti, kad 
d r. Svenciskas jau susižieda
vo su Adelfina Pauliūte, tai
pgi parapijos choro nare.

Vestuvės, sako, įvyks apie 
pirmų gegužės. Ic.

Iš Mūsų Padangės

TND. HARBOR, TND. — 
Sausio 17 d. Šv. Cecilijos cho
ras surengė vakarų, kurio 
programų pagelbėjo Išpildyti 
Gary, Ind., artistai1 - mėgė
jai suvaidinę komedijų “Ne
valgai duonos, graušk plytų”. 
Vaidinimas neblogiausiai at
liktas.

Vietinis choras, vadovau
jant varg. A. Glemžai, padai
navo lietuviškų dainų.

Publikos buvo daug. Vi
sas pelnas skiriamas parapijoj 
labui.

rengti kitokių pramogų. Vi
siems reikia dalyvauti para
pijos vakarienėje ir Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimo 
iškilmėse. Ilganosis

Liūdna Žinia Iš 
Lietuvos

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The onlr way yoar body eao elaan oot 
Aotda and polsoaoua vaatM from your 
blood la thru • mllllon tlny. dallcato Kld- 
nay tubea or Sltars, bot bavaro of choap, 
draatla. Irrltatlng dru«a. lt fuBetloaal 
Kldaar or Bladdor dlaordara malto you 
auffar from Oottlac Up Nlchta. Noryoao 

‘ f Palaa. Backaeba. Clrelao Uad 
Rhtumatle Palr

nata. Lot Palas, Ba-------- - ----
nysa. blutaaaa Rheumatlo Palaa, Ąctd- 
Ity. Burnlat. flmartlac or Itcblay. don't 
tako chaaesa. Oot ths Doctor*a guaraa- 
tood praaerlptlon callod Cyataa (Staa- 
Taa). Worko faat. aafa aad aura. In 

brlag new riti
la 41

houra lt auat brlag aow rltallty, aad la 
gaaraptaed to da you up la oao wsok or 
moaoy boek oa rstura of ompty pgekago. 
Coatoa eeata oaly te a day at drugglota 
aad the guaraetaa grotuota you.

KRIAUČIŲ BALIUS
rengia

A. C. W. OF A. LIETUVIŲ LOKALAS 269

Subatoj, Sausio-Jan. 23 d., 1937
KRIAUČIŲ CENTRE

333 So. Ashland Avenue
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 40c.

Bus užkandžių ir gėrimų — Šokiams groR gera 
orkestrą. Kviečia visus Komitetą*.

MSKAITYKITE DRAUGĄ
X

OPTOMETRISTAS 
1601 S. Ashland Avenue

Valaadtth kandietl oao 9 iki 12; 
ago 1:30 iki S vai. vak.

TtL CANai 0889Vm«B|»MmaMMa««MBB««aaaafeaaiaaaaaaaaMBaaa^» i
4AF St’GRf*O IA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų 

Retinta Uamaa ir Širdies llgoiu jo 
apecialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė. 

Pbohe Cicero 3656 
CKflce. 4>30 JVcet ISth Street

Sausio 24 d., 7 vai. vakare, 
parap. svetainėje bus rodo
ma Lietuva judamuose pavei
ksluose. Paveikslus rodys bro 
liai Motuzai. Visiems verta 
pamatyti.

Sausio 31 d., parap. salėj 
metinė parapijos vakarienė ir 
sykiu paminėta Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis (16 
Vasario). Programų išpildys 
mokyklos vaikučiai, Šv. Ce
cilijos choras. Po visam bus 
šokiai.

Tų dienų vietiniai ir apy
linkės lietuviai prašomi ne
Rm. 8924 So. Talman Av,.
Re«. TeL GROvehill 0817 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv. ir Nedėliomiu ansitarua

TaL OANal 8846

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

Ketvertais sagai sutartį
2305 ScT. Leavltt St 

Tel OANal 0402

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Matropolltan State Bank name 
Valandoa kasdien nuo • Iki ■ 
Panedėlto. Serodoa lr Pėtnyfitos 

vakarais nuo 4 Iki • 
Telefoną* OANal H7B

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RKPnblIc

mate Proepect 1618
KAL & ZARETSKY

ATTORKETB AT XJtW 
IH1 So. W«tern Avė. 

▼alandoe: kasdien nuo po piet
Iki >:!• v. vak. Subatoj nuo lt Iki

vakare
1U W. Randolph 88. 

▼alandoe: kaaden nue »:»0 ryto 
Iki 8:>0 po piet

CLEMENT J. SVILŪW
LIETUVIS ADVOKATAS 
99 North La SaUe Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Aeitadieniaia 

6322 So. Wertern Avenue 
PROspeet 1012

Skubiai Rengiasi Prie
“Užkerėto Jackaus”

MARŲUETTE park. - 
LRKSA 163 kuopa skubiai 
rengiasi prie “Užkerėto Jac
kaus” vakaro, kuris įvyks 
vasario 21 d., parapijos sve
tainėje.

Veikalų vaidins geriausi lo 
sėjai. k. t. dain. K. Skelly - 
Mickuitė, J. Mickeliūnas, ba
landa, V. Rukštalis ir kiti.

Po vaidinimo bus graži mu
zikalė programa. Kviečiami 
visi LRKSA nariai viietos ir 
iš kilų kuopų atsilankyti.

I. Lukošiūtė

Jaunimo Dėmesiui

CICERO. — Jaunimo šo
kiai Jack Frost Swing - Time 
Frolic, bus sekmadienį, sau
sio 24 d., parapijos svetainėj. 
Vakaras bus įlsfpūdingas. 
Grieš AVarrens Cbicagoans o- 
rkestra. Tikietai tiktai 25c.

