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TREIKAI AUTOMOBILIŲ 
FABRIKUOSE

Jau apie 70,000 darbininkų 
nutraukę darbą

DETROIT, Mieli., sausio 1. silarti unijos klausimu. Sa- 
Darbininkų streikai plinta ko, šiuo klausimų jie gali tar- 

įtomobilių promonėje. Aps- tis tik su departamentų ve- 
lieiuojama, kad jau apie 70,- dėjais, bet ne su jais. Tas 

rM)0 darbininkų čia ir kitur reiškia, kad su šia koinpani- 
nutraukę darbus automobilių ja susitaikymas šį kartą n-'-
Ahrikuose. I Įmanomas.

United Automobile Wor-j
kers organizuojamos unijos 
viršininkai savo kovą dau
giausia nukreipę prieš Gene
ral Motor kompaniją, kuri 
griežtai atsisako pripažinti 
liniją. Kai kurie šios kom
panijos departamentai turi

United Automobile Wor- 
kers unijos komitetu pirmi
ninkai sušaukti susirinkiman 
sekmadienį Flint, Michigan. 
Bus tariamasi, kokių priemo
nių imtis, kad palaužti kom
paniją. Numatyta dar dau
giau praplėsti streiką. Atro- nuosavas ūmias ir nenori siti , , . . . , ....

Į. . , . . do, kad visoje automobiliųjomis skirtis, 
j Organizuojamos unijos vir
šininkai siekia pasitarimų su 
General Motor kompanijos vy

pramonėje bus sustabdytas į 
visokis darbas. |

Darbininku streikai kol kas
Gausiomis galvomis. Šie dar- neliečia Fordo fabrikų. Matyt, 
bdaviai sutinka turėti pasita-1 norima pirmiau suklupdyti 
rimus, bet su sąlyga, kad ne-* General Motor kompaniją.

Chicago miestui 100 meto kaip 
inkorporuotas

Hiais 1937 metais Chicago, 
miestui sukanka 10d metų, I 
kiiip gauta miesto čarteris. 
Iki 1837 metų Chicago buvo 
miesteliukas.

Gautas čarteries Įsigaliojo 
1837 m., kovo 4 d. Tais pa
čiais metais liepos mėnesį su
rašyti naujo miesto gyvento
jai ir rasta 4,170 asmenų. Jų 
tarpe buvo apie 100 negrų ir 
kiek mažiau indijonų.

Nebuvo geležinkelio, nė jo
kių gyvulių skerdyklų. Nau
jo miesto ribos buvo: šiau
riuose Nortli avė., vakaruose 
VVood gatvė, pietuose Cermak

road, o vakaruose ežeras. Su 
prantama, tais laikais nebuvo 
čia minimų gatvių.

Sulyg čarterio miestas pas
kirstytas Į šešis vardus. Fort 
Dearbnrn buvo už miesto ri
bų. Tai buvo militarinė re
zervacija. ir priklausė vyriau
sybei.

Miesto rūmai (City Hali) 
buvo toj pačioj vietoj, kaip 
ir šiandien. Svarbiausias vie
šbutis vadinosi Lake liouse.

1837 m., gegužės 2 <1. Įvy
ko miesto majoro rinkimai. 
Majoru išrinktas W. B. Og- 
d;n, demokratas.

RADO L1NDBERGHO IŠ
MOKĖTUS PINIGUS

KOVA SU VENERINĖMIS 
LIGOMIS
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Nebėr gyvųjų tarpe. Pasaulinio karo Austrijos 
kariuomenės vyriausias komendantas kunig. Friedrioli 
iš Hapsburgų giminės, šiomis dienomis mirė sulaukęs 
80 m. amžiaus. Dešinėj jo atvaizdas karo metu, kai
rėj — prieš pat mirtį.

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
GINA TĖVŲ TEISES

TAS YRA VYSKUPŲ IR 
KUNIGŲ DARBAS

AMSTERDAMAS, Olandi- ST. JOSEPH. Mo. --Jo 
ja, gr. 30. — Vokietijos kata- I Eksc. arkivyskupas J. J. Glen
likų vyskupai nauju ganvtoji- 
niu laišku ragina katalikus, 
ypatingai tėvus, kad jie nieku 
būdu nepasiduotų nacių gun-

non sakė pamokslą per San 
Diego vyskupo C. F. Buddy 
konsekracijos išklmes.

Jo Ekscelencija šiandienius
dviname paduoti jų globai sa-, nera„,nosh,s WUns palygino
vo vaikus ir visados griežtai 
stovėtų už savo teises ir jas 
gintų. Ypač šiandien vokie
čiams yra būtinas Kristaus 
vardan pasiaukojimas, kada 
priešai puola Bažnyčią ir 
stengiasi išgriauti religiją.

,Vyskupų laiškas buvo skai
tomas visų provincijų bažny
čiose. Pažymima, kad visose 
Vokietijos dalyse vykdoma ne 
girdėta žiauri katalikų pries
pauda. Kai kur katalikams tė 
vams grasinama stačiai neduo

su 16-ojo šimtmečio laikais, 
kada Bažnyčia susidūrė su 
krize. Tais laikais Bažnyčia 
įspėjo savo priešus, kad ji tu
ri pakankamai žymiųjų vyrų 
kovoti su krize. Ji išvardino iš 
daugybės t ik t risi Ignatijų 
Loyolą, Filipą Nerį ir Karolį 
Boromeo.

]()-ojo amžiaus reforminin- 
kai siekė išlaisvinti žmones iš 
Bažnyčios autoriteto — su
griauti paties Dievo pripa
žintą Bažnyčios vienybę. 18-

ti jokio darbo, jei jie savo ojo šimtmečio revoliucininkai 
vaikų neištrauks iš katalikiš
kų jaunimo organizacijų ir 
nepaduos jų naciams.

PHT.LADELBTIIA, Pa., gr. 
,31. — • 'Laikraštis “The Re- i
;ord” paduoda žinią, kad 
New jtrsey valstybinė polici
ja rado krepšį ir jame 21,650 d. 
banknotų (auksinių certifika- 
tų). Pasirodė. RpJ tni dalis 
50,000 dol., kuriuos lakūnas 
Lind'rtTghąs įmokėjo savo sn 
naus pagrobėjams.

Tši lokėtu pinigų dalis — a- 
pie 14,000 dol., rasta pas 
Hnuptmanną, kurs pripažin
tas probėju ir kūdikio žudi
ku, nebaustas mirties bausme 
Įir b usnie įvykdyta, nepai- 
Isnnt ubernatoriaus IToffma- 
Įiio pi itesto.

AVASHINGTON, gr. 31. — 
Čia įvyko pirmoji nacionalė 
konferencija kovoti su veneri
nėmis ligomis, kurios plačiai 
praplitusios ir ikišiol niekas 
rimtai nepagalvojo apie kovą 
prieš jas.

Kon'ė.-fn/įjoj“ dn1yva*».» n- 
pie .7H> gydytojų ir sveikumo 
viršininkių iš visų šalies dalių.

Konferenciją surengė vy
riausybės sveikumo biuras. 
Spėjama, kad šalies vyriausy
bė skirs žymias sumas kovai 
prieš minėtas ligas.

Vyskupai pareiškia, kad pa 
dulkiant savo vaikus naciams 
katalikai tėvai baisiai nusi
kalstų Dievui ir tuo būdu at- 
sirųestų nuo tikrosios Bažny
čios.

NACIONALISTAI SU ARTI 
L E RIJA SVEIKINO 

RADIKALUS

VALSTYBĖS DIDINA 
LAIVYNUS

T irtuoliai Rockefelleriai 
iky»ė tris milijonus dol. 

įaugi u Chicagos universite
pi. Šį kartą dovana tenka
bedikriimū mokvklai.

LONDONAS, saus. 1. — 
Baigėsi tarptautinės karo lai
vynų apribojimo sutartys. 
Naujos nepadarytos. Visos di
džiosios valstybės dabar puo
lasi didinti laivynus.

MADRIDAR, saus 1. —
Nacionalistų artilerija perei
tą vidunaktį netikėtai radika
lus pasveikino su patrankų 
šoviniais. Apie dvylika šovi
nių susprogo miesto centre ir 
sugadino radikalams ramųjį 
Naujų Metų laukinių.

IŠ vakaro keletą naciona
listų lėktuvų apžvalgė mies
tą, bet nesvaidė bombų.

LONDONAS, saus. L — 
1 Gripo epidemija ištiko visą 
Europos žemyną.

VYSKUPAI RAGINA TI
KINČIUOSIUS REMTI KA

TALIKIŠKĄ SPAUDĄ
LONDONAS, gr. 31. —. An

glijos ir Valijos vyskupai iš
leido ganytojinį laišką. Įspėja 
ikinčiuosius, kud jie budėtų, 

kadangi čia pat pavojus žmo
nijai. Jis yra bedieviškas ko
munizmas. Jo tikslas yra iš 
griauti krikščionybę ir grą
žinti barbariškus laikus. Jei 
žmonės nebudės, arba į tai 
šaltai žiūrės, komunizmas tik
rai įsivyraus. Tuokart krikš
čionybei nebus vietos.

Kad nelaimė neįvyktų, šian
dien būtinai reikalingas ko- 
plačiausia vaga pasaulininkų 
apaštalavimas savo vyskupų 
ir kunigų vadovybėje. Ir pat
sai Popiežius ragina tikinčiuo 
sius imtis šio išganingo darbo 

i — apaštalavimo.
Vienas svarbiausiųjų apaš

talavimo darbų, tai katalikiš
kos spaudos rėmimas ir pa
laikymas, pareiškia vyskupai. 
Katalikų spauda ne tik turi 
būti stipri, bet įsigalėjusi, 
kad turėtų pakankamai jėgų 
kovoti prieš komunizmo pavo
jų. Katalikiška spauda yra ge 
riausias įrankis krikščionybės 
priešų triuškinimui.

SŪNUS GELBĖJĘS 
PLĖŠIKAMS

Du jauni plėšikai pereito 
pirmadienio rytmetį įsiveržė 
South Shore View viešbučio 
apartamentan ir ten apiplėšė 
B. JI. Sliapiro, Allied Manu- 
facturing C'o. prezidentą, su 
žmona. Pagrobta apie 6,t MM) d. 
vertės brangenybių.

Policijai pavyko suimti Vie
ną plėšiką. Kitas dar ieško
mas. Suimtasis prisipažino 
dalyvavęs plėšime ir iškėlė

šį principą pritaikė civilinei Į aikštėn, kad plėšimas saireng- 
valdžiai, kad išsilaisvinus iš tas su apiplėštojo Sliapiro sū 
Bažnyčios. !naus, Harold Sliapiro, 2L m.

Mūsų laikais, sakė arkivys
kupus, reformininkai pasakoja 
mums, kad Bažnyčios ir civi
liniai autoritetai atgyvenę sa
vo laikus ir žmogui nereika
lingi. Sako, žmogus neturi jų 
klausyti ir jų pripažinti. Žmo 
gus turi pasidaryti laisvas ir 
net išsižadėti savo aukštosios 
kilmės ir turi prilygti gyvu
liui.

Šį žmonių nužmoniškėjimą 
šiandien vykdo daugiausia di
ktatoriai ir tai su kardo iršau 
tuvo pagelba. Nelaimė tam 
žmogui, kurs turi drąsos pa
sipriešinti tokio pagoniznio 
vykdymui.

Saugok mus, Dieve, nuo 
tos rūšies diktatorių, sakė Jo 
Ekscelencija. Nelaimė ištiktų 
šią šalį pasireiškus bet kokiai 
diktatūrai. Kad tas neįvyktų, 
katalikai turi būti nuolatos sų 
moninami. Nuolat turi būti 
aiškinama diktatūros baisu-

amž., pagelba.
Policija suėmė pastarąjį. 

Šis policijai pareiškė: “Did
žiai apgailiu savo darbą, kad 
dalia,r negalima atitaisyti”.

PENKIOS VIENUOLĖS AT
VYKO IŠ ISPANIJOS

ŠV. TĖVAS PIJUS XI 
SVEIKĖJA

Spauda šaukiasi tikrų žinių 
apie Popiežiaus ligą

VATIKANAS, saus. L — 
Po sveikėimo ženklų šiandien 
vakare išnaujo grįžo Šventojo 
Tėvo kairiojon kojon skaus
mai. Pereitą naktį Popiežius 
ramiai galėjo miegoti.

Šiandien garbingąjį ligonį 
atlankė sesuo ir kardinolas 
Pacelli.

Gauta šimtai telegramų. Tui 
Popiežiui sveikinimai su Nau
jais Metais ir greitesnio pas
veikimo linkėjimai.

VATIKANAS, saus. 1. — 
Tš pūsofieialinių šaltinių suži
nota, kad sergančio Šventojo 
Tėvo Pijaus XT stovis rodo 
gerėjimo ženklus. Vatikane 
reiškiama viltis, kad Popie
žius pasveiks. Tačiau pirm 
visako turi pasiduoti gydyto
jo sprendimui ir nurodymams.

Vatikane nurodoma, kad, 
rasi, Šventasis Tėvas nebūtų

taip sunkiai susirgęs, jei iš 
pradžių būtų pasidavęs spe
cialistų nuožiūrai. Jis buvo 
meldžiamas pasiduoti specia
listų gydytojų ekzaminacijai. 
Tačiau nesutiko. Griežtai prie 
šingas ir šiandien specialis
tams, arba kokiems nors nar
kotikams.

