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METAI-VOL XXI

DARBININKŲ VADU KONFERENCIJA 
SU GENERAL MOTORS

________________T

GUB. MIJRPIIY SUŠAUKĖ ABI PUSES 
Į TAIKOS DERYBAS

Apie 150,000 darbininkų netu
ri darbo fabrikuose

LANSING, Mieli., saus. 14. 
— Šiandien čia prasidėjo or
ganizuotų darbininkų vadų 
konferencija su General Mo
tors korporacijos viršininkais. 
Michigano gubernatorius Mur 
pbv sušaukė kun Perenei ją grų 
žinti taikų automobilių pramo
nėje.

reneija pasisektų, kad būtų 
grąžinta taika pramonėje.

Iškelta. aikštėn, kad dėl 
streikų automobilių pramonė
je jau apie 150,000 darbinin
kų neturi darbo ir daugumui 
sunkėja gyvenimas.

Žinovai tvirtina, kad taika 
visais žvilgiais įmanoma. .Tei

Darbininkų vadų priešakyje dervinis neturės pasisekimo, 
yra United Automobile Wor- tai tik dėl to, kari korporacija 
kers tarptautinis prezidentas yra griežtai nusistačius prieš 
Homer Martin, o General Mo darbininkų organizacijos pri
tars — šios korporacijos vi- pažinimą. Iš eemės korporaei- 
eeprezidentas AV. S. Knudsen. ja nėra priešinga darbininkų

Pirmosios dienos pasitari- unijai. Bet jos viršininkai ša
mai nedavė jokių sėkmių. Tik ko, kad linija turi tartis su at- 
pasi keista mintimis, iškelti skirais fabrikais, kurie, kartu 
darbininkų reikalavimai. ėmus, sudaro korporacijų.

Gubernatorius Murpby e- Flinte gi ramu. Tačiau ka- 
nergingai veikia, kad ši konfe- riuomenė pasilieka.

PRANCŪZIJOS RADIKA
LAI UŽ SAVANORIŲ

SIUNTIMĄ

KOVAI SU VENERINĖMIS 
LIGOMIS

PARYŽIUS, saus. 14. — 
Prancūzijos atstovų rūmų ko
mitetas atmetė sumanymų, kad 
Prancūzijos vyriausybė už
draustų prancūzų savanorių 
rekrūtavimą ir jų siuntimų Ts 
panijos radikalų pagelbai. Ko1 
miteto nariai socialistai pa
reiškė, kad Prancūzija turi 
gelbėti Valencijos ir Madrido 
radikalams.

Žymusis Chicagoj katalikas 
filantropas F. J. Lewis prane
šė, kad jis finansiškai vado
vaus, jei mieste bus sukurtas 
bet koks centras kovai su ve
nerinėmis ligomis. Pradžiai 

I skiria 5,000 dolerių.

TURI TAIKOS DERYBAS LANSINGE, MICH.

Iš kairiojo šono: Homer Martin, United Automobile Workers prezidentas; angliaka
sių organizacijos prezidentas J. L. Lewis, kurs visus automobilių pramonės darbinin
kus organizuoja vienon unijon; W. S. Knudsen, General Motors korporacijos viceprezi-
denta? (įAcme Idioto.)

MADRIDE REIŠKIASI 
LIGOS

MADRTDAS, saus. 14. — 
Patys radikalų vadai pripa
žįsta, kad Madrido mieste gy
venimas jau nepakenčiamas. 
Trūksta maisto ir kuro. Kas 
blogiausia, kad ima reikštis 
ir įvairios ligos. Numatoma 
kokia nors šiurpi epidemija.

Kitaip ir būti negali. Gy
ventojai daugiausia susikrušę 
rūsiuose ir pažemiuose, kad 
išvengus nacionalistų orinių 
bombų ir artilerijos šovinių.

Visur dideli nešvarumai, ku 
rie ir sukelia ligas.

BULVĖS BUS BRANGES
NĖS

ISPANIJOS MOROKOJ 
NĖRA NEI VOKIEČIŲ, 

NEI ITALŲ

VOKIETIJA PLANUOJA 
NURAMINTI ISPANIJĄ
BERLYNAS, saus. 14. — 

Vokietijos vyriausybė planuo
ja grųžinti taikų Ispanijoje. 
Kalbama, kad ateinančių sa

STDI-BEL-ABBES, Nige
rija, saus. 14. — Associated 
I ress korespondentas atlankė vaįįę jį įteiks savo planų I’ran
ispanų nacionalistų valdomų 
Morokos dalį. Sako, MelUa 
mieste visur išlipdyti šūkiai: 
“Tegyvuoja Ispanija, Italija, 
Vokietija ir Portugalija!” 
Bet niekur nerado jokių vo
kiečių kareivių, arba inžinie
rių. Ir visur kitur nėra nei 
vokiečių, nei italų. Kasyklose 
dirba kitų tautų inžinieriai, 
tarp jų prancūzai ir britai.

Tad Prancūzijos užsipuoli- 
kad na-

Tai tas pat geradarys Le-
t

wis, kurs savo lėšomis įkūrė 
Chicagos arkivyskupijai Le
vis Memorial Matemity ligo-lmaį prieš .Vokietijų, 
niuo. 3007 S<*. Michigan avė., Įcįaį koncentruoja ten kariuo

Šalies vyriausybės atstovai 
pareiškia, kad artimoj ateity
je žymiai pabrangs bulvės.

AVASHINGTON, saus. 14. 
Valst yln’s sekretorius liuli 
grįžo iš pietinės Amerikos.

MIDI.AND, Pa., saus. 14. 
— Sprogimas, o po to gaisras 
ištiko C’rucible Steel Co. Skar
do fabrikų, kur dirba 3,000 
darbininkų.

Levis — Holy Name aeronau 
tikos mokyklų Loekporte ir 
pagaliau pastatė katalikiškų 
koplyčių Municipal Tiibereulo- 
sis sanitarijoj.

Geležinkelių darbininkų or
ganizacijos nusprendė reika
lauti didesnio atlyginimo dar
bininkams.

FILIPINIEČIAI PRISIREN
GĘ PRIE EUCHARISTINIO 

KONGRESO
MANILA, saus. 14. — Fili

pinų salų katalikai baigia, jui- 
sirengimus prie įvyksiančio 
čia 33-ojo tarptautinio Eucha
ristinio kongreso. Kongresas 
prasidės ateinančio vasario m. 
3 d. ir baigsis vasario 7 d. 
Kongreso rengimo komiteto 
nariai energingai darbuojasi, 
kad meldžionių suvykimas bū-

menę, stato kareivines yra tik 
prasimanymai, kari gelbėti Va 
lencijos radikalus.

cūzijai ir Anglijai.
Vokietija veiks bendrai su 

Italija. Hitlerio atstovas gen. 
pulk. Goeringas tuo tikslu iš
vyko Romon.

Yra žinoma, kad numatytas 
Vokietijos planas nebus pa
lankius Ispanijos radikalams, 
bet jis bus, kaip sakoma, nau
dingas Ispanijos valstybei.

Jei Prancūzija atsisakytų 
pripažinti įteiktų planų, ji ai
škiai pasisakytų, kad jai ne
rūpi Ispanija,, bet radikalų li
kimas.
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UŽDARINĖS SMUKLES

SUIMTA 300 SĄMOKS
LININKŲ

LTMA, Peru, saus. 14. — 
Policija suėmė apie 300 sąmo
kslininkų, kurie planavo ali

Chicagos policija,i įsakyta a- 
teinantį pirmadienį uždaryti 
visas, neturinčias naujų lais- kelti revoliucijų prieš vyriau-
nių, smukles.

vairių pasaulio dalių į Mani
lą atvež apie 70 vyskupų, 400 
kunigų ir daugiau kaip 3,000 
pasauli n inkų meldžionių. Kon
grese bus atstovaujamos kone 
visos šalys ir tautos.

Rengimo komitetas apskai
čiuoja, kad kongreso išlaidos 
sudarys apie 250,000 dolerių 
sumų.. Salų katalikai aukomis 
padengs jas.

Komitetas turi daug vargo 
su pariipinimu suvykusiems 
nieldžionims atitinkamų pa
talpų apsistojimui. Viešbu

sybę.

tų ko gausingiausias ir pats čiuose visos vietoj jau rezer-
kongresfts ko iškilmingiausiai 
įvykdytas. (

Kongreso rengėjai apskai
čiuoja, kad kongreso eigoje

v.uotos. Komitetas atsišaukė į 
katalikus, kai jie parūpintų 
vietos privaliuose namuose 
jei bus reikalinga. Sudaryti

kasdien dalyvaus 400,000 iki, sutikusiųjų surašai. Meldžio-
500,000 meldžionių. nių grupės nakvynei gaus vie

POPIEŽIUS IR VAKAR 
APLEIDO LOVĄ

Matėsi su seserim ir valsty
biniu sekretorium

VATIKANAS, saus. 14. — 
Nepaisant skausmų kojose ir 
d r. Milani meldimo, Šventasis 
Tėvas Pijus XI ir šiandien 
apleido lovų. Jo Šventenybė 
įkeltas specialėn kresėn ir kre
sė nuritinta į miegamojo kam
bario gretimų salę. Tenai Po
piežius priėmė savo seserį Ga
ubliu Ratti ir Jo Eminencijų

kardinolų Pacelli, valstybinį 
sekretorių. ’•

Prieš tai Popiežius buvo sa
vo privatinėje koplyčioje, kur 
išklausė Mišių.

Sužinota, kad pereitų naktį 
Šventasis Tėvas praleido di
delius skausmus kojose. Ryte 
atrodė labai suvargęs. Nepai
sant to, pakilo iš lovos.

Palestinos arabai griežtai priešingi 
žydu įgyvendinimui

VOKIETIJOS KATALIKŲ
VYSKUPAI KREIPSIS Į 

HITLERĮ
BERLYNAS, saus. 14. — 

Vokietijos katalikų vyskupai 
vakar turėjo konferencijų F.ul- 
doje. Vyskupai nusprendė, 
kad reikalinga būtinai pasi
matyti su diktatorium Hitle
riu ir jo reikalauti, kad prieš 
Naujus Metus paskelbtas na
cių “įstatymas” jaunimo rei
kalu turi būti paneigtas, ka
dangi jis nesuderinamas su 
konkordatu — Vatikano su
tartimi su Vokietija.

JERUZALĖ, saus. 14. — 
Palestinos arabų centrinis ko
mitetas griežtai atmeta Angli
jos idėjų, kad Šventųjų Žemę 
pakeisti “žydų nacionalinis 
namais”, ty. žydų valstybe.

Arabų komiteto atstovas 
pareiškia:

“Arabai pripažįsta Palesti
nų savu kraštu ir niekam sve

timam nepaduos nė vienoj 
ketvirtainės mylios”.

Taip pareikšta Anglijos vy
riausybės prisiųstai čia. komi
sijai tirti arabų žydų santy
kius Palestinoje.

A rabai sutinka pripažinti 
krašte teises tik tiems žydams, 
kurie yra Palestinos pilie-
v* •ciais.

Italija pasilieka glaudžiuosi santykiuos* 
su Vokietija

KRŪVOS NUKAUTŲJŲ 
MADRIDO MILICININKŲ
MADRIDAS, saus. 14. — 

Madrido radikalų milicijos
mergaites privalomai inkorpo. j ?.ausi,n,;"s vakar.

ruoja į Hitlerio jaunimo or
ganizacijos sųjmlį, kad juos

Minėtu įstatymu naciai vi
sus Vokietijos berniukus ir

kitose viešųjų susirinkimų vie 
tose. Bet jei maldininkų su
pi ūdimas bus gausingas, ko
mitetas tikrai turės gerai pa
džiovinti galvų.