Investig&torius 

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir šventadieniais 

nsersl anoitarima

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
ifakvnis seredomis ir snbntomis.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRrinia 1116 4070 Archer Ava.
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8:30

I vakare
reztdenct.ta

i LAFayette 8051 2519 W. 4Srd St
Valandoa: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
natral

Tel. Ofc. REPublic 7«0«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Road
Antrad., Uctvlilad. Ii nenktadlenlal.

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ftefttadlenials nuo 2 v Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pajral sutarties.

Reaidehce 8609 8. Arteaian Avė.
FROapact 8408

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFTHA8
4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
1—4 popiet — 7—9 vakaro 

TroMamoBiaii ir Sekmadieniais 
paml sutarti

Tek Calutnet »»74 Ortso vatandoa 
• ryte iki I vakare

Ueklrtant aek Į 
madlenlus lt 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
OHK3AGO, Oja

Res.:
8456 W. 60 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel, nartų;
HEMlock 6286

DR. A. D. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-4 ir 6-8 P. M. 
Bes. ofise vai.: 10*12 k. M.

j M P,
Tre«adieaiaia ir ’Sefensdieniais 

pa<Ri sutarti

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. P« ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utaru7 Ketv. lr Pčtn. 10—9 vai. v.

9147 So. Bidatsd Sk, Chicago 
Pasėdu Betai, ir Subet. nuo 2—9 v.

MARŲUETTE PARK. -- 
Veikėja lietuvių moterų ta.’- 
pe E. Kiškūnienė gavo liūd
nų žinių iš Lietuvos, kad jos 
motinėlė Ona Ruzienė mirė 
sausio 1 d. Kaipo gera duk
tė už velionės sielų užprašė 
šv. Mišias pirmadienio rytį, 
sausio 25 d., 7:45 vai. Gim. 
Pan. Šv. bažnyčioje.

Kiškūnų šeima kviečia vi
sus gimines ir pažįstamus at
silankyti j pamaldas.

Ieva Lukošiūtė

Suktinėlio Nebuvo

MARŲUETTE PARK. - 
Sausio 17 d., parapijos cho
ras buvo surengęs šokių va
karų. Jaunimo buvo pilna sa
lė.

Perskaitęs “Drauge” strai 
psnelį antgalviu “Šoksim, šo-1 
ksim suktinėlį” ir aš nuėjau 
to suktinėlio pašokti. Bet nu
sivyliau. Suktinėlio negriežė 
ir niekas nešoko. Dėl to, gal, 
ir salėj nesimatė senesniųjų,

Mūsų parap. choras turi 
daug gražiabalsių dainininkų 
ių, kurie kas sekmadienį gra
žiai bažnyčioje gieda. Girdė
jau, choras ruošias operetei. 
Vertas paramos. Ouozaj

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

B A

PAIN-
ffp ELLER

T.— »-
^TSmatkua K malonumą H mas kuc

u hą u i
iltry 
s ir 
įmet

-nlmas — 
palengvini- B 
muskulai

geliami.
PAIN-EXPELLER

žinomas lietuvių Šeimoms 
Jau per tris gentkartes.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

PROspect 1028
Rea. and Office Tel. CANa’ 0257

2959 S. Leavltt St. 
OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8)

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

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

Rnnday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYRTCIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandoa

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis na tra I atitarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 

Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Callfomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

VIEŠAS
PARDAVIMAS

(Public Auction) 
Tikras Bargenas 

North W. (šiaurvakarinis) 
kampas Cermak Road ir 

VVestem Avenue 
Ši brangi nuosavybė bus 

Master in Chaneery, Ninian 
IT. AVelch, Circuit Court Clerk

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: U ryto iki 2 popiet j ofice, Chicago, Ilk, parduota 

6 iki 8 vai, vakaro ■ pirmadienį, sausio 25 d., 19.37
m., 12:45 po pietų-lygiai. Ma
tykite

KUCHINSKAS & 
KUCHINSKAS 

2221 West Cermak Road
Tel. CANai 2552

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAI/TH-MOR 

Matykite Ji ftlaiullenl 
Reikia tik pakaukti CENtral 9051 
arba raSytl lalSką, o HEAI.TH-MOR

Ofiso vsl. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30 ^kapertna atvyks paa Jur, Ir per ke- 
' liau minutes ISnlSklns HEAI.TH-MOR 
magi ką. Saukite pardavėją J. F. 
DANIS. Room 618. 203 No. Wa-
baah Avė., Chicago.

TsL BOUlovsrd 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
srti 47th Street 

Vsl.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj papai sutarti

TsL Ofiso BOUlovsrd 5913-14 
Ros. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
756 West 35th Street

Ofiso Tet VIRginis 0036 
Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedaliomis pagal antartis

CLASSIFIED
PAIOTAVEHCI KAILINIAI PALTAI
48 vartoti fur kotai, priimti mal- 
nala — Greitam pardavimui 15.00. 
PlrmoalOR ateiti, pirmiausiai gana. 
Economlcal Sectlon. Mlller Fur Com
pany 166 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais.

TV A ItŪD DAKTARAI IRAKO PIRKTI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Tslefonas MIDwsy 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8 JO g. i.

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TsL YARds 0994 

Ras.: TsL PLAsa 2400
VALANDO8:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena

Teftkoma pirkti maži vargonlukal 
(reed orjfan). Turi btltl garam sto
vy. Box 81 A, "Draugas'’.

UPHOLSTERING

Rakandų Taikymą,
Pervi'lkimaR, haldtj taiaymaa, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darba, ga- 
rantnojamas. Apkainavimaa dykai, 
žemiausio, kainos mieste. Snperior 
Uphotatering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NEVads 7717.

.▼ - .4*.