Tikrų žinių visgi neturi
ma apie Popiežiaus ligos ei
gą. Kai kurie įtakingieji ita
lų laikraščiai reikalauja, kad 
Vatikanas pagaliau oficialiai 
paskelbtų Popiežiaus ligos ti
krą stovį. Tas reikalinga ka
talikiškam pasauliui, kurs y- 
ra labai susirūpinęs ir laukia 
ir nesulaukia pranešimo apie 
tikrąjį dalykų stovį. Laikraš
čiai nurodo, kad Šventasis Tė
vas jau apie vienas mėnesis 
kaip serga, o Vatikanas ne
paduoda, apie tai jokių konk- 
retinių informacijų.

Pranaizija pagaliau pabūgus komunistu 
revoliucijos

WASHINGTONAS SUS
TABDĖ LĖKTUVO DALIŲ 

SIUNTIMĄ
AVASHINGTON, gr. 31. — 

Vyriausybė atšaukė duotą Ro
bertui Cuse leidimą siųsti lėk
tuvu} dalių ir motorų vertės 
daugiau kaip du milijonus dol. 
Madrido radikalams.

Vyriausybės agentai susekė, 
ikad prie šios transakcijos gel- 
jbėti Madrido radikalus yra 
i prisidėję ir Maskvos agentai.

O prieš tai Madrido radika
lai sveikino Ameriką, kad ji 
remia Ispanijos bolševikus ir 
jų “demokratiją”.

Dabar Ispanijos bolševikai 
kitaip užgiedos.

BROOKLYN, N. Y. — Pas
kutinėmis dienomis į ^Ameriką 
atvyko 5 kamielitės vienuolės 
iš Ispanijos. Joms pasisekė 
palx'gti, kada raudonųjų gau
jos apiplėšė ir sudegino jų 
vienuolyną Burriana, Castilla 
provincijoje. Kitų 17-os vie
nuolių likimas joms nežino
mas. Vargiai jos išliko gyvos.

Vokietijos karo laivas su
laikė Ispanijos radikalų lai
vą Biskajaus įlaikoje.

mai. Tuo turi užsiimti katali
kų važiai. Tai vyskupų ir ku
nigų darbas.

REIKALAUJA ATLYGINI
MO DALIŲ

1932 metais ekonominiais 
sumetimais laikinai sumažin
tas atlyginimas Chicago mies
to tarnautojams. Iki šio laiko 
tos sumažintos dalys padidė
jo iki 15-os milijonų dolerių.

Tarnautojai kreipės teis
man. Reikalauja, kad tas su
mažinimas būtų jiems grąžin
tas. (

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu 

matomas lietus, ar sniegas; 
temperatūros stovis neišaiš
kintas.

PARYŽIUS, saus. 1. — O- 
ficiali Prancūzija pasitiko 
Naujus Metus bijodoma ne 
liek europinio karo, kiek rau
donosios revoliucijos viduje.

Socialistų vyriausybė ran
da, kad komunistiški gaivalai 
vis labiau įsigali šalyje ir vis 
labiau nerimsta. Vyriausybe 
neturi pasiryžimo komunistų 
veiklą suvaržyti, kadangi vi
si raudonieji priklauso vie
nam ir tam pačiam “liau
dies frontui,” su kurio pagel
ba laimėta rinkimai. Nevar
žomi bolševikai gi stiprina sa
vo pozicijas — rengias revo
liucijom

KINUOS MARŠALAS
NUBAUSTAS KALĖTI

NANKINGAS, Kinija, gr. 
31. — Karo teismas nuteisė 
dešimčiai metų kalėti maršalą 
Čang Hsueh-liang už dikta
toriaus gen. Čiang Kai-šėko 
pagrobimą.

Maršalas teisinosi, kad jo 
žygio motyvai buvo: patrijo- 
tiniai. Jis pageidavo Kinijai 
laisvės ir lygybės. Taip pat 
visados pagarboje laikydavo 
Čiangą ir pasirengęs ir toliau 
jį remti.

Šliejama, kad diktatoriaus 
įsakymu nubaustojo bus pa
sigailėta ir jis bus išlaisvin
tas. Teismo procedūra pasi
liks kaipo paprastas formalu
mas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

NAUJUOSIUS METUS PRADĖJUS

Peržengus per slenkstį iš senųjų į nau
juosius liūtus, nebus pro šalį apsidairyti ap
linkui ir pažvelgti bent į tuos darbus, ku
rie pirmiausia turės būti dirbami ir į tuos 
tautinius, kultūrinius bei visuomeninius rei- j 
kalus, kurie labiausia mums rūpės šiais me- . 
tais.

tai prabėgti netrunka. Kati jie būtų 
dai d.M vaisingesni, reikia dirbti daug, kas- j 
dien u dirbti planingai. Tai yra svarbu 
draugijoms, organizacijoms ir tautoms.

a ruė,jusieji metai buvo gana didelių po
li) mių sukrėtimų metai. Karas Etijopijoj, 
civilinis karas Ispanijoj, ypatingai įdomūs 
rinkimai Jungtinėse Valstybėse, pranašavi
mui naujų karų, kovos valstybių viduje 
žmones vertė mąstyti ir susirūpinti. Visuose 
pasaulio kraštuose ėjo aštri idėjų kova.

lr mūsų tauta nebuvo laisva nuo tų 
“moderniškųjų krizių” ir visokių kovų. Lie
tuvos politikos vairuotojai tebegaudo “sve
timus dievus”. Jie uesitaiko prie savo kraš
to gyvenimo sųlygų, prie žmonių norų, rei
kalavimų ii‘ įsitikinimų, bet seka garbės 
trokštančius kitų kraštų diktatorius ir juos 
pamėgdžioja. Dėl to mūsų tautoj nėra vie
nybės, dėl to reikalai neina taip, kaip jie 
galėtų ir turėtų eiti. Nuo to nukenčia val
stybės ir tautos reikalai.

Mes apie tai nekalbėtumėme, nes gy ve- 
rname ne Lietuvoj, bet Amerikoj, jei Lie
tuvos vargai neatsilieptų taip gyvai į mūsų 
čia visuomeninius vargus. Kuomet Lietu
voje nėra vienybės, nelengva ir mums taip 
reikalingų vienybę atstatyti. Kuomet Lie
tuvoje daroma didelės kliūtys katalikų vei
kimui, tuomet ir mums čia apsunkina dar
bų prilaikyti žmones prie tautinių darbų, 
nes matoma, kad pačioje Lietuvoje y ra kni- 
saniųsi po pačiais tautos pagrindais. Ir kili 
netikslumai bei neteisėtumai politiniame gy
venime, ateivius šaldo nuo reikalingo tau
tinio darbo.

ir mokyklose dažniau negu dabar girdima i 
Mūsų jaunimo organizacijos turi augti na
rių skaičiumi ir pasidaryti veikliausiomis 
orguiiizacijoiiiis. f jų išluikymų didžiausio 
dėmesio turi kreipti mūsų dvasiškija, pro- 
l'esijonalai ir bendrai visi visuomenės vadai 
ir veikėjai, nes jei užmigdysime jaunimo 
tautinį veikimų, pražudysime jaunųjų lietu
vių kartų.

Mes, kaip ir a, niau, taip ir ateityje vi
somis savo jėgomis judinsime tautinį vei
kimų ir griežinį smerksime visus tuos, ku
rie mėgins kenkti kilniam tautiniam dar
bui. Mes neduosime ramybės visokiems ap-

vy r. zoliucijo.se pirmoje vietoje pabrėžk'- 
me savo pasiryžimų neeikvoti veltui laiko, 
bet dirbti planingai ir organizuotai Dieve ; 
garbei, savo tautos ir žmonių gerovei.

PROF. ST. ŠALKAUSKIUI 50 METŲ

Dėl to, turint tų visų gaivoje, mūsų 
dienraštis ir šiemet stovės: už atstatymų 
visoje tautoje vienybės; už grąžinimų Lie
tuvos vidaus politikos į teisėtas, konstitu- 
c.nes vėžes; už Vilniaus krašto atvadavimą; 
už aisvų veikimų organizacijų Lietuvoje; 
už spaudos laisvę; už bendradarbiavimų su 
L.etuvos visuomene.

Mūsų nusimanymu, tai yra sąlygos, be 
kurių tautoje negali būti vi nybės nei pa
žangos bet kurioj mūsų tautos gyvenimo
srityje. Be tų sųlygų ir mums, Amerikos kad “tokio antro p dagogo filosofo Lietuva dalyvauja minios žmonių. Mi
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lietuviams, nelengva yra pasekmingai plė
sti tautinį veikimų, nes mažesni ar didesni 
suirimai Lietuvoje labai gyvai ir į mūsų 
gyvenimų atsiliepia.

Nežiūrint to viso, mes rankų ncnulei- 
sime. Kiek tik mes pajėgsime, kad stiprinti 

> • os lietuvių tautinį, kultūrinį ir eko-
ų veikimų; kelsime savo tėvų žemės 
. garsinsime jos vardų, nes skaitome, 
ui yra kiekvieno doro lietuvio pareiga, 

užsibrėžiant tokį tikslų, atskirai veik
dami nedaug kų nuveiksime. Tam yra rei- 
1 įga organizacija ir stipri organizacija, 
i'ė! to nė valandėlei neišleiskime iŠ savo 
g.il- h minties, kad mums pirmoje vietoje 
Šiais metais yra reikalinga sustiprinti savo 
draugijas, organizacijas ir jas visas surišti 
vieningon vieneton — A. L. 1L K. Federa-
cijon, mūsų veikimo centran.

Mūsų parapijose ir organizacijose tau
tinis darbas turės būti dirbamas daug di
desniu įsitempimu. Mūsų mokyklos, kurios 
yra didžiausia tautybės išlaikymo viltimi, 
tautinės sąmonės auklėjimo darbų jaunojoj 
kartoj turės žymiai praplėsti. Lietuvių kal
ba turi nuolat skambėti lietuvių šeimose, o

netari, ir ii viso nežinoma, ar kitų šalių ka
talikai daug turi tokių vyrų ii Dievo ma
lonės”.

Jo sveikata silpna iš prigimties, nuo nuo
latinio kruopštaus darbo dar labiau sutriko. 
Todėl drįstame kviesti katalikiškųjų Lietu
vos visuomenę prašyti Gerąjį Dievų Jubilia
tui geriausios sveikatos, kad jis dar ilgai 
galėtų Lietuvai rodyti tikro auklėjimosi ir 
kultūrinimosi kelių.

SVEIKINAME NAUJĄ BENDRADARBĮ

Nuo šios dienos mūsų dienraštyje pra
deda bendradarbiauti kun. Antanas Karu- 
žiškis iš Cleveland, Oliio. Kasdien dėsime 
jo vedamų “Dorų minčių dienynų” ir kar
tų suvaitoję “Žmonių Prietelį”. Mes neabe
jojame, kad mūsų maloniems skaitytojams 
jo raštai patiks.

Kun. Ant. Karužiškis jau seniai ben
dradarbiauja mūsų laikraščiams. Jis yra 
daug rašęs “Garsui”, “Darbininkui”, “Cle- 
velando Žinioms” ir kitiems. Dabar rašys 
ir “Draugui”. Savo naujų bendradarbį nuo* 
širdžiui sveikiname.
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SUSTABDYTAS TAUTINIO VILNIAUS 
LIETUVIŲ KOMITETO VEIKIMAS 

Protestai Nepriklausomoje Lietuvoje
Lapkričio mėn. 23 ir 25 d. 

kratų Vilniaus lietuvių ergą 
nizacijų centruose ir pas at
skirus žymesnius tų organi- tuvis studentas įsigija Vil- 

siieidėlianis, kurie galėdami nesideda prie zacijų veikėjus pasėkos jau niaus pasų, artimiausiu laiku 
tautinių ir visuomeninių darbų. j pradėjo reikštis, fttai, gruo- skiria vilniečiams vienų pie-

Taigi, prudi-diuiii naujuosius metus, sa- džio mėn pra,lžjoj(. Vilniaus tų auk, ir pwHHa.lt uolia 
miesto sturastos įsakymu bu- dalyvauti visose rinkliavos“ 
vo sustabdytas Tautinio Vii- ir vajuose, kurie bus r ngia 
niaus lietuvių komiteto vei- nri Vilniaus lietuviams. B< 
kinius. Komitetas uždaromas to, Lietuvos studentija krei 
dėl tokių, starastos nurody- piasi į visų pasaulio sti den- 
tų priežasčių: “Įteiktas įre- tijų ir tarptautinę studentų 

Praėjusiais metais suėjo 50 metų am-' gistruoti Tautinio Vilniaus' sąjungą, prašydama susirūpi- 
žiaus žymiajam Lietuvos mokslininkui ir lietuvių komiteto statuto pro- nti Vilniaus lietuvių likimu 
rašytojui prof. St. Šalkauskiui. jektas yra šiuo metu svarsto ir protestuoti prieš masinį sitikėjimų ir kaskart savo na- tų. Atėjo valanda sutelkti lie-

iSt. Šalkauskis gimė 1886 metų gegužės mas privalomų apie draugi- smurtų. Lietuviškoji studen- riams skina vis plabsnius ke- tuvius, lietuviškų miestų kū- 
mėn. 16 d. padubysių padangėj, Ariogaloj, jas įstatymų ribose. Kadangi tija reiškia gilių užuojautų liūs į šviesesnį rytojų. Greta rybai, įpareigoti visų visuo- 
Baseinių ap. Jo tėvas buvo gydytojas. Mok- jgĮ jo į^į gįoĮ nepadarytu go- visiems nukentejusiems vii to, kongrese prof. St. Kolų- Į menę darbui už kūribingtsnę 
slų ėjo Šiaulių gimnazijoje. Maskvos Uni- litinio sprendinio, dėl to jo- mečiams Ii. tuviams ir prašo j paila ir prof. K. Pakštas skai stipresnę ir turtingesnę Lietu

tuviškoji studentija pasižada 
susiorganizuoti į Vilniaus ko
votojų eiles. Kiekvienas lie- 

į«gi>

versitete baigė teisių ir ekonominius moks kio forn,a|aU8 jr teisėto pa-
lūs. Tais pačiais metais dėl silpnos sveika- . Jo rwlyti M ku|.;s kon|i_
tos važiuoja i Tolimuosius Husų valstybės įoto veikimas Nl atsiiTelgia.
pietryčius — lurkestanų. Čia tarnavo ban- x a . , ., . , • . • nt i tai, bendrosios orgamza-kuose ir sykiu ėjo advokato pareigas. ..