Maniloje iškelta kampanija, 
kad kongrese dalyvautų vy- 
riausybės, ir miesto tarnauto
jai ir darbininkai. Filipinų

sunacinus. Katalikų vyskupai 
saugoja katalikiškų jaunimų 
nuo nacijimo.

2G vyskupai dalyvavo konfe
rencijoje. Vienu balsu nutar- 
ta., kai būtinai reikalinga vei
kti šiuo svarbiu reikalu. Apie 
savo nuosprendžius vyskupai 
praneš katalikų visuomenei ga 
nytojiniu laišku.

SULAIKYTA DU ĮTARIA
MIEJI ŽUDIKAI

EVERETT, AVash., saus. 
14. — Vaikiuko C. Mattson 
groliėjai ir žudikai energingai
ieškomi. Sulaikyti du įtaria- 

salų prezidentas Q,uezon, pat- "rieji. Vyriausybės agentai, be 
sai uolus katalikas, pritaria į to, turi kraujuotų automobilį 
šiai kampanijai. Žinoma, tuo ir plaktukų, su kuriuo, matyt,
reikalu jis daug kų padarys, 
kur tik sieks jo autoritetas.

Svarbiausias kongreso cere
monijų centras bus puošnus 
šio miesto viešasis parkas Lu- 
neta. Parko aikštėje pastaty
tas majestotiškas altorius.

Tarptautinis Eucharistinis 
kongresas bus Manilai istori-

pagrobtajam įskelta galva.

Septyniolika garlaivių iš į- tos katalikiškose įstaigose ir žiams.

ROMA, saus. 14. — Čia 
vieši Vokietijos diktatoriaus 
Hitlerio atstovas gen. pulk, 
Goeringas. Jis konferuoja sui 
diktatorium M.ussolinitt ir ki
tais fašistų vyriausybės na
riais. :

Italijos vyriausybė oficia
liai skelbia, kad Italijos pasi
rašytas su Anglija garbės 
paktas Viduržemio jūros rei
kale nieku būdu nekliudo Ita
lijos glaudžių santykių su Vo
kietija, ypač Ispanijos klausi
mu.

lė atokių puolimų prieš naci
onalistus, kad juos nustūmus 
nuo Madrido — EI Escorial 
vieškelio.

Nacionalistai yra įsitaisę 
stiprias pozicijas, prieš ku
rias radikalai naudojo dide
lius šliaužius (tankus).

Kruviniausias mūšis įvyko 
ties Aravaca miesteliu. Naci- I TĖVAS IŠGĖRĖ NUODŲ
onalistų artilerija sudaužė ke- ________
lis radikalų šliaužius ir visų Kurpiaus Bruno Ruminskio, 
apylinkę nuklojo radikalų mi- 49 m. amž., 1309 No. Hoyne 
licininkų lavonais. 'avė., vaikai — Stephen, 14 m.,'

ir Marion, 12 m. amž., pasiun
tė grųsinantį laiškų dr. Meyen 
S. Pedott, 1305 No. Hoyue

Išlikę gyvi milicininkai iš
traukti iš kovos lauko, palikus 
krūvas saviškių nukautųjų.

Radikalų vadai sakosi jie 
bandysiu kitose vietose įlauž
ti nacionalistų frontų. Jie tu
ri dar pakankamai milicijos 
ir kitų kraštų savanorių. Va
dai jų nesigaili.

IR VĖL TA PATI TVARKA

Chicago majoras pareiškia, 
kad ateinančių vasarų miestas 
ir apskritis ir vėl neturės pi
nigų apmokėti tarnautojus ir
darbininkus, jei užtraukti kė

nis įvykis ir tas pasiliks am-' lerių metų mokesčiai nebus su
mokėti, arba Išrinkti.

STREIKININKAS PAŠAU
KTAS TARNYBON

DETROTT, Mich., saus. 14. 
Pašauktas valstyliės kariuome
nės tarnybon “sėdintis” strei 
kininkas Cadillac Motor Car 
Co. fabrike Veri Labs.

Kiti streikininkai jį išlaisvi 
na iš streiko ir pašauktasis ap 
leidžia fabrikų.

avė. Reikalavo 30,000 dol.

Vaikai susekti ir suimti. J* 
tėvas Ruminakis iš susirūpini
mo išgėrė nuodų, bet išgelbė
tas apskrities ligoninėje. Sa-| 
kosi, jis negali pakęsti tos ne
garbės.

Vaikai gi policijai aiškinaaų 
kari jie tai darė juokais. Bet 
nėra juokai žmogui gavus ne
žinia nuo ko grasinantį laiškų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Šiandien numatomas sniegas 
ir daug šalčiau.

DRAUGO” METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 31 DIENĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE
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Daug kas stebisi, kodėl Trockis, kuris 
tiek daug yru pasitarnavęs bolševizmui, jo 
vardan tiek daug žmonių kraujo praliejęs, 
vielos Sovietų Rusijoj neturi, iš ten taip ne 1 
garbingai buvo ištremtas. I

DEL SENŲ DAIKTŲ SIUNTIMO I 
LIETUVĄ

Į Konsulatų dažnai kreipia
masi informacijų apie senų 
daiktų siuntimų į Lietuvų. 
Nors šiuo reikalu vra aiški

prof

KURSŲ IR PASIKALBĖJIMO RATELIŲ 
STEIGIMAS

Mat, Trockis buvo “geresnis” bolševi
kas negu btuliuus. Jis varėsi prie to, kad 
tuoj vesti bolševikų armijų j visus pasaulio 
kraštus ir tuoj uždegti pasuulį bolševikiš
kos revoliucijos ugnimi, bitumus manė ki
taip. Jis norėjo pirmiau įsistiprinti Rusijoj, 
o paskiau eiti kitur. Taigi, tarp dų kyio ne 
sutikimai ir dėl to Trockis turėjo pasitiau- j *4 ^l0 įspėjimo paiso, 
kti Stalinui iš kelio. Kuomet jis pradėjo niėje kyla nesusiprati 
knistis po Stalino diktatūros sosto panav 
tais, buvo ištremtas. Vadinas, tarp jų ėjo 
ir tebeina kova ne dėl principų, bet dėl tak 
tikos ir, žinoma, svarbiausia dėt garbės, ku 
ria pradėjo ne.bepasidalinti. Dėl to dabar 
Trockiui ir tenka vaidinti “Amžinojo Žydo ’ 
rolę.

nama ir nurodinėjama, kad,

Amerikos katalikų veikimo centras -- 
N. C. W. C. ragina veikėjus steigti parap.- 
jose taip vadinamus “studv clubs”. Ta • 
raginimas nėra tuščias: jų gana daug jau 
pristeigta, šis sųjudis vedamas daugiausia 
jaunimo tarpe. Jis atneša gerų rezultatu.

Pasikalbėjimo ratelių arba “btudj 
clubs” tikslas yra auklėti veikėjus ir va
dus katalikiškam veikimui. Jie tvarkomi 
taip, kad išauginti pasikalbėjimų lankytojų 
iniciatyvų, darbštumų, gerų ir tikrų pažini 
mų šių dienų socialinių, ekonominių ir po
litinių problemų.

Mes, Amerikos lietuviai katalikai, tu
rime daug rūpesčių ne tik religiniu atžvil
giu, bet ir tautinių reikalų eibės yra neat
liekamų taip, kaip turėtų būti atliekami. 
Mes tikrai jaučiame didelį trūkumų veikė
jų, kuriuos būtų galima pavadinti veikėjais 
pilna to žodžio prasme. Daug kam trūksta 
žinių ne tik apie religijų, bet ir apie mūuų 
tautos įvairius reikalus.

Dėl to mums reiktų pasekti Amerikos 
katalikų pavyzdį — steigti pasikalbėjimo 
ratelius, kad geriau pasiruošti visuomeniš
kam veikimui, kad gauti daugiau pinių apie 
visų tų, kas šiandien aplink mus darosi. La
bai būt gera, jei tokie pasikalbėjimai pra
sidėtų lietuvių katalikų jaunimo tarpe. Jie 
daug naudos atneštų. Žinoma, tokių pasi 
kalbėjimų vedėjai patys turi būti gerai in
formuoti tais klausimais, kurie keliami pa
sikalbėjimų rateliuose.• »

Mūsų Federacija seniai ragina lietuvių 
katalikų veikėjus steigti visuomeniškus kur
sus. Ligšiol tik, rodos, Chicagoje tokie kui
sai teįsteigti. O jie lengvai galėtų veikti: 
Bostone, Brooklyne, Philadelpbijoj, Pitts 
burghe, Cleveiande, AVilkes Barre, Detroite 
ir kituose miestuose, kur bent kiek gausiau 
lietuviai gyvena. Jei nepajėgiama įsteigti 
kursai platesniu užsimojimu, tai bent šiaip 
jau pasikalbėjimo rateliai turėtų veikti.

Jau laikas ir labai laikas ~uo reikalu 
pasirūpinti. Kiekviena sugaišta diena neša 
didelius nuostolius mūsų religiniam ir tau
tiniam veikimui. ’»

PRANAŠAUJA REVOLIUCIJĄ

siunčiant senus daiktus, te
reikia jų manyti su naujai 
siais, vis tik, atrodo, ne vi- 

Pasek-
mėje kyla nesusipratimų, ui ' 
gojimų ir daiktų gavėjams 
tenka pakelti nereikalingų iš
laidų. • j

Kalbumu reikalu visiems ’ 
daiktų siuntėjams yra įsidė 
tustinas sekantis Lietuvos Fi
nansų Ministerijos Prekybos i 
Departamento pranešimas: 

“Prekybos Departameli- !

leidžiama tik: drapanos, u 
valinė, skaitiniai ir kiti 
vaitoti daiktui, neturį prt 
kių pobūdžio, sųmčiumi at
skirų asmenų vardu, kaip 
dovanos.

l’ž visus naujės daiktus 
reikia mokėti ututinkaniu.- 
nmitas, nors jie ir siunčia
mi ka.ip dovanos.

Lietuvos Muitinių Įstatai 
neduoda teisės naujų daik
tų įleisti be muito nė Fina
nsų Ministeriui.

Gavėjai iš U. S. A. dovi

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vargau, kad nebegalėjau nė 
---------- ' žingsnio žengti, ir sustojau.

Čikagos balšavikų gazieta Atsisuku: liūto nėr. Tačiau aš

AMŽINASIS ŽYDAS

Prancūzų laikraštis “Ami du Rauple” 
rašo, kad Prancūzijos komunistai matai 
ruošiasi prie revoliucijos. Tam tikslui Pa
ryžiaus priemiesčiuose esu privežta daug 
ginklų. Paskutinėmis savaitėmis atveria iš 
Afrikos daugybė alziriečių. Jie apgyvendin
ti sostinės priemiesčiuose ir laukia įsakymo 
imtis ginklų. Tarp kitko tas pats laikraštis 
tvirtina ir tų, kad komunistų vadovybė į 
savo juodųjį surašą. įtraukusi net porų, tūks
tančių asmenų, kurie, kilus revoliucijai, tu 
rėš būti išžudyti.

Nežiūrint to skaudaus pranašavimo, laik
raštis vis dėlto dar reiškia vilties, kau du 
bartinė prancūzų vyriausybė laiku imsis tin
kamų priemonių komunistus sudrausti. Ka
riniuose sluoksniuose irgi esu, susirūpinime 
komunistų rengiamu sukilimu.

Kaip žinoma, Prancūziją dabar valdo 
bendralTontininkai, susidedu iš socialistų, 
komunistų ir kitų radikališkų grupių. Ka
dangi komunistai daug prisidėjo prie suor
ganizavimo bendro fronto, dėl to vyriausy
bė nedrįsta komunistų drausti. Jie laisvai 
veikia ir knisasi po valstybės pagrindais.