1915 m. pabaigoje Lietuvių Centrinio C,JOS organams žinomieji a- 
Komiteto nukentejusiems nuo karo šelpti rodo, Tautinis vi-
pasiūlytas, vyksta į Šveicarijų. Čion atvykęs n'ai,s lietuvių komitetas rodo 
apsigyvena Friburge, kur buvo suaittlkusi i tokį veikimų, kuris turi vi- 
lietuvių akcija (veikimas) belaisviams šelp- į įregistruotas ir turinčias 
ti ir Lietuvos klausinius kelti tarptautinėje' visas juridinio asmens teise 
plotmėje. Čia kartu ėmėsi studijuoti filoso
fijos ir pedagogikos mokslus Friburgo ka
talikiškame universitete. Norėdamas atsily
ginti lietuvių visuomenei už savo deb gavi
mų į užsienį, parašė prancūziškai labai sva-

d ra ugi jos veikimo žymes. Su
minėtieji faktai patvirtina, 
kad Tautinis lietuvių komi
tetas sudaro padėtį, kuri ne
suderinama su privalomais

rbių knygų apie Lietuvų, įvardytų “Dviejų ' nu06jtatais”.
pasaulių slenkstyje”. 1920 m. baigė mok;--!
lūs ir gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1920' Liukų spauda, pranešdama 
m. grįžo į Lietuvų ir yra kviečiamas į Aukš- apie tautinio Vilniaus betil
tuosius Kursus Kaune. Kai 1922 m. buvo vių komiteto veikimo snstab 
įkurtas Lietuvos Universitetas, jis buvo pa- dymų, nuo savbs dfkr pridu- 
kviestas. Čia jis ir dabar profesoi^auja, rja juokingas ir naivias past 
draugų profesorių gerbiamas, gi studentų tenkinimo pastabas ir komi

visomis jėgomis 
prispaudėjais ir ginti, lietu
vių teises.

Be to, studentų organizuri
jų atstovai nutarė paskelbti 
visos Lietuvos studentijos ba
do dienų ir pragyvenimo pi
nigus skirti vilniečiams; kel
ti ir garsinti lenkų smurtų: 
lietuviškų kryžių, Gedimino 
kalnu niekinimų, kultūrinės 
veiklos ardymų, lietuvių vei
kėjų persekiojimų, kiekviena 
proga vykti prie administra
cijos linijos, kelti Vilniaus 
kovos dvasių ir sąmoninti 
prie administracijos linijos 
gyvenančius žmones, kad jie 
kuodaugiausia dirbtų lietuvių 
tautos labai. Pagaliau, už lie
tuvių vilniečių persekiojimus, 
studentija ragino imtis pa

labai vertinamas ir mylimas. Dėsto pėda-j įetui primeta įvairių nepa- našių priemonių prieš lenkus 
gogikos ir filosofijos mokslus. I matuotų kaltinimų.

Gerb. Jubiliatus laulauslal yra žinomas Drauge su tuo, Vilniaus 
šviesuomenei, itin ateitininkams, nes ir jis vaivada galutinai sustabdė

nepriklausomoje Lietuvoje.

veikimų visų lietuvių Šv. 
Kazimiero draugijos skyrių, 
kurie yra prie administraci
jos linijos. Šių skyrių veiki
mo sustabdymų lenkų valdžia 
aiškina tuo, būk jie trukdą 
vi. šąjį ramumų ir gyventojų

pats yra nuoširdus katalikas. Prie ateiti
ninkų judėjimo pirmą kart prisidėjo dar 
1911 m: ėmęs rašinėti į “Ateitį”. Ateitinin
kams daugiausia nudirbo būdamas 1925 —
1930 m. Vyriausiu Ateitininkų Vadu. Iš po 
Jubiliato nenudžiūstančios plunksnos jau 
daug išėjo labui vertingų įvairių straipsnių, 
net knygų. Jų čia bent kel.tų norime paini-
nėti, k. a. Visuomeninis auklėjimas, Ateiti- tarl* kėlę nesantaikų. Bnn- 
ninkų ideologija, Lietuvių tauta ir jos ug- davinių jokių nenurodomu, 
dymas, Jaunuomenės idealizmas ir moder- 0 tik kalbama įprastais, tuŠ- 
nieji šokiai. Tautybė, patrijotizmas ir lietu- čiais žodžiais, 
vių tautos pašaukimas ir kt. Savo raštuose j Dėl visų paskutiniųjų įvy- 
jis kelia tautinės kultūros klausimų tikrojo kių Vilniaus krašte subruzdo 
mokslo šviesoje. Jam itin rūpi lietuvių tau-1 visos Lietuvos organizacijos, 
tos sėkmingiausias išauklėjimas. Todėl la- ’ Visame krašte vyksta dideli 
bai teisingai prof. Pr. Dovydaitis pastebi, protesto mitingai, kuriuose

ringuose nušviečiama sunki 
ir skaudi Vilniaus lietuvių 
būklė ir su žmogaus garbe 
nesuderinami lenkų valdžios 
elgesiai. Protesto susirinki
muose priimamos griežtos re
zoliucijos, kuriose išreiškia
mas nepriklausomosios Lietu
vos pasipiktinimas ir vyriau
sybė raginama kreiptis į Tau 
tų Sąjungų ir kitas tarptau , 
tinęs įstaigas, kurios galėtų' 
sudrausti Vilniaus lietuvių 
persekiojimus.

Ypatingai didelis protesto 
mitingas buvo gruodžio mėn. 
8 d. Vytauto Didžiojo univer
sitete. Gausingai susirinkusi 
studentija griežtai pasmerkė 
lenkų barbariškus dalbų® Vi
lniaus krašte, pabrėždama, 
kad Lietuvos studentija me
džiagiškai ir dvasiniai parems 
jiersekiojamus vilniečius. Lic-

Lietuvos Miestų
Sąjūdžio Kongresas

Gruodžio mėn. 5 ir 6 d. 
Kaune įvyko didelis metinis 
lietuvių prekybininkų, pramo 
nininkų ir amtininkų kongre
sas. Jis buvo pavadintas mie
stų sųjudžio vardu, nes jo 
uždavinys buvo daugiau at
kreipti visų dėmesį į lietu
viškojo elemento sustiprini
mų miestuose, didesnį lietu
vių įtraukimų į verslus ir 
į miestų atlietuvinimų. Kon
grese dalyvavo apie 1,000 lie
tuvių verslininkų iš visos Lie
tuvos ir jis prasidėjo atski
romis pramonininkų, preky
bininkų ir amatininkų konf. - 
rencijomis.

Šiose atskirose konferenci
jose lietuviams prekybinin
kams, pramoninįtikams ir a- 
matirtinkams plačius praneši
mus jiems opiais klausimais 
padarė žymūs Lietuvos eko
nomistai ir verslo sričių dar
buotojai. Visus pranešimus a- 
ptarus, prieita išvados, kad 
Lietuvoje lietuviams verslini
nkams d«lr yra dideli guli- 
Btumai. Verslų kūrimas ir plė 
tojimasis yra svarbus ne tik 
ekonominiais, bet ir valsty
biniais bei krašto saugumo 
sumetimais. Kongrese taip 
pat paaiškėjo, kad šiuo meta 
lietuvių verslininkų sųjunga 
turi apie 5000 narių. Sųjun
ga visuomenėje jau igijo po-

(s, sausio 2 d, 1937

8. Lakas

PRIE NAUJŲ METŲ ANGOS

Kaip šimtmetis senelis, sau iš lėto Seni Metai 
Pamažu slenka, ir iškrypę į šalis jų ratai 
Vos tik sukas per šio pasaulio sukūrių verpetus.

O žmonių minios susirinkę tik juokiasi linksmai,
Ir prie stiklo vyno ar degtinės girdis jų šauksmai; 
“Šalin, Senasis Mete! Mes sveikinam Naujus Metus!”

Senasis Metas, savo garsias dienas atgyvenęs, 
Pamažu žengia amžinystės slenkstį nusiminęs,
0 margaspalvė minia palydi jį tik su keiksmu.

Ir, plačiai išskėtusi rankas, Naujus Metus šaukia, 
Sveikina juos linksmai — gausingos laimės iš jų laukia, 
Ir pasitinka juos su dideliu triukšmu ir džiaugsmu,

Bet naujas Metas ateina sau tylus ir ramus,
Ir visai net n, bekreipia domės į minios triukšmus. 
Jis neatneša laimės - ramybės miniai triukšmingai,

Bet tik tiems, kurie Dievų visad garbino, mylėjo,
Šventai pildė Jojo įstatymus ir ištesėjo
Per visus metus vest savo gyvenimų tvarkingai.

kovoti su ! tė paskaitas Lietuvos elektro-
fikacijos klausiniais ir nuro
dė žemės ūkio ir verslų san
tykį. Abu paskaitininkai ver
slų ir negalintiems išgyventi 
kaime reikia miestuose imti? 
prekybos, pramonės ir ama- 
tų.

Kongresas priėmė visų ei
lę svarbių nutarimų lietu
viams verslininkams rūpimais 
klausimais. Taip pat jiareiš- 
kė griežtų protestų prieš pas
kutinius Vilniaus lietuvių pe
rsekiojimus ir paragino lie
tuvius verslininkus gausiau 
aukoti ginklų fondui. Miestų 
sąjūdžio kongresas buvo bai
gtas verslininkų giesme ir 
dekloracija, kuri paskirta 
Lietuvos miestų sąjūdžiui su
stiprinti. Dekloracija yra to
kia:

vą. Vardan šio ir skelbiam 
didįjį miestų sąjūdį ir iškil
mingai šiandien pasižadame 
visa tai vykdyti gyvenimam 
Ryžtamės gyventi ių dirbi i 
su tauta ir dėl Tautos. Lie
tuviškas kaimas, tegul būnu 
lietuviškas ir miestas” Tsb.

Lietuvoje Darbininkai 
Bus Aprūpinti Nuo 

savais namais

“Lietuva. Už tavo 
žuvusių atminimas, pavergtos 
žemės, gyvenamosios valan
dos svarba šiandien reikalau
ja tautos sūnų didelio susi- 
klausimo, vienybės ir darbš
tumo naujiems ekonomiškai 
Lietuvos laisvei sukurti žy
giams. Tūkstančiai lietuvių 
išvažiavo į užjūrius laimės 
ieškoti, o jų gimtinėje Lietu
voje liko didžiausi darbo plo
tai. Tautos garbei ir gerovri 
ne visi galimumai panaudo 
ti. Buvome ir esame žemdir
bių tauta ir nepasirūpinome 
savo miestais, kuriuose dau
giausia susibūrė ne lietuviai. 
Šiandien emigracija sustoja 
valdininkios pakankamai, tau 
tos prieauglis netelpa žemės 
ūkyje. Atėjo eilė vykti į mies- 
tns ir čia susikurti versluo
se. Lietuvių verslininkų są
junga, kurdama. okaupmišką

Jau kelinti metai, kai Lie 
tuvo.jp daroma rimtų pastan
gų sutvarkyti darbininkų me 
džiaginę, kultūrinę ir teisine 
padėtį. Tuo tikslu buvo iš
leista visa eilė darbininkams. I ,I ) . I I
svarbių ir labai naudingų i- 
statymų, daugumoje įmonių 
nustatytos uždarbių normoj, 
išrūpintos darbininkams atos
togos, jie apdrausti ligos me
tu ir ištikus nelaimingam at
sitikimui ir t.t. Pagaliau, da
rbininkų reikalams atstovau
ti, jų būklei dar toliau geri
nti ir darbininkų kultūrinei 
gerovei kelti 1936 nu tų pra
džioje buvo įsteigti darbo rū
mų, kurių reikalus tvirko pa
čių darbininkų ir tarnautojų 
rinkti atstovai.

Dabar yra plačiai 
ir nagrinėjamas dai

iškeltas 
vienas

visiems darbininkams svarbus 
klausimas. Tai darbininkų a- 
prūpinimas nuosavais namais. 
Yra numatyta sudalyti są
lygas, kad darbininkai galė
tų įsigyti bent nedidelę nuo
savybę, kad galėtų tul ėti 
vo lizdelį — norp nedidelį že
mės sklypų ir namelius .si 
nuosavybė bus duodama dar- 
bininkams ilgiems n tams is-

bus ligi raaždaii •'abar;iii'i 
mėnesinei butų nuodai. 

Darbininkų narni is aj^rūpi-

Lietuvos nepriklausomybę, simokėjimui. lfos.nni« jį suma 
trokšta matyti lietuvius kū
rybiškai aktyvioje vienybėje 
ir nuolatinėje lietuviškumo 
sargyboje, nepalaužiamai tvi-įnuno klausimas ko a didelio 
rto būdo ir taurios dvasios, suM^inėjimo Lietuvos darbi-' 
pamėgstančius vis labiau pre- ninkijos sluoksniuose _ Jam

gyvai pritaria visi darlininkybų, pramonę ir amatus. Pa-
siryžusins atvaduoti paverg- Kijos sluoksniai.' Marume 
tus brolius, įsigalėti pajūry-1''^ -iau ateinančiais n-o* n, 
je ir suburti užsienyje gyve
nančius miestiečius lietuviu?, 
o taip |>u.t sukurti gražų lie
tuvių miestiečių luomų Ir do
ras šeimas. 6ių siekių veda- j ’’ OTojų
uii lietuviai, be tikybinių ir Į -----------------------
politinių pažiūrų skirtumo. BIZNIERIAI, GARSINKI-
turi kurti stiprių mūsų vai- |mp||ippH
etybę ir galingos dvasios tau ItO UtlAUbu

darbininkai bus pradėt n Į 
rūpinti nuosavais namai . Te 
bus dar vienas rimtas dng. 
nis į darbo žmonių g re*i»ij

Tsl

zoliucijo.se
pwHHa.lt
tuvo.jp


Dorų Minčių 
Dienynas

Vertė
Kun. Ant. M. Kamž škis

KĄ NUVEIKG LIETUVOS SEIMAS
i

IŠNYKĘS BAŽNYČIŲ MIES'

Sausio Antra Diena
“Nes tavo pasigailėjimas 

geresnis už gyvenimą; mano 
lūpos šlovins tave“. — Psal 
mė LXII, 4.

Iškalk ant savo širdies kie
kvieną praėjusią “raudonrai- 
dę“ dieną! Neužmiršk visos 
saulės šviesos to kelio, kuriuo 
Viešpats tave vedė; išklau
sytų maldų ir džiaugsmų ne
prašytų, nuostabių palaimini
mų, nukeltų rūpesčių, pui
kaus prižado — atbalsių!

Dabartinis Lietuvos seimus 
buvo išrinktas šių metų bir 
želio mėn. 9 ir 10 d., o jo nti- 

; darymas įvyko rugsėjo weji. 
i 1 d. Pngal Lietuvos konsti- 
i tueiją ir seimo rinkimų Įsta
tymą, seimas posėdžiaus šau
kiamas dviems paprastoms 
sesijoms per metus: rugsėjo 
mėn. pradžioje ir vasario m. 
pradžioje. Abi sesijos tęsiasi 
po tris mėnesius. Taigi, Lie
tuvos seimas posėdžiauja pu
sę metų. Tačiau ypatingais 
atsitikimais seimas gali būti 
sušauktas arba ir pats gali 
susirinkti dar ir nepapras-

sako aukščiausias teismas —
vyriausias tribunolas. .To spre 
ndimų turi visi klausyti ir 
jie niekam negali būti skun 
džiami.

Biudžeto Komisija

Be peticijų komisijos, sei
me dar yra nuolatinė biudže
to komisija, kuri svarsto val
stybės pajamų ir išlaidų rei 
kalus. Dabar šiai' komisija5 
seimas perdavė svarstyti a- 
teinančiu metų valstybės biu
džetą. Be to, srime dar vei 
kia visa eilė nenuolatinių ko 
misijų, kurios renkamos sei-

toms sesijoms. Nepaprastose j mo posėdžiuose patiektiems 
sesijose gali būti svarstomi; įstatymų projektams svarsty- 
tik tie reikalai, kuriems iŠ ’ ti. Sakysim, kai ministerių 
spręsti seimas buvo sušauk-, kabinetas arba seimo narių

Senelio Pasakojimas Apie Balsių 
Miesto Žlugimę

Sena legenda pasakoja, kad trūkęs kantrybės ir jų knr- 
kada.ise Balsiuose buvę 5 bn-1 čiamą kortu su jais nugramz- 
žnyčios. Pati pirmom bnvo dino į gelmes... Dirvas nu- 
pastatvta Vytauto Didžiojo, Į baudė ir jų nedorus vaikus, 
fto patvirtina ir istoriniai d o- Juos išnaikino maras; sugrin- 
knmentai), o kitos Lietuvos - vo miestas ir bažnyčios... To 
Lenkijos karalių. Tad senole je vietoje, kur buvo knrčia- 
dievu šventvkloie, kur 100 ma ir dabar niekas neauga 
vaidilučių amžinai knrendn-Į— tik lekiantis smėlis, o kiek 
vo> šventąją ngni, išaugęs di- vieną Velykų nakti jie ke- 
delis bažnyčių miestas. Dn-įliasi iš žemės ir eina gorči- 
bar ten nėra nei bažnyčių nei nėmis ir stikliukais skambi- 
miesto. Viskas išnykę. Tik ndami....

PASAKOJI

Turtų Ieškojo Rusai ir Vokiečiai
Daugelis jau seniai kalba, | kteris, kurių neturįs nė kuo 

jog Kaune, po Vytauto Did-j rėdyti, nei joms kraičio dua
liojo bažnyčia, esą paslėpti , ti — be pinigų nėra kur dėti 
dideli turtai. Išgirdę kalbas - dukterų. Liepia ponas pasi- 
apie kažkokius nežinomus tu-Į imti zakristijonui bažnyčios 
rtus, ieškojo jų rusai ir vo- raktus ir eiti ten, kur jionas
kiečiai, bet atrasti negalėjo. 
Tikriausiai dar jų niekas ne
atrado. Nesidžiaugtų jei kas

Šiaip tavo gyvenimas bus . , ** - tas arba pats susirinko.
vienas Jo meilės ir tau ištiki
mumo užrašas. Pirmajai sesijai pasibaigus

Havergal Pirmoji dabartinio • seimo 
Į visus mūsų gyveninius, s s*.ia baigėsi lapkričio men 

daugybė neklastingų, pažys-1^9 d. Tad yra įdomu pazin- 
tanių būdų, Dievas įbidžia ši- k»I seimas per tris mė
tą džiaugsmo gaivalą iš gy- nesiūs nuveikė. Seimo darkei 
veninio nusistebėjimų, kurie i daugiausia reiškėsi įstatymą 
nesitikėtai nušviečia mūsų leidimu, paklausimais minis-
dienas ir pripildo mūsų akis 
šviesa. Jis įmeta pridėtą sal
dumą į Jo vaikų taurę, ir 
perpila ją. Pasisekimas, ku
rio nelaukėme, palaiminimas, 
kurio nesistengėme, muzikos 
meliodija tarpe sunkaus dar
bo, puikus rytmečio pavt iks-

ves, ir daryti taip, kaip jam 
sakys.

Priėjo abudu prie Vytauto 
tokius lobius ir atrastų, nes i bažny(,io% (|uris atsirakino ir 
savo ranka jų nepaimtų ii |--jo vi(lun ,>a-j(1 kair6n pu. 
paėmęs nepasinaudotų, motls-n bažny<vios> sustojo. Paė

męs skarelę, užrišo ponas za
kristijono akis ir vula t.o-

Taip Dievas yra •
l,et nemaršus1, . - j I""1""' "žk.-ikti.

stovi šventoio Flioriiono sta- j baigė senelis ir užtraukda I S ni Kauno gyventojai a 
tūla ant aukšto medinio stu- mas pypkę, paleido dūmų ku-' pjp turtus tuos taip pasako- ^au- Veda kairėn, veda (le
ipo. O kur stovėjo pirmoji muolį. ja: i šinėn. Veda a,ukštyn(, veda
krikščioniškoji bažnyčia — I ' yėl žemyn, bet nežinia kur.
tebetovi akmeninis aptvertas

senoje prekyvietės vietoje kantrus,

j grupė pateikia kurio nors į 
statymo projektą, tai seimas 
gali jį pripažinti svarstytinu j šventorius, keli palinkę krv- 
arbn gali jį iš karto atmesti. | žiai, kelios jaunos pušelės ir 

. į kiti miško medžiai. Buvusi 
Jeigu įstatymo projektas rrb anknro šventovė paženklinta 
pažįstamas svarstytinu ir ,.1-į^ Mariios stnvykk,|a. sono.
gu jame randama pataisymų,: 

, tai jis perduodamas komisi
jai, kuri čia pat išrenkama 
iš penkių seimo atstovų. Tn-

, . ,kia komisija yra nenuolatinėj tai atsitikę Todėl, kad
ų omisi.,of < ar ais. Įsta y rpnkama įam įstatymui j senieji Balsių gyventojai bu- 

patnisyti. Įstatymą pataisiu vę nuodėmingi ir amžini gir-

teriams iš peticijų arba skun-

nių projektų seimui patiekė: 
ministerių kabinetas — 27, 
seimo atstovai — 6 ir komi
sijos — 1, taigi, išviso 34 
Įstatymų projektus. Tš jų sei

si ir grąžinusi seimui svars
tyti, tokia komisija skaitėsi 
savo darbą baigusi ir ji Iš 
siskirsto. Per šią seimo sesi-

, Tariau paskutinioji bazny. | _ Kart, eina Kaunu, pro Tai k , pavėdžiu-
,-,a berods, buvo uugnauta Vytauto bažnyčia, kažkoks' f atvwls zaUristijon, i kaž 
,k vyskupo Valau,..aus la,., ponas, S(lri bažny,--los pas!,-- kokį ir v61 atrišo ska.

kais. Jos visas turtas per- ny sketli ir snuduriuoja senas
duotas Šilalės bažnyčiai, ku- nuvargę? žmogus. Prieina tas 
rioje ir dabai

je medinėje koplytėlėje. Tai
visa kas likę iš senojo bažny.! j.i(.tuvos karalil) |)h.ky,
,-ių miesto. , išbuvo iki Didžiojo kuro pa

baigos. Į Balsių prekymečius

relę nuo akių. Liepė uždegti 
v . | žvakę, kai uždegė žvakę, po-
sv’(‘n y •'nežinomas ponas ir paklau- j mal -/ siaurame ir ilgame

pRVPikslii is v vtnuto Didžio* liono žino kur vrn Vv- * • . i* , . .. ‘ , • d’ 1 Zl 1 ’ KUI • a • ipožemvi *, kurio sienose buvo
jo laikų įvesti Balsiuose dar tauto bažnyčios zakristijonas, Į (tau,rybg

o seniukas, kaip tik ir buvo
nedidelių durelių.

’n*S 27+ i^tatyinuR priėmė, o nuolathl?R komj?ijGS ture- kalbėti pačiai legendai, kurią 
las arba saulėleidžio gariu- lutus atmetė arba dar paliko 1 . posėdžius 
įmesta mums einant arba pa-, kitoje s;sijoje.

suvažiuodavę, Šilalės, Lauku
vos, Kaltinėnų ir Kvėdarnos 

tuokliai'. Už tai juos Dievas apylinkių gyventojai. Dabar 
bausdavęs maru. Jų karčia- tie prekymečiai perkelti i Si

mą nugramzdinęs į žemės gi Jale. Dabar Balsiai yra tik 
luiną. Bet leiskime apie tai paprastas kainas.

reinant iš mūsų kasdieninio 
užsiėmimo, neieškotas padrą
sinimo žodis arba sąjausmo 
išreiškimas, sakinys, kurs rei
škė daugiau mums nekaip ra-

Visa eilė paklausimų

Seimo atstovai per visą pi
rmąją sesiją buvo pateikę 11 
paklausimų m misteriams. Į- 
vairiais reikalais minisleris 

ir
šytojas arba kalbėtojas manė,
_ šie ir šimtas kitų, kuriuos i buvo gavęs
kiekvieno patyrimas gali pa-ldav6 Pykinimus - atra- 
pildyti, yra pavyzdžiai to, ką
aš reiškiu.

Galite tai pavadinti atsiti
kimu arba pasitaikymu — tas 
dažnai tuo yra; galite tai pa
vadinti žmogišku gerumu — 
tas dažnai tuo yra; bet visad, 
visad tai vadinkit? Dievo mei 
le, nes tas visad randasi ta
me. šie yra Jo laisvos dova
nos.

— S. LongfellOw

Sausio Trečia Diena

“Taigi, nebūkite bailiai su
sirūpinę rytojumi, nes ryt
diena pa1i savaimi rūpinsis“.

— Mato VI, 34

Naujas Metas turi šypsan
tį veidą, bet nepasakoja nė 
.jokių pasakų apie tą, kas 
'gali būti; tylioje galybėje jis 
užima savo vietą, ir apsisupa 
netikrumu. O visgi aš pasiti
kiu n«ki:riais daiktais, ku
riuos .jis turi duoti pirm nei 
jis praeis!