Dabartinė Prancūzijos politinė padėtis 
šiek tiek turi panašumų į Lietuvos vidaus 
jiolitinę padėtį prieš 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmų. Tada valdžioje buvo kairieji ir 
dėl to davė didžiausių valių komunistams

Plačiai pasaulyje pagunčjęs revoliucio
nierius Trockis, kurio likimas primena pa
sakų apie amžinąjį žydų, gavo prieglaudų 
Meksikoje. Kiti kraštai jo nenorėjo įsileisti. 
Kadangi Meksikos valstybės, priešakyje sto
vi beveik tokio pat plauko 2monėg, kaip ir 
Trockis, galimus dalykas, kad tas “amžinu- 
tis žydas” savo likimu bus patenkintas.

Kaip žinoma, Trockis nuvo vyriausias 
Lenino adjutantas tais luinais, kada buvo 
griaunama senoji Rusijos tvarka ir steigia
ma kruvinoji bolševikiškoji diktatūra. Tro
ckis atliko juodžiausią, žiauriausių ir kru
viniausių darbo dalį. Jis, būdamas karo ko
misaru, be jokio pasigailėjimo skerdė Rusi
jos inteligentas, skerdė dvusiškijų ir visus 
tuos, kuriuos tik kokiu nors būdu įtarę 
esant bolševikų priešais. Tuo būdu jo suži
no yra sutepta šimtų tūkstančių žmonių 
krauju. Dėl to toji jo sąžinė ir yra nerami. 
Trockis blaškosi iš vieno pasaulio krašto į 
kitų ir niekur ramybės ueranda. Neras jis 
ramybės nė Meksikoje, nors ir to krašto 
valdžia daug nekaltų žmonių kraujo yra 
praliejusi. Galimas daiktas, kad Trockis ste
ngsis ir Jungtines Amerikos Valstybes pa
siekti. Jei pats asmeniškai čia ir negalus 
atvykti, tai kitokiais keliais, per savo agen
tus, mėgins savo pragariškų darbų varyti.

rokuoja, kad “Draugas” juo- pamačiau, kud miškelis, iš Ru
kus iš savęs daro rašydamas, rio išliėgau, dega. Vadinasi, 
jog Ispanijoj dabar pilna rus- mano jiadai bebėgant taip į- 

! kių balšavikų. Girdi, “Ai, tie kaito, kad nuo jų užsidegė 
. i ispanai! Žiūrėk kaip greit mi- sausi miške.'io lapai. Kiek pa

nų paprastai skundžiasi '' ' ijjonttį ispanų išmoko rusiš- stovėjęs pamačiau iš miškelio 
sonis instancijoms, sumok . j.aj »> Rokunda, vadinas, išei- išbėgančių kažkokių juodų pa

na tokia, kad Ispanijoj nėra baisų, kuri, rodės, buvo pa- 
ruskių balšavikų. siruošiusi mane pulti. Tačiau

Toj pačioj gazietoj, tik ki- aš be reikalo būkštavau, nes 
toj vietoj rašoma, kati baisa-J vėliau pastebėjau, kad tai ma- 
vikų ai’oplanams pradėjus o- no paties šešėlis, kurį, smar- 
peracijas virš Madrido, uazių kiad bėgdamas, aš buvau ge-l 
ir Musolinio aroplanai ir jų rokai palikęs...”

žynį. mokesčius ir pagaliau 
visgi turi mokėti muitų“.

tas prašo painformuoti A- i , Jeigu nurodyti pranešim., 
menkos Lietuvius per jų paaiškinimui bus palieti, tai 
laikraščius, kad jie,' siųs-j dėl siunčiamų į Lietuvų senu
darni savo giminėms Lietu
von dovanas, nedėtų į siun
tinius su senais daiktais 
naujų, nes be muito yra į-

daiktų, be abejonės, bus iš 
vengta bet kokių nesusipra
timų.

Lietuvos Konsulatas

WPA PATARNAUJA PALIEGUSIEMS

Kasdien \YPA darbininkai visuomenei vaidinimus. Teat 
teikia daugybę patarnavimų ro direktorium yra aklas žmo 
akliems, kurtiems, raišiems ir gus. Visas personalas paini 
kitokiems invalidams vaika- tas iš Oklahoma Aklųjų Mo- 
ms. kyklos.

Keliose valstybėse "YVPA ^PA dabar prisideda pi m 
slaugės, ir kiti darbininkai. naujausio ir įdomaus darbe 
deda pastangų, kad surasti akliems leidinio kalbai, 
visus invalidus vaikus. Jie knygų . Tai yia ilga: 
rado tūkstančius vaikų, ku- gviežtanti fonografo rekordai

lakūnai pasiliko toli užpaka
ly karinio mokslo ir technikos. 
A, matot!

Arklys juk, tavorščiai, su- 
! klumpa ant keturių kojų, ko
dėl tat Pruseika negali su
klupti ant vieno liežuvio. Rei
kia jam dovanoti.
Sveiki, tavorščiai!

Nežinau, ar tai teisybė, bet 
daugelį esu girdėjęs šnekant, 
kad medžiotojai. yra dideli 
melagiai. Jei tik nepavyko 
medžioklė, tai pripasakos, pri-

Iš Liverpolio (Anglijoj) 
nukrito ant mano delno tokia 
kablcgrama:

“Atplaukus “Manebester 
Brigade” šipui, iš jo negalė
jo išlipti viena keleivė. Ji svė
rė 140 kilogramų ir buvo per 
stora kad išsitektų ant laivo 
tiltelio. Reikėjo pasodinti ant 
krano ir iškelti iš laivo. Vi
sas uostas plyšo juoku.”

Ale kaip toji storulė įėjo į 
tą laivų, kablegrama nesako.

rie niekad nėra gavę mediką- knygų ant specialių iwiuq. inelu()g visokių strošny-
lės priežiūros. YVPA darbini - Tokios knygos masinos Medžioto in-niftburiii čem-

— Tik pamanyk, — sako 
Jurgis Nutukelis savo drau
gui, — kaip aš nupuoliau svo
riu. Vakar sveriausi ir svars-

ms vaikams kttdikio para'y ivajoam-u! h,,;gij piojc,.,.; į . .. meįžio|dėB jie tvkl(.„ rod{ 200 w 0 da.
žium ir gydymui pastatė 41,e- "»» savo draugam, papasakojo’bar va svari. ja. tik 180.
rapeutic- mandynes. “ £ iokias st^ybes.- . vakai irdamasis

“Basčiausi po kalnus, ieš- tu nebuvai nusivilkęs savo o-

prieziuroe 
nkai pastatė speciales ligoni 
nes ir sanatorijas sergantie-

Miestų ligoninėse esamus

.... ... ii-i bių. Medžiotojų-melagių čenivaldžios dalinamos dykai ak- .. . ° * .
lienis žmonėms visam kraš t*. 

Kalbančių knygų projek h?

pijonu yra skaitomas vienas 
Rodezijos (Afrikoj) medžio-

vaikus ir augi sius regulia- perimentus šioje dirvoje per , arklio Staiga varkoto
- . , , ... . - dešimts metų. Profesionaliai kuūanids *a\o aiklio. Staiga valkoto.riai lanko "YVPA artistai ir

vesti priešvalstybinę akciją ir revoliucijai mnzikantai kurie duoda koa. teatro ir radio skaitytojai jau ““
organizuotis. Jų planai buvo susekti. Juose vaidinimus vodevi padarė rekordus 123 knygų, llutab* didaus bėgti ki
taip pat buvo sąrašas kelių šimtų Lietuvos .. *’ ., nuo Biblijos ir Shakespearo <>os npia- l^iau ta
žmonių, kurie per komunistų revoliucijų tu
rėjo būti išžudyti.

liūs. Detroite “Childrens’ Ho- nuo Biblijos ii Shakespea _
spital” YVPA projektu tei- iki lengvų ir aiškiai supran- - 
kiama vaikams pasilinksmini- taneių pasakų. Speciales mn. » 
mai

pastebėjau, kad mane vejasi — Ovarkotj buvau nusivil- 
kiek ko- kęs, bet sverdamasis laikiau 
taip pa- rankoje.

Reikia tikėtis, kad prancūzai laiku su-' inaį, pamokos rankų darbe- šinos tiems rekordams yra 
sigriebs, užbėgs kelių komunistų revoliuci- j. ’TaJJ žyniiai gelbėja palie- gaminamos WPA fabrike, 
jai ir išlaikys demokratinę valdžios Cv™4- BUslu8 v,;ikus ir sveikstan- N«» Yorke. Dirba net 270 

vyrų. Iki birželio mėnesio ti
gusius
čius ligonius

Beveik kiekviena valstybė kiniasi turėti 15,000 užbaigtųv •
turi WPA projektų protiniam i»asinU 
gydymui. Sergantieji nervų

Vienas katalikų rašytojas teisingai sa
ko, kad nedaug tėra tėvų, gerai pasiruo
šusių auklėti savo vaikus namuose. Taip 
jis kalba labiausia atsižvelgdamas į vadina
mas “modemiškas šeimas”. Jisai rašo, kad 
šeimų auklėjimas priėjo prie tokio laipsnio, I kaurus austi, gurbus gaminti

Is Tėvų Krašto

Kaip Gyvena Lietuvos Ūkininkai

Atėjus žiemai ir jos snie nas, tvartai, kluonas, pasto- 
Kongreso Knygynas dalinu guotosioms Kalėdoms, raine- gė vežimams, pakinktams, pu

ir proto ligomis mokinami rekordus ir mašinas visam j snis pasidaro mūsų ūkinin- statas daržovėms, speciali pa• 
iknnrns misti irurbus iraminti krašte. Departamentai aklie-1 kas. Daugiau nebaugina jį stoge dirbtuvei — “nieister-

jog ir Šventasis Tėvas į tai atkreipė savo 
ypatingo dėmesio ir atsišaukė į krikščioniš
kąjį pasaulį rinitai susirūpinti šiuo pačiu 
svarbiausiuoju reikulu.

• • •
Žymusis sociologus ir ekonomininkas 

prelatas John A. Ryan, Katalikų Universi
teto Vašingtone profesorius, pakviestas at 
kalbėti maldų Prezidento Roosevelto inuu 
guracijos iškilmėse sausio 20 dienų’. Prel. 
Ryan pakvietimų priėmė. Šia proga reikia 
priminti, kad prel. Rvan turi didelę įtakų 
dabartinėj administracijoj. Jo patarimais p 
vairiais socialiniais ir ekonominiais klausi
mais yra rimtai skaitomųsi.

• • •
Hitleris taip “smarkiai pakėlė” Vokie 

t i jos gerovę, kud žmonėms kas kart labiau 
imama drausti sočiai • prisivalgyti. Be loę 
Hitleris ne tik valstybę sauvališkai valdo, 
savo pavaldiniams, kaipo diktatorius, duo 
da visokius įsakymu*, bet jis ir visiems žmo
nėms įsako, kų jie turi veikti, kaip reng
tis, kų ir kiek valgyli. Tokia tai socialia 
šistų laisvė. Žmones, lyg kokius gyvulėlius 
laiko belaisvėje, su jais elgiasi, kaip tik 
nori ir, blogiausia, juos rengia karams, sker
dynėms, kad patenkinti savo diktatoriškas 
umbicijas. Tuo keliu einu ne vien fašistų 
diktatoriui, bet ir Stalinas, Sovietų Rusijos 
diktatorius.

ir kito amato; Keliose New 
Yorko ligoninėse, kaip ir Ja 
cKsonville. Floridoj, daromi 
muzikaliai “tlierapy” ekspc 
limentai.

Federalis Muzikos Projek 
tas taipgi daro eksperimen 
tų ant kurčių keliuose Miclii- 
gan valst. miestuose. Specia
liu fonografiniu išradimu, ku
rti žmonės gali girdėti vur 
tojant ausies fonų. Daug vai
kų šitose klasėse niekad nė
ra girdėję muzikos.