Aš pasitikiu išlieti kiek 
ašarų, turėti kiek nemigių 
nakči i, kiek nuovargio dienų, 
kiek iirdies ir galvos sunku
mo, kiek erškėčiuotų takų, 
kiek akmenuotų kelių; šių. 
daugiau arba mažiau, kiek
vienam, bet džiaugsmo ir po
ilsio, kuomi t visa pasibaigs.

Aš pasitikiu Dievo meile, 
kaip jos nepristigo kalnams 
jų stiprume praėjusiuose me
tuose, ji ištesės per visą gy
venimo ilgį; aš negaliu pasi
tikėti savo meile, bet Jo yra 
tikra kaip dangus aukščiau.

Ar Nauji Metai turi slaptą

kymus į 4 paklausimus, fi
nansų ministeris į 1 paklau 
simą, vidaus reikalų, teisin
gumo, šlifai sielai mk>, užjsienių 
reikalų ministeriai kiekvienas 
gavo po vieną paklausimą u 
į juos atsakė, o vidaus rei
kalų ir žemės ministeriai abu 

[ bendrai gavo du paklausimus 
ir į juos davė plačių paaiš
kinimų.

S’mndai

Du kartu per savaitę

Pirmosios sesijos metu sei 
mas posėdžiaudavo, dažniau 
šia, du kartu per savaitę. Tik 
kai būdavo- daugiau įstaty 
mų projektų, posėdžiaudavo 
po tris ir po keturis kartus 
per savaitę. Antroji seimo se
sija prasidės 1937 met. vasa
rio mėn. 2 d. Ligi to laiko 
seimo atstovai yra atostogose 
Jie žada atostogų metu lan 
kyti savo rinkikus, jiems da
ryti pranešimus apie seime 
darbus ir išklausyti jų pa
geidavimų bei sumanymų f- 
vairiais gyvenimo reikalais.

Tsb.

Peticijų arba skundų ko
misija per visą sesiją buvo 
gavusi 203 skundus. Šiai ko
misijai gali skųstis kiekvic 
nas Lietuvos pįljĮetis kuris 
jaučiasi nuskriaustas valdžios 
ar savivaldybių įstaigų. Tokį ' 
skundą gavusi peticijų koi.il
si ja jį ištiria, patikrina pa 
darytą skriaudą ir jeigu ra ( 
nda, kad skundas teisingas 
tada .jį perduoda seimui. Sei
mas daro žygių, kad atitin
kamas ministeris piliečiui pa-1 
darytą skriaudą atitaisytų 
Peticijų komisijai galima skų
sti visų valdžios ar savival
dybių darbus, tik negalima 
skųsti teismo sprendimus, nes 
Lietuvoje teismai veikia sa
varankiškai ir neprivalo kiru 
syti nei ministerių nei seimo 
nuomonės kurios nors bylos 
reikalais. Lietuvoje kiekvie
nos bylos reikalais galutinį 
žodį, jeigu yra reikalas, pa-

imkite jį visi, ir duokite jam 
vietos: tol, kol jis gali jis te
pasilieka I Jis turi mums nu
sistebėjimų. Gerai, mes posi- 

Į tikime juo — daugiau jis pa
veldą! Yra nekurie daiktai, sakys! — Marijona Farning- 
kurių jis negali paslėpti, pri- ( ham.

I • ... - | Apie šį bažnvčių miestą v-
i girdi-jome iš seno apylinke- ,.ft h. ,,allgiaU' jvail i,,

senuko jau arti 100 kf|(ji|m| ,-.ia> ,zinovo
, metų.
I karų ir maro metais esą už-

“...Ištvirkimas buvo didelis Į kasti dideli lobiai.

— Šiaulių apskr. Meškučių 
apylinkėj lapkričio 12 <1. a 
pie 17 vai. 30 min. krito di 
delis meteoras. Dar žemės 
nepasiekęs skilo su didetii. 
trenksmu. Ar pavyks rast' 

i kokia dalele — nežinia.

— Netoli Tilžės, Šilgaliuo- 
se, taisant kelią rasta moli
nis puodas su 1130 metalinių 
ir sidabrinių pinigų. Beveik 
visi pinigai iš 1655 metų.

— moterys dirbdavo darbus, 
o vyrai sėdėdavo karčiamoje 

, dienas, naktis ir gerdavo....

Taip gerdavo ponaičiai, ar 
tikėsite visus metus. Karčia
moje buvo ir lovų. Tie ne
vidonai ten išsitiesę, užmirš
davo Dievą, pačias, vai k u «
ir... už tai juos žemė.prarijo , PLATINKITE 
Tie girtuokliai vieną Velyki’' __________
rytą, kada žmonės susėję 5 
bažnyčią, meldėsi, kilome*' 
kunigas su tikinčiaisiais, sau 
lei tekant, varpams gaudžia
nt, ėjo apie bažnyčią, jie iš 
gėrė po pusę gorčinės “ana 
pso”, ir kad pasityčioti, pa
ėmė kas gorčinę, kas šaukš
tus, kas leikas ir sudarę ‘pro 
cesiją’, ėjo aplink karčianią 
Tada prisikėlęs Kristus pri

DRAUGA“

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTEMERIAMS IR DRAUGAMS 
LAI.MINGV LINKSMU NAUJŲ METŲ .
Juozas ir Agota Dervinskai

Bl CERNft IR GROSKRNft
2500 W. 45th SL Tel. IiAEaycttc 263.1

UNKEMK VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR IHtAI GAMS 
LAIMINGU IR LINKSMU NAUJU METŲ
Stanislovas ir Ona Budaičiai

RI’f'ERNP. IR GROSKRNR
2.118 So. Hoyne Avė. Cltlt-agn

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
1.AIMINGU IR I INKSMU NAUJU METU

M. Venckūnas
RI’ČERNft IR GROSF.RNfl 

4504 S. \Vashtenaw Avė. Chleaffo

LINKIU VISIEMS SAVO ROSTI'MERIAMS IR DRAUGAMS 
IAIMINGV IR LINKSMU NAUJU METU’

Zelis Tavem
Joltn Zdla, aav. —, Geras alus, vynas Ir degtinė 

22.15 W. Cermak R<l. Tel. CANal 7879

ŽINOMAS SENAS TOWNOFI<AKIETIS BIZNIERIUS
Antanas Kalikas

užlaikąs drahuily valymo Ir taUynto, 4554 S. Paulina St. 
r* *• KAI',KAS ’rr* “ena-M rėmėjas bei skaitytojas tlIenraAėlu “Draturo" , 
į A, Kalikas svpiklna visas savo kostumerlus M IAtmIngai* Naujais Metals!

tos bažnyčios zakristijonu. 
Šnektelėjo žodį kitą ir tas 
ponas prašo, kad zakristijo
nas atneštų kvortą degtinės. 
Už tą gerą žada ponas gerai 
atsimokėti. Nieko nelaukė- 
nuėjo senis zakristijonas ir 
atnešė ponui degtinės. Išge- 

i ria jiedu abudu degtinę ir ka
lbasi apie atsilyginimą. Zn-

Atidarė ponas vienas dureles 
sienoje, išėmė auksinę mon
stranciją ir padavė ją zakri
stijonui. Paskui Jvė.l( nži/.šo 
zakristijonui akis skarale. 
Užrišęs akis ėmė iš kaž kur 
semti auksinius pinigus i<- 
pilti zakristijonui į visus ki 
šenii s. Kai pripylė visus jo 
kišenius sklidinai pilnus auk-

kristijonas nusiskundžia bie-1 sinių ir pasakė: “Dabar tų 
dnas esąs, o turįs penkias du-' (’l’esinys 4 pi si.)

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINEITS ELEKIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

PKAiTK 9AMPELIO DYKAI 
Trlncr't Bitter Wlnr Co.
S44 8. Wrll» 8t„ ciilracn. IU. 
Pilrlunk *ampeli dyU*l

▼ arda*

Adreaaa
Visose

Vaistinėse

Dienraščio “Draugo” Metinis 

KONCERTAS-BALIUS 

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

3133 So. Halsted Street

ŠOKIAI

8 VAL. 

VAKARE

CHORAI — SOLISTAI — DAINOS — MUZIKA — ŠOKIAI 

Pradžia 5 Vai. Po Piety
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Kuomet jis skaitė savo kalbą, gerklę ir

pasitikėjo jo teisingumu ir vi- kurie leido senam 
suomei jį gerlslavo dėl jo ma- l iaują tris kartus, 
lonumo ir protingumo. bu.-n labai stiprus

nm TOrtą gyveno aukštas yra bailūs ir bijo įnirtus, 
ir neblogos išvaizdos vyras, v-, ° I '' ls-l sa'" g'veiiimą jis pa-turįs dideles rankas ir kojas. Į |„a>tuii .k„h.
yors JI. ir nebūva aukštų 6au |vliai
mokslų išėjus, tiunau )>«*-'Urjki,„Javo į į su šakutėmis, 
jo iš gana |».»itunn,-los lr ge- j,. re,ai ' „„„j jBoWav„.

os šeimos. T,k visa jo neini-' vadindavo .&u,,
nė buvo, kad I arėjo kibai blo- .,Cerai, N5 vicnas n,.g„|ė,„ 
gus dantis. ! juokdariu būti, — jis sakydu-

Mirdamas tėvas paliko jam ! vo, — turėdamas dantų skan
iną savo ūkį. Jis prie ūkio la- ismą”. Dantų skausmas jį In
tai prisirišo ir vien tik juo , bai kankino. Jam reikėjo vi- 

rūpinosi. Nieko ten nebuvo, Į sus dantis ištraukti ir dirbti- 
prie ko jis būtų galėjęs kreip- ! nius nešioti, bet ši» buvo jam 
tis ar patarimą gauti. Jis pat- ! labai blogai pritaikinti.
sai viskuo rūpinosi ir net įvai-1 „ .........................k . .. . Galima jį įsivaizduotu apsi-

| mus band vmus, sėjimu javų ar , .. . .....P. , .. . *, . . , , ’ redvdavo gražiais marškiniamFouinimn daržovių, darydavo. I ... ., . , . ,gražiai veidą nusiskųsdavo ir. ... 1Vėliau, būdamas iSmintui-, naujutėliais gražiais drabu- 
gas ir sąžiningas žmogus, jis j šiais apsirengdavo, o paskui 

; įgijo visuomenės pasitikėjimą, išsiimdavo iš spintos savo 
žymiai iškilo ir užėmė net vai- /dantis, įsėdavo juos į burną ir 
diskas vietas. Jo iškilimo da- J ilgai liežuviu juos etumdyda- 

iniai buvo tokie, kad jam, vo, pakol pritaikydavo j rei- 
I sulaukus 43 savo amžiaus me- kiamą vietą. Kokiam ūpe ir 

t, reikėjo keliems metams padėtyje .jis galėdavo būti, 
ivo ūkį ir namus palikti ir.kai atsisėsdavo pietauti ir, 

išvykti kariuomenei vadovau- kiekvieną kartą maisto bur
ti. Tai buvo labai sunkus jaminon įdėjus, dantis skaudant 
darbas, nes kariuomenė buvo pajusti? Ten paprastai būda- 
r,lenkai apginkluota ir neturė-ivo ir svečių. Tad manoma, jis 
jo reikalingo kariško išsilavi- j negalėdavo kartu su kitais ge 
nuno. Dažnai atsitikdavo, kad rai pavalgyti ar greitai riešu 
kareiviai pačiame mūšio vi- tų branduolius sukramtyti ir
duryje pradėdavo iš mūšio nuryti. Dažnai jis 
lauko bėgti, kas jį labai erzin- Į n< sukramtytus riešutus iš 
davo ir pykindavo. burnos į

’* Prakeikti tie dantys. Aš alk

Šeštadienis, s&urio 2 d., 1037

e vėliau, kada ji huvo priimta, ypatybė, kuri rūseno jame, bet 1 galinti visiškai atimti jam Te
tapo išrinktas prązidentu, kas su protavimu ir tvirtu pusi-1 gėjiiuą. Tačiau kapitonaas ne 
i ūške jam da<ugyl:ę pašalinio ryšimu, jus pasisekdavo tui paklausė. Po to Vudžetui te

ko keliauti Jūromis keletą die
nų, ir kelyje jo regėjimas dar

luss-' lubinu nusilpo — jam grgrė 
apie sė visiškas aklumas. Todėl ka-

iame per ištisus aštuonis me- pergalėti. ,
ius. N •kurių darbų jis aeap- Vieną naktį, budąmas G? nu

>uv. prakalbų sakymo, tų amžiaus, jis, pa jutęs 
ava iškilni.ilgos inau- veikumą, atsikėlė rrte

ilrebėjo. antrą valandą. Jam skaudėj..- pitonas labai rūpinosi, kud lai-
mgalėjo nieko niingai atvestų laivą į ucstą.

jo balsi’s buvo taip tylus, kad minti. Purpuolfi ant žemės . Kai jis įplaukė j Temzės i p- 
vos ne vos buvo galima girdė- uždusintas. Jis ten išgulėjo ės žiotis, jam pranešė, kad to 
ti. , net keturias valandas šakume liau esanti didelė migla ir į

Nors jis visuomet skųsdavo- kambaryje, pakol kas jį pas- uostą plaukt i n galima — jum 
si, kad mažai turėjo mokslo ir tebėjo ar kol luvo ugnis už- įsakė sustoti Temzės žiotyje. 
negalėjo gerai skaityti, bet kurta. Suradus jį pusgyvį. Tačiau, dideliam visų nuste- 
žtnonės to nepaisė, jį mylėjo, tuoj buvo gydytojai pašaukti, bimui, kapitonas to įsakymo

}'<><?, šešių pėdų. Seržantas Tlmmas J. A\ a'sli de
tektyvų biure laiko iškėlęs ranką ant Joe Miller, 6 
pėdų ir 4 colių aukščio. Jis bandė ką nors pavogti 
iš “jevvelry” vienoj departamentinėj krautuvėj. Su
gautas.