WPA siūlo. patarnavimo 
120,000 aklų žmonių visam 
krašte. Šimtai aklų vyrų ir 
moterų mokinami naudingų 
darbų. Kiti dirba su WPA 
darbininkuis pugaminime 
Braille knygų ir žemlapių a 
klųjų žmonių 'mokykloms ir 
įstaigoms.

Akli, talentingi žmonės mu
zikoje gauna progas dykai 
klasėse, kurias vedu iWPA 
mokytojai.

Muskogec, Oklahoma vals
tijoje, yra l'ederalis aklųjų 
artistų teatras. Teatras ruošia

ms viešuose knygynuose sko 
liną jas įstaigoms akliem.' 
žmonėms savo namuose.

FWPAIS

Senovės Daina

Tupėjo žvirblelis ant ūlyčios, 
Čir vir vir, čir vir vir ant ū- 

lyčio..
Išėjo dvariškis, iškūprino, 
Čir vir vir, čir vir vir iš

kūprino.
Užmuš© žvirblelį, užplumpino, 
Čir vir vir, čir vir vir už

plumpino
Nupešė plunksneles, nudul

kino,
Čir vir vir, čir vir vir, nu

dulkino.
Pripylė patalus penkis, šešis, 
Čir vir vir, čir vir vir, peu- 

kis, šešis.
Iškepė mėselę iščirškino, 
Čir vir vir, čir vir vir, iš- 

čirškino
Suėdė mėselę, sutratino,
Čir vir vir, čir vir vir sutra

per didelis lietus. Nekainuoju 
dar neplautos pievos, prino
kę javai. Bemaž viskas jau 
aruode. »*•

Žiema, be abejo, jam atnc 
šp naujų rūpesčių. Tačiau j ? 
netoki “karšti”, netoki sku
būs. Dabar jis pasidžiaugia, 
peri didžiuoju gražiais savo 
vasaros darbo ir lauko vai
siais; apgalvoja ateinančius 
melus. Daugiau puskaito lai
kraštį. Daugiau linkęs ir pa
kalbėti.

Tai lurėdamujį galvoje, ke 
liauju pas pavyzdinguosius 
Lietuvos ūkininkus. Noriu ea- 
vo akimis pamatyti, kaip gy
vena ir dirba mūsų darbštio 
ji, sumanieji ūkininkai.

I.
Apie septyniolika kilomet

rų flž Marijampolės link Prie
nų, Igliškėlių valsčiuje papru 
stu keleliu iš vieškelio pa
suku pas Nadp&jesėg kaimo 
ūkininkų Antanų Nedzinekų 
Gražūs, tvarkingai sustatyti

tino. Į trobesiai iš tolo patraukiu a 
Bėglia* kį. Gyvenaniusis namus, s v ir

tas viskas aplink viena 
grindžiamų' kiemų. Jame tie? 
klojimu sutinku kiek palin
kusį 40—50 metų vyrų ir 
klausiu:

— Ar tai Tamsta šių namų 
šeimininkas?

— Taip, aš! — nuaidi tie
sus atsakymas.

— Kiek Tamsta turi Je 
mės. — paklausiu ir nustem
bu išgirdę*:

— 23,52 ha.

Pradedi lyg ir savimi neti
kėti ir imi jį klausinėti; *

— Tai, kaip Tamsta gyve
ni? Iš kur taip moki gudriai 
ūkininkauti, kad iš tokio ma
žo ploto tokius “palocius” 
turi f

ūkininkas šyptelia ir pa
sikviečia į trobų, čia sako:

— Galiu viskų papasakoti. 
Vienų kartų agronomas Bud
rys, apžiūrėjęs mano ūkį, ta
rė: “Geriau šerk karves, ma
žiau laikyk arklių!” Kitas 
užsigauna, kuli jį papeikia.

(Tęsinys 3 pusi.)

nė”,



Pehlčtadiehi?, sausio 1^,
■m -tti'itff

mėnesį apie 200 litų. Tai ma
žo valdininkėlio alga, pasidi- 
džinoia ūkininkas.

Pašaro karvėms šerti he
mą?. visiškai pakanka savo. 
Perkųs tik sėlenų ir sėmenų 
išspaudų.

Anksčiau ūkininkas augi
nęs ir bekonus. Šiemet par-

Sausio Penkiolikta Diena (davęs tik dvi lašinines kiau- 
“Tavo dėkingumas tavo ie„. Parduodu* ir javų.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

prieteliui”.
17.

2 Kar. XVI,

Ar esi kada nors pastebė
jęs, kiek daug Kristaus gy
venimo buvo praleista dary
me gailestingi; darbų — vien 
tik daryme gailestingų dar
bų? Peržvelk jj, o rasi, kad 
Jis praleido didelę dalį savo 
laiko darydamas žmones lai
mingais, darydamas gerus da
rbus žmonėms. Pasaulyje yra 
tiktai vienas daiktas didesnis 
už laimingumų, o tai yra šve
ntumas; ir jis nėra mūsų nuo
savybėje; bet kų Dievas yra

Visi ūkininko trobesiai yra 
gražūs ir tvarkingi. Gyvena
masis namas dviejų galų. Vi
sur švaru. Svirne gražiai su
skirstytos vietos javams. Vi
sas svirnas padarytas taip 
sandariai, kad nė pelės netu
ri per kur įlįsti, sako ūkinin
kas, ir jų svirne nėra. Tvar
tuose suskirstytos vietos gy
vuliams. Tvartai šilti ir ap
šviečiami. Ateityje fužmato- 
ma dar daugiau įleisti į juos 
šviesos. Pakinktų turima vi
sokių. Turimi ir visi reikali
ngiausi žemės ūkio įrankiai

davęs mūsų galybei tai lai-į ~ mainos. Yra plaunamoji, 
mingamas tų, kurie aplink kuliamoji, fuehtelis, arpas, a- 
mus, o tai atsiekiama, mums! rkling akselinė, savas malū- 
esant jiems gailestingais.

Kai kas sako, kad “did 
žiausių dalykų, kurį žmogus

nelis, kuriame sumalami visi 
pašarui skiriamieji grūdai, 
bulviakasė mašina, “Hank

gali padaryti savo Dangiš-!m°” akėčios, du dvižagriai, 
geležinės akėčios, naujoviško 
se jaujose proteguojamas ar
kliais sukamas linams bruk
ti ratelis ir kt. Už gyvena
mojo namo ir tvartų užves
tas didelis naujas sodas ir 
medelynas. (Senasis sodas be
maž visas šaltųjų am) metų 
žiemų iššalo).

Sutvarkytas ne tik pats 
trobesių kiemas, bet ir visi 
lauko keleliai.

Visus darbus ūkininkas di
rba pats, jo žmona ir vaikai. 
Nuolat dirba ir du svetimie
ji: vyriškis ir mergina. Vasa
rų pasisamdoma ir daugiau. 
Iš pašalies jokių pajamų ūki
ninkas neturi, vaikus mokina. 
Paklaustas, ar neturįs sko
los, atsako:

— Apskritai, skolinti esu 
labai nelinkęs. Skolų bemaž 
visdl neturiu. Skolingas vie
nų tūkstantį litų, tačiau ki
tais metais, jei nepasipainios 
nauji “kavalieriai”, — juo 
k&ūja šeimininkas, — grųžin 
siu lr tų.

Sunkumų tai vietai sudaro 
nepatogus susisiekimas: Ma
rijampolė už 17 klm., už tiek 
ir artimiausioji geležinkelio 
stotis. Tačiau, pravedns pra
dėtąjį nuo Marijampolės link 
Prienų plentų, padėtis žymiai 
pagerės. Tai vietos ūkininkai 
gerai supranta, naujojo plen
to laukia ir jo statybos dar 
bų uoliai paremia, talkina -- 
veža naujajam plentui akme 
nis ir žvyru.

Ūkininkas Nedzinskas dar 
papasakoja, kaip jis numatęs 
eksploatuoti naująjį savo so
dų, kaip jis kovojus su pikt, 
žolėmis, kaip jis dar pagerin- 
siųs savo žemę, patobulinsiųs 
trobesius ir daug kitų save 
ūkininkavimo įdomybių.

Levas Kairys (“L.”)

kam Tėvui, tai yra būti gai
lestingu nekuriems Jo kitie
ms vaikams”. Nuostabu man 
kodėl mes nesame gailestin
gesniais negu esame? Kiek 
daug pasauliui to reikia. Kaip 
lengvai tas padaroma,. Kaip 
ūmai tas veikia. Kaip neklai
dingai tas atsimenama. Kaip 
gausiai tas atsimoka — nes 
nėra skolininko pasaulyje taip 
gerbiamo, taip puikiai ger
biamo, kaip Meilė.

— Enrikas Drummond

Gailestingumas yra sukrau
tas širdyje, kaip rožės lapai 
stalčiuje, pasaldinimui daik
tų aplink juos. Maži lietaus 
lašai papuošia pievas, o ma
ži gailestingumo veiksmai pa
puošia pasaulį. Mes negalime 
įsivaizduoti nieko patraukia- 
mesnio, kaip širdis, kuomet 
pripildyta gailestingumo dva
sia.

IS TĖVŲ KRAŠTO

(Tęsinys iš 2 pusi.) ’

Aš kiek “drūtas” klausiau ir 
pradėjau naujai ūkininkauti.

Toliau ūkininkas atvirai vi
ską išpasakojo, kaip jis iš ū- 
kiškųjų laikraščių ir agrono
mo patarimų sėmęsis išmintį.
Dabar jau yra tiek ūkininka
vime jiažengęs, kad yra įsive- 
dęs net dvi sėjomainas. čia 
pat ant stalo patiesia pačio 
susidarytąjį sėjomainų pla
nų. Jo žemė, palyginti, nėra 
geriausia, ne kų geresnė už 
kaimynų, pamiškėje. Pirmos 
rūšies ariamos žemės bėra 
vos 2 ba., dauguma antros 
rūšies — 14,52 ha, 4 ha tre
čios rūšies. Tačiau jo gau
nami derliai yra daug geres
ni nei jo kaimynų. Jis sėja 
ir tokių augalų, kurių kaimy
nai visai nežino. Jis tręšia ne 
tik laukus, bet ir pievas.

Žemės, palyginti, turi ne
daug. Tačiau, ir tiek turėda- 
mas laiko septynias melžia
mas karves, sakosi gal į r iš
laikyti ir iki dešimt, augina 
taip pat priaugi). Nėra kur 
arti pieno vežti, tai muša Rvie
stų ir jį veža tiesiog į Mari- vasaros pabaigoje ir rudenį, 
jampolę, tad nemažiau kaipjTuo laikotarpiu dėl palygi. 
17 km. Už sviestų per savai-.namai mažo išgaravimo susi- 
tę gauna iki 50 litų, tad per įdaro Žymus drėgmės pertek-

Pelkynų Užkariavimas 
Lietuvoje

Lietuvoje per metus iškri
nta vidutiniškai apie 600 mi
limetrų kritulių sluoksnis 
Kritulių daugiausia iškrinta

mūGAS

Tokios išvaizdos, sakoma, yra Mattsonų vaiko 
pagrobikas, kurio dabar visu stropumu ieškoma. Už 
nurodymų to niekšo paskirta virš $15,000 dovanų.

gybes šoninių kanalų, kurių 
pagalba yra šalinama drėg 
mės perteklius iš didelių pio- 
vų bei laukų plotų. Iš viso 
1920 — 1934 mt. laikotarpy
je nusausinta 313,299 liekta 
rai žemės, tuo tikslu iškasta 
13,000 kilometrų kanalų. Tie
ms darbams vykdyti, vien t i 
ktai darbininkams apmokėti 
valdžia yra išdavusi apie 34 
milijonus litų. Pridėjus prie 

,tos sumos dar darbų organi
zavimo bei priežiūros išlai
das, apie fi milijonus litų, 
tai iš viso nusausinimo dar
bams išleista apie 40 milijo
nų litų.

Kiek ir kokios Žemės rūšies 
nusausinta

Kalbant apie teikiamų ūki 
ninkams nusausinimo darbais 
naudų, tenka paliesti klausi
mų kokių žemės rūšių dau
giausia nusausinta. Visi nu
sausintieji žemės plotai skir- 

Į stomi į šias rūšis: T — drėg
nos, ariamos dirvos, viduti
niškai apie 40 nuoš.; II — 
drėgnos, bet nevisai blogos 
pievos, vidutiniškai 20 nuoš.; 
1TI —.šlapi miškeliai, krūmai, 
vidutiniškai 10 nuoš. ir IV 
— šlapios pievos, pelkės, du
rpynai, vidutiniškai 30 nuoš. 
Nusausintų rajonų ūkiuose 
pagerėjo dirvos, pievos bei 

pel- 
der-

ganiavos, is buvusių

liūs, kuris ir pagelbsti žeme
snių vietų supelkėjimui. Kita 
labai svarbi Lietuvos pievų 
ir lankų šlapumo priežastis, 
tai vandens nuotakumo suma 
žėjimas dėl upelių ir upokš 
nių vagų susiaurėjimo, užau
gimo. Dauguma mažesnių u 
pelių ištisais šimtmečiais ne
buvo niekieno prižiūrimi, tva
rkomi. ų vingiuotos vagos su
siaurėjo, užaugo. Kitur ir pa
tys paupių gyventojai yra 
prisidėję prie upelių gadini
mo, įrengdami netinkamus pe 
rvažiavimus, užversdami tėk
mę laukų akmenimis arba už
tvenkdami vagas žuvininkvs 
tės ir kitomis užtvaromis.

sai atskirti, nes dėl užtvinu
sių kelių negalėdavo niekur 
išeiti ar išvažiuoti. Taip pat 
nemaža ir nuostolių toki po
tvyniai padarydavo.

Todėl vos tik susikūrus ne 
priklausomai Lietuvai, vald
žia tuojau pradėjo kovų su 
pelkynais ir atkreipė visų sa
vo dėmesį į nusausinimo dar
bus. Pirmieji nusausinimo da
rbai pradėti dar 1920 metais, 
o sekančiais metais išleistas 
ir žemės nusausinimo reika
lams tvarkyti įstatymas. Kas
met šiam svarbiam reikalui 
skiriamos iš valstybės iždo 
lėšos ir darbai buvo vykdomi 
vis didėjančiu tempu.

Dabar kitaip
Dėl tokio vandens takų su

gedimo nuotakumas, ypač ly
gumų rajonuose, visai suma
žėjo ir dėl to daugelyje vie
tų ištisi kaimai buvo pradė
ję skęsti balose. Rudens ar į 
ankstyvo pavasario ir šiaip 
slapesniais laikais kai kurių 
rajonų gyventojai būdavo vi-

RHEUMATISM
Pala—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how thls old world 

does make progress—now comee a 
prescrlptlon whlch la known to phar- 
maelats aa Allenru and srlthln 48 
hours aftar you įtart to take thla 
airtft artine formula paln, agorų and 
Inflammatlon caused by ezceaa urlo 
acld has atart ed to depart.

Allenru dtfcs Just what thla nuties 
eaya lt wlll do—lt la f uaranteed. You 
can get one generous bottla at lead- 
Ing drugsfores everywhere for U 
centą and If lt doean’t brlng the Joy- 
aua reaults you ezpect—your money 
erhola heartedly retumai

kynų atkariauta nauji 
1 ingos žemės plotai.

Daug žemės nusausinta
Per visų laikų atlikta labai 

daug svarbių nusausinimo da
rbų. Sutvarkyta visa eilė ti
pelių, į leidžiant į juos dau-

J DON T
NEGLECT
ACOLD

k
Slogos krūtinėj, kurtos gali įsiga
lėti, greitai palengvinamos uždė
jus malonų, šildanti Musterole. 
Musterole NE VIEN mostls. Jis 
“erzinimo priešas”. Milijonų var
tojamas per 25 metus. Trijų stip
rumų. Daugelio gydytojų lr slau
gių rekomenduojamas. Visose 
vaistinėse. I 1 . M

Iš streikininkų riaušių. Susirėmime su polieija 
riaušininkai Flint, Mieli., parvertę ant šono anlo fx>- 
lieijos automobilių.

Javų derlius didėja

Nusausintuose rajonuose ge 
rai plečiasi ir stiprėja pieno 
ūkis. Daviniai rodo, kad pa
starojo dešimtmečio bėgyje 
žemės naudojamos plotai kas
met didėja. Bendras javų de
rlius visame krašte taip pat 
kas kart didėja. Kiekvienam 
aišku, kad esamoji Lietuvos 
ūkio pažanga negalėjo būti 
atsiekta, jei supelkėję Lietu
vos slėniai nebūtų išvagoti į ma.
tūkstančiais kilometrų grio I Siena turi ausis, miškas tu
viu ir kanalų. Tsb. ri akis.

PRIEŽODŽIAI

Surinko Bėglias

Įlanka rankų mazgoja. 
Nesigailėk anksti kėlęs ir 

jaunas vedęs. *

Iki 30 metų neženotas, iki 
50 nebagotas ir dvės neturės.

Susiraukusi kaip devynioc 
pėtnyčios.

Tai greita, kaip apatinė gi-

Dienraščio “Draugo” Metinis 

KONCERTAS-BALIUS

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

3133 So. Halsted Street

CHORAI — SOLISTAI — DAINOS — MUZIKA — ŠOKIAI 

Pradžia 5 Vai. Po Piety

FĄCTS YOU NEVER KIStw:n

I



Studentų Klubas

Penktadienis, sausio 15, 19 7

/

EflST SIDE
Spaudos Rėmėju 
Dr-jos Sus-mas

Sausio 5 d. įvyko Detroito

i no ir linkime jai ir toliau ru- j 
syti ir sėkmingai darbuotis 
mūs išeivijoje.

K p. korespondentė J. H. M.

Nauji Bažnytiniai 
Rūbai

. Kitos draugijos irgi aadn 
■ pasekti Kožančiaus dr-jos pu- 
Į vyzdžiu, taipgi nemažai pa

Šuto

M. S. 54 kuopos knygų re
vizijos komisijos susirinkimas 
įvyko, sausio 5 d. ižd. llelen 

Katulikų Spaudos duaugijos Stepanauskienės namuose. Ko 
sus-mas, kuriame vadovavo j misijoj buvo P. Medonienė, 
pirm. kun. J. Cižauskas. Nu O. C. Aksomaitienė, fin. rašt. 
tarta surengti vakarų. Laikas: R. Valatkevičienė, ižd. H. Ste 
galutinai neišspręstas. panauskienė.

Pirm. kun. J. Cižauskas pa ! Sausio 7 d. kuopos mėne- 
siūlė pasiųsti mažų aukų die- ainiam susirinkime komisija

1 MAKBETU, N. V. 
šio 10 d. per pirmas 

, šv. kleb. kun. J. Balkonas pro j 
nešė parapijonams, kad jau' 
gauti nauji bažnytiniai rū
bai: arnotas, dalmatikos, ka
pa ir velionas, kurie buvo 
išstatyti svetainėje, kad visi 
galėtų pamatyti. Klibai kai- ' 
navo $2,200. Klebonas pažy į 

, mėjo, kad tokių gružių rūbų 
niekad nematęs ir nei vieno | 
parapija, ne tik lietuvių, bet

J’ITTKBURGH, PA............
Sau-! 'r žu<l“ pr’"'i' supažindinti Pilt

• ; dėti. Tokiu būdu nereikės iš
lbia' 1 parapijos iždo mokėti.

nraščiui “Draugui”. Nutar- pranešė, kad knygos vedamos įr svetimtaučių, neturi.
ta pasiųsti 5 dol.

Apgailėtina, kad kai ku
rios draugijos visai nerenka 
atstovų spaudos draugijom 
Kitos draugijos nors išrenka, 
bet atstovai labai mažai krei
pia dėmesio į savo parega.ų 
ir Į katalikiškosios spaudos 
reikšmę.

Sekančiame susirinkime ti
kimės skaitlingesnio atstovų 
skaičiaus. Sus-mas įvyks va
sario pirmų antradienį, 7:39 
vai. vakare, mokyklos salėj. 

M. Aukščiūnienė, rašt.

gerai.
Ona C. Aksomaitienė; ki,'kvi'‘m! Mišių ir po. 

_______________ 1 visų dienų daug žmonių at
silankė pažiūrėti naujų rūbų. 
Visi negalėjo atsigerėti.

Po piet Rožančiaus drau
gija laikė metinį susirinkimų, 
kuriame klebonui pakalbėjus

Vakaras Pavyko

Maspetbo parapija yra vie 
na }xavyzdingiuusių, o žmo
nės iš geriausių, nes kų klo 
bonus pasiryžta daryti u r st a 
tyti, parapijonai klebono pa
siryžimus remia darbu ir gan 
siomis aukomis, lai liudija 
jų atlikti darbai per trejus 
metus. Maspetiečiums viskas 
puikiai sekasi dėl to, kad iš 
vien su savo vadais darbuo
jasi. Svečia*

_______________ •
Istorinis Vakaras.

500 Svečių

Trumpai Iš M, S. 54 
Kuopos Mėnesinio 

Susirinkimo

Sausio 10 d., Lietuvos Du 
kterų draugijos rengtas va
karas gražiai pavyko. Visų 
vakarų surengė ir vedė ilga-
metė draugijos pirmininkė $60u jr ,uojau $2ŪOj
Balsienė. Programa žmonė-1 v6|jau afiduoti
ms labui patiko. Veikalas j____________________________
“Trys Mylimos” ir
mėjusiųjų solistų-čių 
išpildyta pagirtinai.

Publikos atsilankė

apie naujų rūbų reikalingu
mų, draugija nutarė paaukoti

Susirinkimas įvyko sausio!
7 d. Nutarimai ir raportai j 
vienbalsiai priimti. Kun. J. I 
B. Cižauskas pakvietė kuopų Į 
prisidėti prie surengimo už- J 
gavėnių vakarienės. J komi- i 
sijų i^jo šios: O. Lukoševičie-1 he 
nė, A. Mikelionienė, U. Mi-II
čiutienė, R. Valatkevičienė,
A. Kaminskienė, M. Uždavi- 
nienė, pirm. O. Kratavičienė Į

Į daug, kas parodė jog žmonės 
j mėgsta Lietuvos Dukterų dr 
i gijos rengiamus vakarus ir 
, juos visuomet reniih.

Daugiau panašių vakarų.

atsrzy-; Detroito žinių pavieniais n,e 
dainos i nierįuįs pardavinėjo Julius 

. Žvirgždynas. Daug pagelbėjo 
labai i ’r j° motina. Jau pora

Agota Juodsnukaitė, žino
ma solistė, ir parapijos cho
ro narė, kaipo Naujų Metų 
dovanų, savo mamytei užra- 

“ Draugų”.

i 30''1
metų, Julius kaip lanko auk
štesnę mokyklų Ir pradėjo 
giedoti parapijos chore. To 
dėl su pradžia šių motų par
davinėjimų “Draugo” perve
da kitiems. Juliui Žvirgždy 
n ui AYest Sidės koresponden-

CLEVELAND, OlllO. -
Lietuvių Kultūrinio Darže 

lio Sųjunga rengiu istorinį 
vakarų, kokio dar niekas Cle
velande' nėra surengęs. Va
karas yra pirmas po oficia
liu atidarymo Darželio ir ja 
me pastatytų 3 stulpų šimt
mečiui (1436 — 1936) pami
nėti. Bankietas bus Sv. Jur
gio parap. salėj.