1 Kartą dailininkas, padus- ■ s.tas jį žymiai susiipn.no.
Į.Us jo statulą padaryti, nega-Į Jis kęsdamas didžius sku.i- 
lėjo tinkamai jį atvuizduoti. smus, sakė: ‘‘Gydytojau, aš 
Veltui dailininkas su juo kai- sunkiai mirštu”. Truputį vė- 

. bėjo apie valstybės reikalus bau .is vėl prabilo: Aš jau 
ii karą, jis pasiliko vienodas, < in. ji n einu”. Aš dėknoju 

į nepalankus ir neatsileidęs, bet jums už rūpinimąsi manimi,
1 kartą vėliau, vieną dieną juo- ii meldžiu daugiau jau mani- 
I du išėjo kartu pasivaikščioti, mi nesirūpinti, bet leiskite 
1 ir kai jis stebėjo savo gyvu- man ramiai numirti'’. Jo kvė
pins, stovėjo nepaprastai gra- puvimas pasidarė lėtesnis tik 
žioj ir gyvoj nui taikoje. Dai- iP’ioš pat mirtį.

karžygiui nepaklausė ir liepė plaukti to- 
Nors jis liau. Jis visą laiką stovėjo ant 

vyrus, b t komandos tiltelio ir davinėjo
t Tęsiny* 5 pusi.)

“Inventory
Išpardavimas
20 IKI 40 PROCENTŲ 
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i liniukas tokioje padėtyje ir Ar Vašiiigtonas nužvelgė

Naujos radios
^7.50

I-o

padirbo jo statulą, kuri yra atgal į savo gyvenimą, kai jis 
viena iš gražiausiųjų. ‘>a gulėjo mirštąs ? Ar .jis ma-- -- ■' 1 * ■ 1 ■ ■ ■ ■ - o *” « j

menės valdymą, supratimo, morkomis. Jis sodindavo bul-j Nežiūrint savo paprasto ma kad jo ūkininkavimas bu- 
Taeiau, kadangi jis turėjo di- ves su mėšlu ir be mėšlo, ir lonumo, šis vyras turėjo ūpą. ' įdomus, nežiūrint sunkumų 

Įdelę išmintį ir gerą įgimtą į- stebėdavo koke kurių buvo tom tikrą įprotį. Jis labai į- ■>' daug pertraukų? Ar jis at-
žvelgimą, tai, nežiūrint, kad derlius. Jo dienoraštyje randa sižeisdavo, kai užgirsdave ne- riminė, kad jo draugai prašy-

išme«davo ir neturėjo patyrimo, bet su-jina, kad blakės — vabaliukai, teisingai jį kritikuojant. Kar- davo pas jį gerų patarmių ir 
gebėjo karą laimėti ir po to užpuolė jo kukuruzus ir kad tą savo kabineto susirinkime, neduodavo jam daug laiko rū-

krosnį sakydamas: laimingai į savo ūkį ir namus; tuo laiku anapus upės dažnai pako jo bendralaikis, jis taip pmtis savo lauku? Ar jis ma-
sugrįžti. Įlydavo, o jo pusėj vos tik ke-, įsikarščiavo, kad negalėjo pats j "e, kad numiręs nebeturės jau

Ii lietaus lašai nukrisdavo. Jis j savęs susivaldyti ir per daug jaugiau liėdos su savo skau-
buvo darbštus ir net išsksiičia- į asmens įžeidimus įsileido, oaneiais dantimis?
vo, kiek kokių javų grūdų į ir iš piktumo net pasakė, kadį jo laidotuvių, ,,o spinto-
svarą telpa. Jis rado, kad dėl Dievo jis geriau jaustųsi je buvo rasta keli įrankiai,
įaudonų dobilų į svarą telpa i kapuose, negu dabartinėj pa- dantinis taisyti, užrašai apie 

keli įvairių 
ūkininkavi-

Jis buvo paprastai ramaus
ir malonus būdo, bet kuomet stu!” Iš viso jis nebuvo namie aš-
paiuatydavo kareiviuose kv- Jis neturėjo noro kuriuo-i tuon’B iS kwrhi Per
lančią baimę, jis ūmai užsi- i menei vadovauti ir nenorėjo i metug jis neturėjo net nė 
degdavo drąsa ir nebijodavo tų pareigų užimti. Kai buvo :Pl()£os savo ūkį atlankyti, bet 
nefe j didžiausius pavojus ei-! jaunuolis, tai kažin
ti.rJis niekaip negalėdavo su- kada nors išėj 

^pjėušti. kodėl nekurie kareiviai į mankštinantis
— jo motina, kiek

LOBIAI PO VYTAUTO DI-! stengdavos

ižin ar buvo ‘ciau -),s * <^\(*. al 8U 71,000, motiejuku 298,000, o dėtv.je, kad jis velvk būtų sa-: valstybės reikalus,
v-inib-i,,«i ūkininkais pasikalbėti tr daug . v. ’ . . 1 , . „„i.i : • :jęs karimu. • • j- 'niežiu 892o grūdai... Ivo ukvje, negu pasaulio vai- tusių arklai n .jo

naujų dalykų apie akio vedi-, . i . . , 'pamatyti, nes jJg matė savo gvvem-!dovu, iv dar ji« jaiu užmeta, mo apyskaitos.
L- o-nUrluni-i uią sužinoti. i v , ,• • , - •_______________
k gaieuaina., , nig £monių j1R buvo mala n-J kaltę, norint karaliumi buti. -----------------------

neleisti jam tai “ " ' * - 1 ...... .................. * irt a a l-adttp

DŽIOJO BAŽNYČIA

(Atkelta iš 3 pusi.)

pinigų užteks tau ir tavo du
kterims, bet žiūrėk, nebūk 
kvailas, staiga su tais pini
gais nepasirodyk ir nepasa
kok, nes n© tik tų pinigų ne
tiksi, bet pats įkliūsi ir nui- 

’r.l įkliūdysi.” Gavęs iŠ za- 
kBsti.jono tvirtą pažadą ty- 
l<y. išvedė jį iš tų požemių 

bažnyčią. Bažnyčioje tas I 
nas vėl atrišo jo skarelę 
p akių ir paleido, o pats 

įžKėjo savo keliais.
Paskui negreit kada Sliži

ui jo valdžia, kaip tus sena- 
su zakristijonas pralobo ir 
silmė jį. Tačiau jo pinigų Į 
ja| maža Jberado ir tų pačių I 
ndnlėniė. Biepė senį, kad jis j 
jiuo' nuvestų į tuos bažnyčios ’ 
slaptus požemius, kur yra , 
daugiau aukso, bet žmogelis | 
to padaryti negalėjo, nes ir 
pats nežinojo kur yra. Tsb. '

mą sužinoti. , v . , . , ,, . , .Į nie žmonių. Jis buvo malari- kaltę, norint karaliumi Imti. 
Sugrįžęs namo, jis prade- ja, drugiu, karštlige ir reuma-l Didis paveikslų piešėjas pa 

i pamatyti. Taip pat jis nebuvo j() savo ūkyje su trąšomis į-,tizmu sirgęs. Jis buvo pagel-,nkoja apie jį, kad jo išvaiz- 
,niekad apie kariškus dalykus vairius bandymus daryti. Jis bon pašaukta* savo mažos dej reikšdavosi labai nesuval 
Jmvgų skaitęs ir neturėji) liet padare bandymus su dobilais, [ guracijos, jis taip buvo -susi-plonių ir stiprių įsikarščiavi- 
inė jokio, apie didelės kuriuo- rugiais, žirniais, avižomis ir , tautos konstituciją sustatyti, mų, kas buvo tam tikra būdo

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

[lailios kabina

T INI m

AKLAS KAPITONAS VAL
DĖ LAIVĄ

(Ką reiškia patyrimas)

Neseniai Anglijęs prekybi- 
name laivyne įvyko tikrai 

j nuostabus nuotykis. Vienam 
; laivui vadovavo kapitonas Vu- 
dz tas. Prieš kurį laiką Vu
džetui pradėjo silpnėti regė
jimas, ir gydytojai patarė tuo
jau mesti jūrų tarnybų, kur’

gražiuose 
tose po
019.50

Skalbiamos maš
032.50

Karpetai 9x12 po
012.50

a dalių Breakfast lovos 
po

012.50
Geležinės lovos ra

06.50
l’ioor lempos po

04.50
• • Ii .j’* *’*

BUDRIK FURNITURE 
MART

3347 S. Halsted St.

Jos, F. Budrik, lite.
3417 S. Hafsted St. 

Tel. Boul. 7010
Butlriko Programai: Nedaliomis 

7—8 vakare WCFL; Ketver- 
gnia 7—S vakare UTIFC.

mas mos po

Sveikinu Savo Bučerius ir \ isus Kostumerius, Mėgėjus 
Mano Rūkytų Dešrų ir įvairios Mėsos

LIKKI U
7.J/:1ZZ.VG7/ ZZ,’ NAVJŲ METŲ

Napoleonas Poczulp
JŠVK2JOTOJAS RŪKYTŲ MĖSŲ IR 

SKANIŲ DEŠRŲ

vj 6600 S. Sacramento Avė.

Tel. PROspėct 1117
(HICAGO K

Cm amomg thC 
MONGOUS ANO KAUMUCKS, A 
YOMAN MUŠT NOT SPEAK 
TO HER FATHER-in- 
OR 5IT DOVVM IN H15

PRESEMCE JI

m/

By H. T. Elmo

ii
B

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215 

R Skolinam ir Perkam 
Pirmus MorglČius

REAL ESTATE
VlaoklON KG.<Um inMiran.t — Ugiik-*, Ttaaulo, Auiookobllh*. 

(Stiklų ir t. t.

Negro chiefs on twe 
COAST OF AFCtCA

THE MlDDVE 
E1MGER. THREE TIMES

when greetimgU

The act of
ones hat 

įNNAS ORtGINATED BY THE
KN1GHT5 ,VNHO . OURING THE 

ASE OF CHIVALRy. RAtSEO 

THEIR visocs to INDICATE
ii

RADIO
MAKGUTI8 PAKEIT* RADIO LAIKĄ

Sekmadieniais — WIIFC (1420 kyloc.) būna 1 v. p. p.
feiokiaig vakarais — 9 vai.

Sekmadieniais: — VVIND (5G0 kyloc.) 2:15 po pietų.
Šiokiais vakarais — 7 vai.

i

susiipn.no


šcštadieuu, bausiu 2 d., 1937

KI jAU SI M AS: Atsi lankė 
knygų pai (lavėja# įkulbėjo 
knygų už $90. Mėnesinė mo
kestis už 'Jas buvo maža. Bet 
kaip atsiuntė tas knygas, pa
mačiau, kad jos man nereika
lingos. Esu 17 m. ir mažai 
uždirbu. Norėjau knygas ko
mpanijai grąžint, bet ji ne
priima. Ką turiu daryt.

ATSAKYMAS: Pasirašytas 
kontraktas vra be vertės, ku- 
dangi esi n. pilnametė. Grą
žink kompanijai knygas ir 
paaiškink, kad esi 17 metų 
amžiaus; nereikės mokėt nei 
vieno cento.

KLAUSIMAS: Esu vedęs 
ir labai vedybomis nepaten
kintas. Mano moteris nemo- 
jka valgių pagamint ir nieka
dos nebūna namie. Ar galima 
gauti legalų išsiskyrimą ?

ATSAKYMAS: Ne. Illinois 
valstijoj dėl to negalima ve
dybų akto panaikinti. Turi 
būt viena iš devynių priežas
čių, pažymėtų statute. Leis
kit moterį į vakarinę moky
klą, kad pasimokintų.

KLAUSIMAS: Mano duk
tė susituokė su eks-kareiviu, 
ne lietuviu. Depresijos metu 
daugiausiai sykiu su maniui 
gyveno. Gavęs iš valdžios bo
nus, žentas pradėjo baliavot. 
Vieną dieną jis savo žmoną 
su vaiku išsiuntė į Oliio vai. 
“pasisvečiuoti pas jo tetą’’. 
Išvažiavus gavau nuo jos lai
šką, kad grįšianti per “Tha- 
nksgiving Day”, bet laiškas 
ne jos ranka rašytas. Nuo 
tos dienon dar negavau jo 
kios žinios. Gi jos vyras su
situokė su žydelka ir perėjo 
į žydų tikėjimą. Žyde’kaitės 
motina ir aš dabar susitinka
me ir nežinome, ką turime da 
ryti.