Juozas Blaškevieius auko
ja valgio 500 žmonių. Gėri
mų uuko.ja kiti biznieriai. 
Bankietas įvyks sausio 17 <1., 
5:50 vakare. Dalyvaus mies
to majoras, Darželių d i rėk to 
rius, Tautų lygos pinu., pro-

buiglio ir apylinkės lietuvui 
visuomenę su susiorganizavo 
siu lietuvių studentų lankau- ‘ 
čių universitetus ir kolegijas 1 
klubu, kuris angliškai vad 
naši “Litlmanian Intercola 
giate Eraternity”.

ftis lietuvių klūbus jau <lau i 
giau vienų metų senumo. To- Į 
ms sukaktuvėms paminėti klf ' 
Ims buvo surengęs vakarų 
sausio 13 d., Mokslo Draugi 

. jos svetainėje, Pittsbuigli, 
Pa. Visas pelnas paskirtas 

į Lietuvių Kambariui, Pittsbu 
1 rgho universitete.

Šia proga noriu priminti, Į 
kad Studentų klūbo narių la 
rpe yra gerų futbolininku ! 
Jie dalyvauja Pittsburglio n 
niversiteto tyme, kuris lošė 
su California “Rose Bowl”! 
ir grįžo laimėtojais. Lietuviai 
lošėjai tame vakare papasa
kojo ir savo įspūdžius iš to 
linios kelionės ir lošimo.

C.
I_______________

'LietuviŲ Radio Mėgėjų

Vietoj sėdėti — guli. Vaizdas is “sėdėjimo” strei
kininkų Eislier Body Co. dirbtuvėse, Elint, Midi. Ne 
turėdami lovų, streikininkai vieni automobiliuose, ki 
ti pasidėję aut grindų automobilių, sėdynių padušku- 

puikiausia miega. ______ _________________________

WEST SIDE

tai ir skaitytojai reiškia šir- gramų direktorius ir kiti. Vi- 
dingiausių ačiū už taip gražų ‘ so 36 garbės svečių, taipgi 
spaudos platininio darbų. Te-! visa Clevelando lietuvių inte 
vanis ir gi garbė, nes, kaipo . ligentija ir visi lietuviai, 
juivvzdingi katalikai, prisidė- Atsilankę į šį vakarų lups 
jo prie tos darbuotės. L. K. D. rėmėjais. A akaras

----------- I rengiamas tikslu sukelti fo-

Dėmesiui!

AVATERBURY, CONN. —! 
Žiemos sezono radio progra
ma (Litlmanian Variety llo- 
ur), vadovaujant komp. A. i 
Aleksiui, prasidės aekmadie-1 
nį, sausio 17 d., 3:30 vai. pc 
piet iš WBRY radio stotie-- i 
(1530 kilocykl.) ir tęsis iki 
vasario 14 d., kuomet baigsi- 
iškilminga Lietuvos Nepri
klausomybės programa.

Išgirsite muzikos, dainų,
Naujas “Draugo” pardavė ndų baigimui mokėti lėšų už j k^dbų ir vėliausių iš Lietu- 

,jus Jonas Paplinskas pasiža- pastatymų stulpų. \os žinių parinktų iš įvairių
dėjo kiek galėdamas “Drau-j Kviečiami kaip Clevelando.' Lietuvos laikraščių. Tad ne 
gų” ne tik pardavinėti prie taip ir apylinkės lietuviai da pamirškite pasiklausyti sek

ir kitos.

O. Aukščiūnienė i? Ja ve ra
portų Spaudos Rėmėjų drau
gijos. Ragino atstoves lan
kytis į susirinkimus. Prane 
šė, kad dr-ja pasiuntė “Drau 
gui ’ ’ aukų $5.

Į Praleidus šventes 
‘ jus naujus metus, 
praleista daugelis

ir pra de
pas mus 

žinučių.

i

Sausio 21 d. bus Šeimyninis 
kp. vakaras. Dalyvaus vien 
narės. Pradžia 7 vai. vakare. 
Kurios narės norės dalyvau
ti, prašomos ateidamos atsi
nešti kų nors iš valgio. Tuo 
vakaru pagerbsim naujai įsi 
rašiusias nares. Nutarta pu 
kviesti ir jaunametes.
' Są-tės pasiskyrė daktaru 
kvotėju visiems gerai žino
mų dr. J. Jonikaitį.

bažnyčios, bet ir per namus lyvauti. 
Korespondentus buvo užklupę, pereiti. Katrie uores, galės 
kitokie darbai. Tenka nugir- per J. I’aplinskų užsiprenu 
kad vėl visi pradės darbuo meluoti dienraštį. Jis, supra- 
tis, kad AYest Side žinių pu- sdamas svarbų katalikiška- 
slapy aprašius visus įvykius, spaudos, patarnaus kam lik 
Labui pageidautinu, kad kuo-, reikės. Patartina kas sekma- 
pų, ar dr-jų, nutarimų rasti- dieni, iš liažnyčios išėjus, nu 
įlinkai, kartas nuo karto iš sįipirkti i“ Draugų” iri kilų 
savo dr-jos darbuotės žinu- laikraščių.
čių suteiktų. Tas priduos dr-1. Sekančiam “Draugo” Dc-

Parap. salė randasi 
prie 67 ir Superior av. Ni- 
rintieji dalyvauti iš kitų ko 
lonijų, geriau kad iš anksto 
praneštų.

Kom. pirm. P. Glu-nė,
1231 E. 113 st.

madieniais, 3:31) vai.

Kas ,-cno 
sausų.

Už kapeikų 
nuvarytų.

po p;e!
, Žybt.

I I
nckluu.-o, valgi

į Kaimų utėlę

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Cliicagn, III.—“Ai vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 

skilvio ligos ar iiaip nevirikinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mra. Susanna Pavlua". Nedarykite
Jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vynų, kurs per 46 
tinkamiausias vaistas nuo ■ 
galvos skaudėjimo, neramaus

Taipgi plėšikas. Albeft Testą, 27 m. amžiaus lili
putas (mažas žmogytis) patekęs į policijos rankas 
Jis turi įsilaužimo į namus tikslu apiplėšti rekordų.

Jaunamečių globė-ja apsiė
mė būti M. Stankicnė, buvu- 

’. si praeitais metais jų vedė 
ja. Jaunametes pačios išsiri
nko valdybų ir globėjus.

• Linkime gražiai darbuotis.

•' Visiems gerai žinoma spau 
dos darbininkė O. Aksomai 
tienė atsilankius į susirinki
mų prunešė, kad jai sukako 
dvidešimts metų, kaip rašo į 
8 laikraščius žinias ir korės

. pondencijas. Rašanti į Lietu
vos ir amerikoniškus laikra
v y*actus.

Tą vakarų naujai valdybai 
Išdalino po vienų egzempl. 
“The Michigan Cutholic”, 
kur įdėta aprašymas apie 
kuopų, taipogi ir jos jiaveik- 
alas su gražiu aprašymu.

Sveikiname O. Aksomą div

troito Žinių nu m. tilps pla 
tus aprašymas apie gražia; 
pavykusį parapijos vaikų va 
karų, naujus “Draugo” skai 

Girtinas pasidarbavimas tytojus ir daug kitų žinių 
platinime “Draugo”. Nuo pat. Nepraleiskite to numerio, 
pradžios įsteigimo “Drauge”! Korespondentas

gijai daugiau gyvumo, kuo 
met bus aprašyta jos darbuo
tė.

Visose
Vaistinėse

—------------------PKASTV SĄKPETJO TTTSAI'
Tito*** BHfav Whw ». SU.rrM*h mb iMnelt

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

INSURED

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

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

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

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Siniano Daukanto Federal Savings and Loan 

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

Patarnavimas teisingas ir greitas.

2202 West Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.
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į FliOFESSOR noodle
PER KETURIS METUS VIENS KITAM 
PIRKO BRANGIAS DOVANAS. DABAR 

DALYKĄ SPRĘS TEISMAS

Marketparkiete Marie B. Mažonytė Patraukė Į 
Teismą Fabrikantą Thomas L. Parker Už 
“Brcach of Promisc”. Reikalauja $100,000 
Atlyginimo

Marie B. 
Mazonas

Superior teiė- tokio malonumo. Ir jos kvie- 
man prieš teisė- tinių priėmė. Važiuojant įvy- 
ų Paul McWi!- ko susipažinimas ir po to Ma- 

liains įnešta įdo zonytė su Parkeriu sutarė pa
ini byla: mar- daryti pirmų išėjimų — date.
ketparkietė lie
tuvaitė Mario 
B. Mažonytė, 34 
m. amž., brune
tė, knygvedė, 
gyv. 6500 So. 
Fairfield avė.,

patraukė j teismų fabrikantų 
Thonms L. Parker, 53 in. am
žiaus, p«*ezidentų Standard 
Electric Manufacturing Co, 
925-41 Wrightwood avė., rei
kalaudama $100,000 atlygini
mo už sulaužymų pažado jų 
vesti.

Romanso pradžia

1931 m., birželio mėn. Ma- 
žonytė ir jos draugė ant Mi
chigan avė. laukė ibuso. Prie 
jų privažiavo automobilius; "

“Going nortl), giria?” pa-

Gerieji laikai

Ir prasidėjo gerieji laikai 
Parkeris Mažonytę vežiojo poi 
visokius “populeres” spyky-' 
zes, klubus, vėliau naktinius 
klubus ir kitas pasilinksmi
nimo vietas. Be jų neapseida- 
vo nei arklių lenktynės. Par 
keris jai aprodė ir savo fa
brikų, sakė jų mylįs, jinai 
taip pat sakius jį mylinti i. 
jis kalbinęs jų už jo tekėti.

Viens kitam pirko dovanai.
Per keturis draugavimo me 

tus viens kitam pirkę bran
gias dovanas. Ir taip, Parke 
ris jai yra nupirkęs dovanų: 
deimantinį ant rankos laikro
dėlį, deimantinį laikrodėlių 
retežėlį, deimantinį ir smara
gdinį (emerald) žiedus, eilę

klausė dralverys. Tai buvo karolių', deimantinius auska- 
tasai Tlicmas Parker. Reta rus, deimantinę špilkų ir pa- 
mergaitė, žinoma, atsisako rankų kelionei krepšį. Ji gi

jam nupirko: marškinius ir 
k aki y ryšį — setų, sidabrinę 
bonkų, plušinį momograjnuotų 
apvalkų jo automobiliui, skū- 
rinę dėžę kaklaryšiams sudė
ti, skūvinę dėžę kortelėms .su
dėti, setų Franch onyx jo dė
sliai. J kiekvienų jo nupirk
tų jai dovanų, jinai jam taip 
pat nupirkdavo. Ir tos dova
nos buvo ne pigios. Pav., ma
rškiniai. Už marškinius ji 
mokėjo 14 dol. Kad ilgiau jis 
tuos marškinius nešiotų, pa 
prašė nupirkti skyrium tns 
poras rankogalių (cuff) ir 
jinai nupirko. Ir taip buvo 
per keturis metus. Bet paga
lios meilė išgaravo. Jis sako
si sutinkųs ir dabar jų vesti 
bet negalįs dėl senyvos savo 
motinos. Kai Mažonytė pa
klausta, ar Parkeris yra pir
mas vyras, su kuriuo jinai 
išeidavo, mergaitė atsakiusi 
— taip. Pirmas vyras, su ku
riuo ji dažnai išeidavo per 
keturis metus.

AI. Mažonytę, kaip ji sa
kosi, labiausia diegia pinigai, 
kuriuos jinai išleidusi pirk
dama jam įvairias dovanas.

Taigi, bus teismas ir reika
las eis apie $100,000. M. Ma- 
žonytės bylų veda adv. Em- 
met F. Byrne.

Chicagoj bene pirmas įvy
kis, kad lietuvaitė būtų pa 
traukus į teismų vyriškį už 
“breach of promise” ir dar 
ant tokios sumos.

Bear Professor:
Whm I šit at tny radio 
and lįste n. to the ncws 
f rom London,2oin< and. 
Tokio or sny townl choose, 
I often. wonder what event 
inspircd. tbis ^rcst idea. 
It filis me with b«wikLerment 
It secnas so st range, and 
ąueer. I therefore thoudht 
if I inųinred you probably 
would know just how flirto m 
was inspiredto start the radio. 

Fullov Eth.«r
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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. geruis viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)

$3.75

$4.09

$1.75 
$1.50 
$1.25 
. 60c 
$1.50 

, .75c

$2.50
$2.50

2334 So. Oakley Avė.
•DRAUGO” KNYGYNAS

Chicago, Illinois

Garnys Marquette 
Parke

Iš darbininkų riaušių Flint, Mich. Totografo pa
gautas vienas streikerių paleidęs plytgalį į tvarkos 
žiūrėtojus — policininkus.

Ir Mes Nesėdime 
Rankas Sudegusios

AVAUKEGAN, ILL. — Dr- 
ja Šv. Onos moterų ir mer
gaičių laikė metinį susirinki 
mų sausio 10 d.

Valdyba 1937 metams išrin
kta iš: dvasios vadovas kun. 
J. Čužauskas, pirm. O. Pet
rošienė, išrinkta jau ketvir
tiems metams, vice pirm. AI.

I Bujunauskienė, nut. rašt. S. 
Rujūnienė, fin. rašt. B. Gri- 
kšaįtė, fin. rašt. pagelb. O. 
Alargiūtė, kasiu. R. Jakutie- 

1 nė, kasos gloliėjos Denton ir 
E. Kuzmickienė, maršalkos 

| P. Povilionienė ir O. Leškie- 
nė, teisėjos' A. Grigutienė, O.

Remeikienė ir Al. Mačiulienė, 
gydytojas Dr. J. Žekas, an
glų laik r. koresp. O. Petro
šienė, lietuvių laikr. S. Ra- 
jūnienė, knygų revizijos ko
misija: O- Bukantienė, Glad- 
kienė ir Staniulienė.

Bukantienė išdavė raportų 
sekančiai: jeigu per 1936 me 
tus $1,157.27, išlaidų — $1,- 
193.96. Draugijos turtas 'sie
kia viso $3,600.76.

Nutarta surengti pagerbimo 
vakarėlį buvusiai finansų ra
štininkei S. Butkiūtei ir ka
siu. B. Lušienei, kurios ištar
navo draugijai dešimts metų 
ir taipgi suteikti joms po do
vanėlę.

Vakarėlis įvyks sausio 20

Ky ęjrandma. I vn pi oud to 
say, suijįested the iden 
Marcom lived acrossthe 
way and often came out 
here He saw my įrandmev 
hsten m upori our party line, 
and when the £ossip vvould 
fcq*m her cyes vvould (Jleam 
ar.d rbine Marrom vvatched 
W.th furrovvcd brovv Then 
cned,with ams up hurlcd: 
wYour f:e)d is much too 
iiirrc.v now—PU įive 
ynu tbe whclc v/orldd”

Prof • Noodl

i'tĮĮt I ll<
•.V:

d. Vakaro komisijon įėjo O. 
Staniulienė ir O. Docienė.

Šv. Onos draugija rengia 
metinį balių sausio 16 d. Tai 
bus “Masquerade Danle”. 
Prasidės 8 vai. vakare, Lietu
vių Auditorijoj. Įžanga 25c. 
Taipgi bus paskirtos dovanos 
už gražiausi, prasčiausi ir

juokinginusį kostiumų. Bus 
dovanos ir grupėms. Dovanos 
bus duodamos pinigais.

Visi kviečiami atsilankyti
K°respondor.t3

BIZNIERIAI, ILSINKI- 
TĖS “DRAUGE"

Sausio 13 d. garnys aplen
kė V. Jonaičius apdovanoda
mas juos gražia, sveika du
krele. Dukrelės priimtuvės ;- 
vyko Šv. Kryžiaus ligoninė
je, patarnaujant dr. Rakaus
kui. Motina ir dukrelė jau
čiasi kuogeriausiai.

Jaunai pilietei linkiu svei
kai augti. Rap.

MV WORRIES ARE OVER/ 

NOW WE ALL ŪSE 

FOM-OLAMD OUR 

HAIR TROU8LES

ARE ENDEOf

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Phone atMHi

OAKY, IAB. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNKR — PRUZIN
Otriausias patarnavimas — MoUrls patarnauja

•30 W. ir.th Ava

ooMiNiKAs Bagdonas
mirė šaudo 12 d., 1937, 11:4> 
vai. ryto. MUlaukęn pusės aml 

Kilo 16 Panevėžio Aps. Nauja 
mlfačlo purup.. Tamagalės kai- 
mo. Amerikoje išgyveno apie 
30 meti}.

Paliko dideliume nuliūdime 
moterj Eleną, po tėvaiB Čiurai- 
tė, 3 sūnus: Dominiką, Ed
vardu U Stunislovų, 3 dukterį* 
Juozapinų Taylor ir žentų. Kay- 
mond, Julijonų, ir Onų. bro
lienę Leokadiją Bagdonienę, a- 
nūkų Jonų. sesers dukterj Ste
lių Mažeikenę ir jos vyrų Ra- 
polų, pusseserį Onų Va t ka nia* 
rienę h jos vyrų Juozapų ir 
gimtuos; o Lietuvoj seserį Ka
roliną Adomaitienę, švogerj 
Stanislovų Hvolklnų \f gimines.

kūnus pašarvotas 10b40 A- 
venue N. Tel. REOent 2397.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
sausio 1< d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas Į ūv. Juoza
po parap. bažnyčių. So. Chica
go, kurtoj (vyks gedulingos pa
maldos už velionio si.-lų. Po 
pamaldų bus nulydėtus į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys 
tumus-mas dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnūs, Du. 
klerys, Žentas, Brolienė, Anū
kas, Sesers Duktė, Pusseserė b 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Juo. 
zapas Eudeikis lr Tėvas. Tel. 
REPublic 8340.

/•rS18TBR
•rBROTHBR

I,.

/or DAD

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės 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 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, IUinols

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

F
 JUOZAPAS

UDĘIK1H TĖVAS
REPublic 8340

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

z
Hair problems are ended, now that 
Fom-ol is here to help. Fom-ol is a re- 
markable fooming oil shampoo, i u per
ti ne and non-irritating to the most 
tender skin. Fom-ol takes drab, siekly 
hair and leaves it thoroughly clean 
and glowing with vibrant health. 
Through its amazing 2-fold power to

dean and revitalize, Fom-ol takes yovng hair and keeps it 
youngj takes old folks’ hair and makes it look yovng I 
Fom-ol is so economical; a little goes a long way. Ask 
your druggist for the regutar 50c size. Or, write tor a gen- 
erous triaJ boffle, endosing 10c to cover oacking and postage. (

FOM-OL
tka.n < .. • « •

ClAltOL INC. Ut WMl «4»fc S**H. New Y«L N. V '

i smcIov* 10c lot en« trio1 wta baMIa e< Fs« •*

/•r GRANDMA. TOO

latoicz ir Sanai 
S. C. Laitaiiu 
I. Lininiais

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

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

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkns 
S. M. Skalas 
I. J. Zoip
Ezerskis ir Siaus 
P. 1. Ridikas

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone AlONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Hakted St. 
Phone BOUIevard 4089
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Iš Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Iš Chicagos Choru 
Susivienijamo 
Susirinkimo

Sausio 9 <1., Šv. Antano pa
rap. svetainėje įvyko skaitli-

Parodė Per Kieno 
Kaltę Žmonija 
Prarado Rojų

RO. CHICAGO. — Praeit.*} 
sekmadienį buvo suruoštas

ngas CACS susirinkimas. Ha- gražus vakaras su šokiais Šv.
lyvavo veik visu parapijų; Juozapo parapijai. Operetę 
choru vedėjai - varg. ir at
stovai.

Svarbiausiu susirinkimo ti
kslu buvo — apsvarstyti šo-. 
kiy vakarą, kuris įvyks šio' 
mėnesio 23 d.

Kada rengiama šokiu va
karas kokios nors parapijos, 
smagiai laikas praleidžiamas.
O dabar visų lietuvių para
pijų cborai susiorganizavę re 
ngia bendrų šokių vakarą.
Tat k iek čia bus smagumo.

Kai šiaip draugija rengia 
kokį parengimą, ar šokius, 
iš tolimesnių kolonijų nedaug 
kas atsilanko. Sako, “o, kų 
aš tenai veiksiu, neturiu ten 
pažįstamų”. Dabar, visų cho 
rų organizacija rengia ben 
drus šok i ils. Tai bus sutrau
kimas vienon vieton visos Cbi 
ca,gos ir apylinkės lietuvių.
Čia arčiau susipažinsim su 
kitų kolonijų jaunimu ir au
gusiais, susidarys glaudesni 
ryšiai. Taigi, visi prašomi re
ngtis į šį šokių vakarą, sau-

šoksim, Šdksim 
Suktinėlį

MARQITETTE PARK. —
“Šokim, šokim, linksmi bū-

• no i o ii o-j wi • bim, visi drauge pa.uliokim.si o 23 d., South Šule \ikmgs , ’ . , . .
m . i tt. i 11 kol sirdis plaka krūtinei, ap-Teniple, 69 st. and Emerald . , . . 11gicnbinin eina m** i * *
avė. Šokiams grieš “Ali Pratt. 
and tiie Virginia. Ambassad- 
ors” orkestrą. Įžanga tik 35c.

Nutarta pavaišinti visus, 
kas tik atvyks į šokins.

Be to, kalbėta ir apie kito
kius dalykus. Susirinkimą* a- 
pgailesta.vo, kad pirm. varg. 
VI. Daukša, dėl negalavimo, 
negali atvykti į susirinkimu?, 
nors ir norėtų darbuotis. To
dėl atsipra.šė nuo pirmininko
pareigų. Linkime varg. Dau- Stanislovaitis, koresp. O. Ma
ksai greit pasveikti. Nauju 
pirmininku išrinktas darbštus 
veikėjas varg. J. Brazaitis.

Sekantį susirinkimą nutar
ta šaukti vasario 6 d., 8 va! 
vak., Marųnette Parke, Gimi
mo Panelės Šv. parap. salėj.

Koresp. J. S

cikaitė, marš. J. Ramoška.
Konstancija Skelly

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinia’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANa] 0523

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

GARSINKITĖS "DRAUGE"!

TVOS 6BOCBB RAS 
1DEAS OF ©Wi4. 

Ht OPBHS IMS -STttfC 
AT ». ft-M. AHD CLOSti 

Al 5B*

Inter-nUl LArtotsa Ok. K

“Adomas ir Ieva” puikiai 
vaidino dain. K. Sabonis ir 
jo šeima. Adomu buvo Sabo 
uis, o Ieva — jo žmona. Gu
bernatorium buvo Sabonio du 
krelės vyras. Pianu skambino 
Sabonio duktė.

Operetė atvaizduota gerai, 
juoko kurio buvo kaltė, kad 
pasaulio žmonija prarado ro
jų. Prie operetės vaidinimo 
prisidėjo ir du Šv. Juozapo 
parap. choristai: B. Pilipaus 
kis ir T. Radzevičius. Po vai
dinimo publika sukėlė dide
les ovacijas vaidintojams. So
či k agi eča ai .jau nuo seniau y- 
ra pamylę dainininką. Sabonį 
ir jo šeimyną, todėl visi ren
kasi pasiklausyti jo dainų.

Po vaidinimų buvo šokiai.
Nemuno Sūnus

sisukime smagiai
Tai taip bus choro šokių

vakare, sekmadienį, 17 d. va
sario, parapijos svetainėj. Į- 
žanga 35c. Komisija jau vis- 

1 ką turi pri ruošas. Komisijoj 
darbuojasi: A. Marozaitė, J. 
Bardausknitė ir J. Ramoška.