»> * T’ n \ s
A

rri • •leisiu
Veda adv. Charles P. Kai

ATS A K Y MAS: K rei pk i tės 
su visais faktais į policiją. 
Įteikia paduoti laišką, duk- 
tės puveikslą ir taip pat pa
veikslą žento. Policija žinos, 
kas daryti. Tik kam reikėjo 
taip ilgai laukt. Beje, ž ntas 
yra papildęs kriminalj aktą, 
vadinamą “bigamy” (daug
patystę), taip pat turi būt 
ieškomas.

KLAUSIMAS: Turiu seną 
namą ir esu pasilikęs su tak
sais už 1928, 29, 30, 31, 32, 
33 ir t.t. Buvau informuotas, 
kad didelės bausmės uždeda
mos už nemokėjimą taksų. 
Kiek jos didelės ir kaip būt 
galima jas sumažinti Taip 
pat, kaip būtų galima suma- ■ 
žint taksus, kadangi namas 
yra labai prastas, o taksų už 
1928 m. $285.00!

ATSAKYMAS: Bausmė!
(“penalty”) yra labai dide-1 
lė. Už 1928 m. taksus su gruo j 
džio 1 d. vra 77 nuoš.; už ii1930 in. taksus' — 34 nuoš.; j 
už 1931 (1-mo instalmento) ,
— 44 nuoš.; 2-ro instalmento
— 39 nuoš.; už 1932 m. 1-mo, 
instalmento — 32 nuoš., 2-ro
instalmento 
1933 m

39 nuoš. uz

23 nuoš
1-mo instabnento —

, 2-ro instalmento .—’
19 nuoš.; už 1934 m. 1-mo in
stalmento — 13 nuoš., 2-ro in- 
stalmmto — 9 nuoš.; už 1933 
m. 1-mo instalmento — 3 
nuoš. Juos sumažint galima 
sekančiu būdu: Jeigu galė
tum pilnai užmokėti, tada au
tomatiškai 50 nuoš. būtų nu-! 
mušta, arba. 1928, 29, 30, ir 
31 galima uždėt taip sakant 

j ant “intallment plan’’, reiš- 
I kia, galite mokėt tiek, kiek 
Į norite mėnesine mokestini.
Kaip greit būtum virš minė
to plano, bausmė būtų numu
šta iki 50 nuoš. .Jei esate, taip

Linkime Visiems Saro Kost-umeriams ir Driniiiuiiin 
LAIMINGŲ Iii LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

QUALITY FOOD STORES
DAVĖ ROSENBERG

1632 — West 47th Str-et — 1845
Šviežios Žuvys

AVholesale ir Reta.il Mes pristatėm
BOUIevard 5134 LAFayette 2648

Importuotos Saldainės

Linkin Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

MIKOLAS MINIAT
VVHOLESALE MEATS & I’ROVISIONS

6456 S. Whipple St. Tel. HEMiock 4080
CHICAGO

f Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METI.

j MIDWEST STORES
VIKTORAS IR ROZALIJA SLEP1KAI

Skyrius
6322 S. Western A v. Chgo. WISCONSINO Unuviy žinios

KALĖDOS H. Wutcen| M; Moyl, J. Pe 
turką, ir K. Stulgaitis.

Kalėdos šiemet pas mus bu
vo įspūdingos. Kalėdų Mišios 
buvo 12 vai. naktyje. Žmo-' 
nių susirinko tiek daug, kad, 
net stovintiems mažai vietos' 
tebuvo. Gerb. klebonas laikė 
iškilmingąsias Mišias ir pa
sakė šventėms pritaikintą pa-' 
mokslą. Mišių laiku vyrų kva 
rtetas, A. Lauraitis, J. Jan
kauskas, A. Venskus ir V. Bi- 
tautas sužavėjo visus užgie-1 
dojus “Adeste Fidelis” ir 
“Tyliąją Naktį”.

i
Piemenėlių Mišiose, 8 vai. 

ryto, parapijos mokyklos mo
kinių choras giedojo šv. gie-' 
smes, o B. Ijauraitytė solo 
akompanuojant I. Mockaitei 
ir A. Biškauskaitei sinuiko- 
mis.

Solo, šmuikos, vargonai ir j 

viso choro giedojimas buvo 
taip gražiai, harmoningai su
derintas, kad džiaugsmo ir 
dėkingumo jausmas iš gilu
mos širdies veržte veržės prie* 
Dievo aukštybėse. Mokyklos' 
mokinių chorą mokina ir jam i 
vadovaua seselės mokytojos i 
Pranciškietės.

Šiemet mūsų bažnyčia bu
vo labai gražiai išpuošta se
selių Pranciškiečių. Eglaitės Į 
buvo paaukotos V. Ašmio ir; 
K. Stulgaičio, naujo Keno- 
shaus biznieriaus.

Teatras

Gruodžio 27 d. Šv. Petro 
parapijos Dramos skyrius, va 
dovaujamas P. Buschman, su
rengė parapijos naudai vei
kalą anglų kalboje ‘‘Just 
Wliat They Wanted”. Paren 
girnas gerai pavyko finansi
niai. Veikalą vaidino sekan
čios vpatos: M. Kraujai y tė,

sakant, fylavęs objection už J 
vieną ar už visus pasiliku
sius metus, tada būt galima 
taksus sumažint. Kitos išei
ties nėra.

KLAUSIMAS: PaskcŲ.nau 
pinigą vienam asmeniui. Jis 
išdavė notą. Skolininkas tu-/ 
ri namą ir gerą darbą ir už
dirba $45 į savaitę. Kada aš 
pareikalauju pinigų, jis iš 
manęs juokus daro. Kaip aš 
galiu i* priverst, kad atmo
kėtų skolą?

ATSAKYMAS: Jūs notą! 
galima “confefesyt”, kas rei-l 
škia, kad iš notos pasidarys 
judgementae ir tada galima 
bus iškolektuot pinigus. Jei-Į 
gu jis yra. vedęs ir uždirba 
daugiau kąip $20, tada galite 
atimt iš jo algos kas yra vir
šaus $20. Beje, nota yra ge
ra tiktai 10 metų nuo pada
rymo dienos.

Netvuotas—Jaustus? 
štai Greita Pagefoa

Ginkoįvskio, S. Misiūno, A. 
Bastunelli, R. Tarsitano, Sal- 
vador Conforti, Mis. Speca, 
Kenosha AVholesale Groccry 
Co., Santi Diantoni Poultry 
Co., C. J. Nieverdo»wski, Pa- 
eetti, Turibassi, C. I .a b ana u 

Po veikalo Dramos skyrius, skio, J. Tallallis, Roy Mor-
ryšium su mokyklos moki
niais, parapijos choru, ir ge- 
rb. seselių Pranciškiečių pa
galba išpildė tam tikrą pro
gramą pritaikintą Kalėdoms. 
Perstatyta keturi gyvieji vai
zdai (tableau?) rodant: “Ap
reiškimą”, “ Užgimimą’’, 
“Piemenėlių Atėjimą“, “Tri
jų Karalių aplankymą”. Tar
puose mokyklos vaikučiai, va
dovaujant seselėms, sugiedo
jo sekančias Kalėdų giesmes:

“Santa Clausf’, “Piemenį- 
liams”, “O Holy Night”, 
“Šventoji Naktis” ir “Avė 
Maria”. Taipgi kvartetas, su
sidedąs iš sekančių parapijos 
cliorp narių: L. V'amiūtės, 
O. Kaminskaitės, H. Wutcen 
ir Z. Žutantaitės, sugiedojo 
“Silent Night” ir “O Comc 
Ali Ye Faithful”. Be to dar 
jauna, mažytė Movi mergai 
tė visus palinksmino piane 
akordionu.

Susirinkimai

Sekmadienį įvyks Šv. Var 
do draugijos bendroji Komu
nija ir susirinkimas po pir
mųjų Mišių. Taipgi bus ir 
sodaliečių bendra Komunija 
ir susirinkimas, kuris tapo 
atkeltas iš sausio 3 dienos.

Po sumos bus Susivieniji
mo LRKA susirinkimas.

Iš anksto pranešama, kad 
parapijos susirinkimas bus 
sausio 10 dieną;, po trečiųjų 
Mišių, parapijos salėje.

Parengimai

Sausio 8 d. 8 vai. vakare, 
L. Vyčių 38 kuopa rengia šo
kius. Muziką pristatys Liud
viko Stankaus orkestrą. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Bazaro atskaitos tęsinys

Šv. Petro parapijos buza 
fui, įvykusiam lapkričio mė
nesį,/rinkėjų ir aukotojų va
rdų sąrašo pabaiga: L. Šau
lienė ir Juozėnienė labai uo
liai pasidarbavo iSrinkdainos 
aukų iš sekančių žmonių ir 
vietų: Jesiūnienės, U. Milke- 
ntienės, Srogienės, Pikelienės, 
Genoto, Ford Frese, Kareč- 
kienės, Marcevichio, Šiuri“ 
nes, Karpio, J. Šaulio, Dap
kienės, Andrėkaus, Gedvilie
nės, Zalatorienės, Karalienės, 
Grabauskienės, Frank Luv- 
em and Co., A. Klevickio, 
Steni’s Shoe Store, I. Stern, 
A. B. Conforti, Struhar’s Dai
ry, Frank Ilaucina, Alteri 
Caniili, Jakučio, G. žiliair, 
Sain Pellicori, Ben Kai b, T. 
Wielgat, Annando Speca, A.

tiero, De Bergs Paint Store, 
Ilollis Hollenbeck Uardware 

j Co., Eick’s Knitting Center- 
i Paint Store, Pilitausko, Sa- 
i dauskio, Landgren’s Dairy, 
Linkaus, Milkauskienės.

P. Pilitauskas ir P. Gabrė- 
j nas irgi pagelbėjo rinkti au- 
t kų bazarui. Jiidu gavo auką 
j iš sekančių ypatų: S. Bitau- 
to, V. Bitauto, V. Nemeikšio, 

j Kirklienės, Žemaitienės, S. 
Simonaičio.

Aukas bažnyčios atnaujini
mui davė šie asmenys: A. Pe- 

. trosevičius — $6.(X), K. Mal- 
' cevičia — $7.00, P. Dešris — 
$5.00, Ag. Šimanauskienė — 
$5.00, J. Grabauskas — $5, 
Mockienė — $5.00.

tai buvo laimingi. Tš 200 šei
mynų lietuvių, kurios čia O- 
niahoje ir apylinkėje gyvenu, 
niekas nemirė. O mes turime 
gana daug pasenusių, kaip 
mes čia sakome “prinoku
sių”. Jų tarpe ir mūsų kle- 

: bono tėvelis ir motinėlė, ku-1 
• riuos dar Dievas vis laiko. 
Ntkurtą girdime, kad tas a.' 
tas serga. Klebonas prašo iš 
sakyklos pasimelsti už tą ar
ba kitą ir, žiūrėk, po vienos 
ar kitos dienos jau matome 
minėtą asmenį bažnyčioje it 
Į>uts arba pati meldžiasi.

Nemirtingumo priežastimi 
yra Nebraskos sausas oras, 
beveik visados saulės šviesa 
ir šiluma ir pusėtinai švaru 
Oniahos miestas. Ir svetim 
taučių tarpe čia yra retmy 
bė kad kas mirtų sulaukę., 
pusę amžiaus. Paprastai, žmo
nės įniršta sulaukę 70, 80 ar
ba ir daugiau metų. Vietinis

vairininkui nurodymus^ 
pasukti, kaip prasiskveflį 
pro tirščiausią rūką. Kai U 
\as /plaukė j uostą, jflrininki 
ir kraiti* buvę žmones labi 
nustebo. Nęs Vudžeto lai’’ 
buvo vienintelis., kuris nugi 
jo miglą ir pasiekė uostą, 
pitonui lijiant nuo laivo dei 
jo pažįstami ir uosto vald: 
ninkai tiesė rankas, norėdami 
pasveikinti drąsų jūrininką. 
Bet visi dar labiau nustebo, 
kad kapitonas visai nesiren
gė ištiesti jiems rankos, 
ir paaiškėjo seno kapitono 
laimė: jis jau buvo a{ 
Regėjimo jis buvo m 
jau prieš dvi dienas, 
maniai slėpėsi nuo 
nautojų, kol atvedėg 
uostą.

Naujus!* NUGA-TONE moksMAkal 
pastiprintas «u VITAMINAIS A ir D 
duos skubią pn geibų. Tai tiesioginis 
vu lotąjį n.-rvuotiema audiniams Ir 
reiklu kaipo pastiprinto)*" visai 
nervą sistemai. Nervingumus pada
ro *non<!s jausliais tr prlkllaln. Sus
tiprink savo nervus su nauju NUGA- 
TOMJS Ir tuo) vlal nesmagumai liks 
uimj-Stii dalyku. NUGA-TONE ne
turi blogo skonio. Sndurytae table- 
ČIukliMe Ir lengvas vartoti. Jei ne- 
t>Qsl patenkintas pasekmėmis, pini
gu bus grąžinti. Parsiduoda ir gų- 
mnųjotas pas visus vaistininkus. Ne- 

l|lfstirtai lok, ryk bonką Atandien. Da
bokis padirbimų. Reikalauk tik
rojo NtJOA-TONE dabar sustiprin
tų *u VITAMINAIS A Ir D.