Praeitą penktadienį, choras 
laikė susirinkimą. Valdybon 
išrinkta: pinu. B. Janušaus
kas, vice pirm. B. Katauskas 
rašt. B. Nikšaitė, kasin. J.

Waukegano Lietuvių 
Veikla

Kazimieras su savo žmona 
Magdalena skubinasi į kle
boniją. Jie ne dažnai atlanko 
kleboną, klebonas juos daž- I
niau aplanko įvairiomis pro- j 
gomis: rinkdamas aukas an
glims pirkti, pardavinėdamas 
tikietus tai parapijos pikni
ko, tai vakarienės, arba ka 
lėdodamas. Čia turi būti kas 
nors svarbaus.

Paklausus, kuomi galėčiau 
tamstoms patarnauti, prašne
ko; “Ir mudu atnešėm šim
tinę naujai bažnyčiai staty 
ti”. Ir tikrai bus galima pa 
statyti bažnyčią, jei visi pa
rapijonai seks Navickų pa
vyzdį — aukos po šimtinę. 
Padėkojęs klebonas išleido.

Nespėjo duris uždaryti, 
kaip pamatė laiptais einant 
į kleboniją Kazimierą ir jc 
žmoną Elzbietą Švažus. Sako* 
“Mūsų sūnus buvo laiminge
snis už mus. Jis pernai galėjo 
šipitinę atiduoti, mums tepa
vyko tik Kūčių dienoje atne
šti sava šimtinė. Už dide1} 
džiaugsmą laikome, kad ir 
mes galime aukoti bažnyčios 
statybai”. Ir jiems klebonas 
padėkojo.

I’o vakarienės įsiprašo į 
kleboniją Antanas Sutkus. 
“Rodos, jau esu aukojęs vie
ną šimtinę naujai bažnyčiai, 
duodu ir antrą, kad galėtu
me greičiau pastatyti. Šia 
proga taipgi noriu savo sū 
nų įrašyti į parapijos kny 
gas, nes jau pradėjo dirbt'.

Kas bus pirmos su šimtine 
pir Naujus Metus! galvojo 
klebonas. Jis jautė, kad bus
Tel. dalume! 6874 O~ao vr.-an<ioa 

9 ryte Iki h vakare 
Išskiriant sek 
madlenlus li 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
1 DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halstęd Street
_______ cHiraon u.t. _

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v

Tel. Ofiso: Rps-:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. narni,:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

murai sutarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PROspeet 1C28 2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
! 2403 W. 63rd St., Chicago-

Res. PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. muierard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 1

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

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

Runday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYRTCIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vale. 
Nedaliomis nacsl sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Rei. KENwood 5107

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

756 West 35th StreetTel. CANa1 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS TR 0HIRURGA8

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 irz7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia A ve. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VTRginla 0036 
Residence Tel. BEVerlv 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntartia

tvatnhs baktapat

DR. CHARLES SEGAL
OFISAfl

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.'
Telefonai MIDvray 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
VaL B« pietų ii nuo Z iki 8:30 s. s.

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

T«L YARdi 0994
Rm.: Tel. PLAza 2400

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

Nedaliomis ano 1Q iki 12 dienM .

Parašęs grasinantį laišką. Marian Rununski (deši
nėj) 12 iii. amžiaus, policijai prisipažinęs parašęs kai
mynui dr. M. S. Pedott grąsinantį laišką, kuriam rei
kalavęs $30,000. Kitaij) sakė pagrobsiąs Pedotų duk
terį, taip pat 12 m. amž. Abu lanko tą pačią pradžioj 
publikinę mokyklą. Vidury Marion brolis, kuris laiš
ką įmetė į dėžutę, o kairėj policijos kapitonas. Grasi 
nantį laišką sako parašęs dr. Mattson vaiko grobiko 
pavyzdžiu. Abu šie vaikai perduoti jaunųjų teismo 
autoritetams.

Ir už jį dešimkė. Esu tikras, 
kad priklausydamas prie pa
rapijos sūnus jausis savi? 
kis”. Paspaudęs Sutkui de
šinę palinkėjau viso labo.

Naujai bažnyčiai įteiktos J 
aukos stiprino klebono pasi
tikėjimą savo parapijonuo-e. 
Šv. Kalėdose parapijonai a,u 
komis jiasirodė geriau, negu 
kitais metais. Suaukojo $75!).

11

vienas, kitas genijų parapi
jom], kurie atneš savo šim
tines. Ir tikrai. Naujų Metų 
djeną j>o piet Aleksandras 
Gustas nuėjo pas kleboną. 
•Man liūdna ir gaila, kaip

mes vargstame ankštuose mo
kyklos kambariuose. Mūsų 
kaimynai turi begalo puošnias 
bažnyčias. Nekartą klausiu 
savęs, ar mes esame tik to

Tokioje parapijoj tai stambi verti, ar geriau nenorime, ar 
auka. !------------------------------------------

i Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomia anaitama 

Tai. CANal 2345

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

Ketvertais pairai sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tel CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Residence
6609 S. Arterian Avė. 
PROroect 3403

DR. A. J. SHIMKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 6998
VALANDOS:

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

pagal aptarti 

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais narvai ansitarims

Tel. Office Wentwor'h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
isskvnis seredomis ir snbnt' mis

Tel. Ofc. REIhihllc 7696 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Road
Antrad., kctvūlud. Ii penktadieniai.- 

9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6-8 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. V. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

Penktadienis, sausio 15, 1937

tiek tik tegalime! Patyrinė
jęs gavau atsakymą, kad ir 
tnes galime pasistatyti baž
nyčią. Esu gatavas stoti į 
jau seniau aukojusių eiles. 
Štui, visa šimtinė naujai baž 
nyčiai statyti, o čia metinė

pijos jubiliejaus užbaigimui 
paminėti. Žmonių priėjo pil
na svetainė. Vakaras visais 
atžvilgiais pavyko.

Šv. Kalėdas praleista iš
kilmingai. Žmonių bažnyčių,- 

mokestis už suolą, šv. Mišių į je buvo daug per abejas šv. 
auka už motinėlės sielą ir: Mišias ir skaitlingai ėjo prie
mano žmonos tėveliu sielas’’. šv. Komunijos. Aukų surink, 

ta $360.50.Ačiū! ačiū!
Naujų Metų vakarą atėjo 

Motiejus Genevičius. Pasvei-' Misijos mūsų bažnyčioj pra 
kinęs su Naujais Metais kle- sideda sausio 18 dieną. Mis»- 
boną prabilo: “Atėjau stačiai jas ves kun. Bružikas, jėzui 
iš dirbtuvės. Jau netoli 30 tas. Tęsis vieną savaitę.
metų kaip dirbu toj pačioj Į--------------

dirbtuvėj. Neseniai gavau si- Sausio 17 d. bus Pietinis 
dabrinį nialelį, kas liudija parapijos susirinkimas, 1 vnl. 
mane esant geru darbininku. j>o pietų. Rap

liūnus irgi kartu su manimi
dirba. Jaučiu, kad klebonas 
numanai, kokių reikalu atė 
jau. Seniai buvau pažadėjęs 
aukoti šimtinę naujai bažny
čiai. Dabar atnešiau, laibai 
esu laimingas galįs tapti ba
žnyčios fundatorium. J auko
tojų knygą įrašyk mano ir 
žmonos vardus. Sūnus savo 
auka atneš vėliau”.

Tikimasi, kad visi parapi
jonai savo kvotą bažnyčiai a- 
tiduos. Bėglias

Su “Čigonais” Į 
Kenosha

VVAUKEGAN, ILL. — Šr. 
Baltramiejai.s parapijos cho
ras sekm., sausio 17 d. vyk
sta į Kenosha, Wis., vaidin
ti operetę “Čigonai”. Keno 
skiečiams bus progos pama- 
tyti nepaprastą vaidulinių.

Be to, choras rengia nauja 
operetę “Sylvia”, kuri neužr 
ilgo bus vaidinama Wauke 
ganė. Cnoro korespondentė- ’,

Chicago Heights 
Žinios

Gruodžio 27 d., parapijos 
svetainėj įvyko begalo gražus 
vakaras, — sidabrinio }>ara-

Patikėtinas llnlmentas, 
palengvina gėlimus Ir 
skausmus nuo lėtampy- 

mų Ir lfisinarlniraų.
PAIN-EXPELLER

• vaisbaženklla Inkraa 
. žinomas vaistinėse. «

w o B i P t A M O J 1
L I N I M E N T

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETTTVIS 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.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlto. Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais nuo. < Iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic 9600

Rtate 4696 Prospect 101»
KAL & ZARETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
•822 So. We*tern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:80 po plet 
Iki 8:>0 v. vak. Subat o] nuo 12 Ik) 

6:00 vakare 
188 W, Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 100 no plet

GLEMENT J. SYILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CKNtra, 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
■.___ , PROspeet 1012 ą

Sunkiai Sužeistas 
Aleksandras Melašius

Sunkiai serga, sužeistas ant 
Burlington geležinkelio, A. 
Milašius. Guli Maiden Rock, 
Wis. Rašo draugui Kavalči- 
kui, jog netenka kojos ir ra
nkos it šaukiasi pagalbos, 
kad parūpintų gerą advoka
tą. Kavulčikas kalbėjęs su 
keliais advokatais/, bet nei 
vienas nenori toli važiuoti ir 
paimti Milašiaus keisą. Rap

Dvigubas Cellophane įvynioji 
mas Dvigubai Švelnių 01d 
Gold pakelių duoda jums rink
tinių derlių tabakus pačiam 
g riausiam stovy.

EI.EKTItIKIMAI VALYTUVAI 
HEAI.TH-MOK 

Matykite <i ftlaiulirn!
Reikia Ilk pašaukti CENtral 9051 
arba rašyti laišką, 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
PARDAVIME! BICERNF,

Pnr.lavimui pirmos klasės mėsos 
krautuvė. Apylinkės biznis. Labai 
prieinama kaina. Telefonuokite TRI- 
angle 5090 tarp G ir 6:30 vai. vak.

REIKALAUJAMI D ARBININ K AI

Rplkalau.lamas kraučlus prityręs mo
terišką Ir vyrišku rūbu siuvimo. Ma
tykite Markų. 5436 Montrose Avo.

PAIEŠKOJIMAS

Noriu žinių apie Carnella Wllkonis, 
arba VVIIkonlų šeimyną. Pirmiau 
gvveno po nutn. 1308 So. 49th Ct., 
Cicero, III. Rox 84 A. 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

KEAL ESTATE PARDAVIMUI

Pardavimui dviejų ankštų namas po 
1 4 knnihnrius, su voniom, skiepu, ir 
! 2 karu gnrndžinm. Rtella Yukne,

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

IEftKO PIRKTI

Ieškoma pirkti maži vargonlukal
(reed organ). Turi boti geram sto
vy. Box 81 A. "Draugas”.

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant Rtntyti sau naują namą ar 
pertaisyti seną, šaukite

JOHN VTLTMAR 
Contraetor & Buildcr,

' 6827 So. Maplcwoo<l Avė., telefonas 
, PROspeet 1185.

PATARNAVIMO STOTYS

MIDWEST RERVTCE RTAT1ON 
2336 Ro Western Avė., kampas 23rd 
Place, Tel. CANal 3764. Phillips 
“66’’ Products — Veedol and Qua- 
ker Rtate Motor Oi,s — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lnbrikantai vartojami — In* 
dexed Lubrication, Vic. Yuknes, ma- 
natjer.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Upliolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NE Veda 7717

ANGLYS

Užsisakykite dabar fipecial Illinois 
Big Lump $5.60. Rpecial Illinois nut 
$5.60. Black Gold Lump ar Egg 
$6.00. Mine mn $5.75. Screening 
$4.75. Grandy Mining Company. Te
lefonai CANal 7447 arba CEDai> 
cre8t 113L, „ i__