Nuo Uikletėjlmo Imk I7OA—BOT-

Šv. Kalėdos

OMAHA, NEBR. — Šiais 
metais pas mus Kalėdos bu
vo labai reikšmingos. Labai 
daug žmonių buvo bažnyčio- 
je per visas tris šv. Mišias. 
Beveik tūkstantis žmonių pri 
siartino prie Dievo stalo ir 
pakvietė Viešpatį Jėzų į sa
vo širdį šv. Komunijoje. Per 
pirmas šv. Mišias vien mer
gaičių choras po vadovyste 
ponios Peter Gutoskis įspū
dingai giedojo. Per antras 
giedojo mokyklos vaikučiai, 
o per pastarąsias mišrus cho
ras. Nors maža parapija, bet 
turime tris chorus.

Turėsime ir orkestrą

Jau keli mėnesiai kai mo
kyklos salėje mūsų vaikai 
mokinasi muzikos. Klebonas 
išgavo iš valdžios mokytoją 
dykai, kuris atvažiuoja kar- 

j tą j savaitę ir mokina vai- 
: kus muzikos. Mokytojas la
bai geras ir sumanus. Jau ir 

i dabar vaikai gali pagroti ke- 
I lias giesmes ir dainas. Lai- 
įkui bėgant, gražiai išsilavins.

Oras

Šiais metais Nebraskoje la
bai šiltas oras. Kalėdos at
rodė kaip Velykos. Žmogus 
galėjo vaikščioti lauke vie
nais marškiniais.

Pradžioj gruodžio turėjome 
truputį sniego, bet šis išnyko
Niekas n mirė 1936 metais
Oniahos lietuviams 1936 me

KELIONES I LIETUVĄ

ŠVEDU 
AMttUK*

EAimirYiMiiMVmv
J REUMATIZMAS s
■ SAUSGELE Js
— Ni-stkunkyklte mvęa skuus- ■ 

mals: Reumatizmu, Sausgfile, _
Kaulų Gillmų, arba MCilun- ™ 
glu — raumenų sunkumu: nes | 
skaudėjimai naikia* kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo. _

CAPH1CO COMPOUND mos- " 
tis lengvai pratalina vlrimlni- p 
tas Ilgas; mums Šiandien dau
gyba Įmonių siunčia padiko- ■ 
nes pasveikę. Kakta 10c. per B 
paltų B6e. arba dvi ut ii.05. " 
Knyga: "HA UTINIU 8VBUCA ■ 
TOS" augalais gydytis kaina _ 
60 centų. ■

Justi n Kulis "
3259 80. HALSTED 8T. 

Chicago, I1L

NuolatInis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per (lothenburgų. ftvedijų

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

Ifcplauklmui laivų IA New Yorko

PROTTMIMGHOLM. Kausto 211 
V«M»rlo UI, Kovo 13.
GIMPSHObM................. Kovo IA.
DHOTTNINUHOI2M. . . M«l. 13.

Platesnes žinias apie kelionę telkia 
nemokumai Ir. parduodu laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
Ir visi Švedų Amerikos Unijos skyriai.

SWED1SH AMERICAN LIKĘ
H3H Flflh Avė. and 4, IV 31 st St 
IV* k. f. ll. r Cenlcr. New Vorfc City. 
Chicago, UI., imi N. Ml.l.lgnn 
Ihmton, Mana. iį| Boylmon SI.
Detrolt, Mich., 107 ciirfonl si.

Linkime Visiems Saro Kost-umeriams ir Dr 
|| LAIMINGŲ II( LINKSMŲ NAUJŲ M

FRANK IR MARCIJONA 
DARGELAI

HIGHWAY SERVICE STATION
Marfak Greasing — Battery Service

Pietry tinis kampas 70th St. ir Westem Avė.
Tel. HEMiock 1017

CHICAGO

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Lo&n 
Association of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti dividendą ant visų taupymo
skyrių gruodžio 31 d., 1936.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius tau 
pyti šioje b ndrovėj, kur indėliai apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insuranoe 
Corporation, Wa.shington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

Association of Chicago teikia paskolas ant nasną 
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.

JIMANODAUKANTO/Z
ederalSavincs

AND IOAN ASIOCIATION 
Of CHICAGO

2202 West Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast

Gerkit ir Reikalaukit

*♦ •*%

* •>

J

Mutual Litiuofl
4707 S. Halsted St

TsL YARDS MM4140 So. Maplewood Avė., LAFayette 3646

Reta.il


PROFESSOR NOODLE

Gražūs Lietuvos 
Vaizdai

oeaiaaiems, sausio Z a., lyd t
-*■— - ------------- ■■■—-»

įurių biznis inkorporuotas, 
mai reikalauja, kad bū- 

iJdytu taip vadinama 
dūle for personai pro- 

Kurie nesate išpiklę 
blankos, išpildykite savo 
mui. Kada tai atliksite, 

e apsiginsite. Laikas tani 
įkirtas tiktai iki 15 d. sau-
, 1937 m.

Dovanos Altoriaus 
Vaikams

BRIDGEPORT. — Šv. Ju
rgio parap. altoriaus vaikai 
Naujų Metų dienų turėjo sin- 
rpryzą. Už tai jie dėkingi 
Bžimiui Vaičekauskui, kuris 
fundino jiems po dėžę sal
dainių. Dovanos buvo išdalin
tos parap. salėj tuoj po su
mos. Iš viso mūsų parapijoj

žius saulėlydžius — ten kur 
oras tyras ir skaidrus, kur 
kvepia laukai ir didelės ra 
sos krinta. Gal įdomiausio? 
buvo Kupiškio moterėlės 
noviškais drabužiais, kur n 
nežiūrint savo seno amžiaus, 
padainavo ir pašoko.

Pereitų sekmadienį ir pir- Ka4 Pav*ikslai tikrai įdo- 
madienį Brighton Parke Ne- !mas ir pirmų kartų tokie pra
kalto Prasidėjimo parapijos *r «xa*rus atvežti, jiatvir- 
salėj broliai M. ir K. Motu-: ^*ns ^as ^&k^as» kat^ ne viena?.

altoriaus vaikų yra 60. Vai- 
patarčiau tuo reikalu lan , čekauskas yra pirmutinis, ku- 
paskutinės dienos, kada-į r*s numanė tokį gražų dar- 
jįękilnojamo turto taksų ^ą. Jisai yra žinomas visiems 

yra gerai sutvar- j bridgepcrtieeiams, kaipo ge- 
itaksų skyrius labiau rijusias rėmėjas parapijos pa 

spaudžia to turto rengimų
dėl šios priežas- 

o turto Cook

zai, atvykę prieš 3 mėnesius 
iš Lietuvos, parodė tikrai gra 
žius judamus paveikslus.

Pirmų dienų visi netilpo sa
lėj ir jeigu langai būtų buvę 
žemesni, žmonės būtų susi
grūdę ir ant jų. Antrų dieną, 
nors ir po darbo, irgi buvo

žaila ateiti antrų kartų pasi
žiūrėti.

Antrų dienų buvo parody 
ta ištrauka iš 1935 m. vasa

BROLTAI M K. MOTUZAI 
rodys LIETUVĄ gražiuose 
spalvotuose krutamuose pa- 
veksluose ir garsiuose, šiose 
Čikagos apylinkėse:

Sausio 2 d. 7:30 vai vak. ir 
sausio 3 d. 3 vai. popiet Švč. 
P. Marijos Gimimo par. sa
lėj, 68tb —S. Washtenaw avė.

Sausio 3 d. 7:30 vai. vak 
Šv. Mykolo maldyklos salėj, 
1644 AVabansia Avė.

Sausio 5 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Kryžiaus mokyklos salėj,

Dcar Professor
BP
UI Mų wife, likp eurry 
iH othcr damx,{hou£ht 

exercise » jest. 
Būt whcn this eraze 
forinusic came 
she fell likę all tlve 
ręst. I’ll choke the 
nut who started this, 
if should. ever meet 
My wife now rules 
our edifice He’s 
made Ker on atklete? 

TirriothųTweet

ros Pasaulio Lietuvių Kon 4557 So. \Vccd St.
greso. Ši ištrauka atėjo tik 
antrų dienų rytų ir vien dė’ 
chieagiečių buvo pareikalau 

pilnutėlė‘salė. Neveltui toks,* “peeialiai oro prftu, ne!
susidomėjimas, kuris parodo, 
kad mūsų tautiečiai tebejau
čia senosios tėvynės šilumą.

Be abejo, svarbiausi kalti
ninkai yra broliai Motuzai,

Vaikų vtL«ras 
Sekmadienį, sausio 3 d. Šv.

turėtų būt tftk-j Jurgio parap. mokyklos vai-j kurie mokėjo pagaminti to 
užslėpta apie j.aj, seserims - mokytojoms kius gražius vaizdus spalvo- 
vertės; tak- Į vadovaujant, turės programą.

$10,000,000,000 yUo geniai visi žinome, kati 
Už nekilnojamą turtą mokyklos programai visada 

jdie 135 nuoš. moka taksus,1 i}fina įvairūs, gražūs ir įdo-

Blnojamų turtą (personai Į nu-is> ygra abejonės, kad toks 
rty) moka tiktai 15 nuo-, ^us rengiamasis progTar 
į taksus. Kitais žodžiais'

se ir meniškuose rėmuose. 
Rodymas užtruko pustrečios 
valandos. Pradedant kelione 
jūra, didesniais miestų cen
trais, iškilmėm iri įvykiais, 
kariuomenės gyvenimu, bai-

buvo palikta Lietuvoj: Tru
mpoje ištraukoje vyrauja dau 
gelis žinomų chieagiečių, tais 
metais dalyvavusių kongrese. 
Malonu buvo pamatyti mūsų 
gerb. klebonų Briškų. Pama
tėm ir Šimutį, Juškų su gar
siais mūsų sportsmenais — 
visus Lietuvoj. Matęs

Labdarių Vakaras

klojamo turto taksų mokė 
jus visai prislėgs, jeigu 
ras reikės mokėt 80 nuoš. 
įsų palaikymui miesto ma
us. Už kilnojamą turtų, ku-

mas.

“ Stille NftchC

Praėjusį sekmadienį komp. 
A. Pocius per pamaldas Šv. 
Jurgio bažnyčioj paįvairino

CICERO. — Ciceros labda- 
giant gamtos vaizdais ir ū- fių 3 kuopa rengia šaunų so-
kio darbais, beveik niekas ne
buvo užmiršta.

Pamatėm dzūkus turguje, 
medines klumpes Žemaitijoj

yra tris sykius didesnis, mUzikalį repertuarų įspūdin-1 (jei vienas suvalkietls Pama' 
_ ir i . iScfotvtfls ant. stalo klnm-»ka tiktai 15 nuoš.

Dabartinė vyriausybė nori 
iverst, kad būtų mokama 
tsai už automobilius, stakų, 

us, morgičius, gatvėka- 
laivus, lėktuvus, įvai- 

pramonės mašinas ir t.t. 
dar sykį patariu vi- 

tų dalykų atlikti savo 
ui.

Adv. Charles P. Kai

PRAKALBOS

gausio 3 d. sekmadienį sve- 
iš Lietuvos žurnalistas V. 

lavinys kalbės dvejose vic-
, dvejose Chieagos lietu- PLATINKITE “DRAUGĄ” 
kolonijose.

gai pagrodamas vargonais ga 
rsiųjų vokiečių kalėdinę gie
smę “Stille Nacht”.

Pasivėlinęs vainikas

tęs išstatytas ant stalo klum- , 
1 1 •! - • 1 A I

kių vakarų sausio 3 d., para 
pijos svetainėje. Grieš Henry 
Peters orkestrą.

Atsilankę linksmai praleis 
vakarą ir parems labdarybę, 
kuri nuveikė daug gerų dar

peles palaikė jas olandiškom 
ir susibetinęs su žemaičiu, ka
da pamatė paveiksluose pilnų 
turgų Telšiuose klumpių, pra 

A. a. Jurgio Žako brolis iaįmgjo — kalti Motuzai), tu- 
telegrama užsakė pas gėlinin-1 rg^ Aukštaitijoj, seniai ma- 
ką Lovicką vainikų. Užsaky- Į tytus gandrus, žydinčias ir

Taipgi sausio 10 d. įvyks 
metinis susirinkimas. Atsilan 
kykite visi, kurie priklauso
te ir kurie norite priklausy
ti bei dirbti kilnų darbų.

Komitetas ir Valdyba

Sausio 6 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Ant. par. salėj 49tb Ct. 
ir W. 15th St. (Cicero, III.)

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

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

Sausio 12 d. 7:30 vai. vak. 
V«ų Šventų par. salėj, 10806 
So. AVabasb Avė.

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

Sekite pranešimus kitose 
vietose.

Sausio mėn 7 d. — 7:30 vai. 
vak., Jono Yuškos svetainėj- — 
Hollywood Inu., 2417-19 W. 
93rd St. — Chicago, III.

Sausio mėn. 9 d. — 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. — Cbi- 
cago, III.

Broliai M. K. Motuzai pa
rodys:

Lietuvą spalvuotose 
paveiksluose,

kurie buvo pagaminti praeitą

Tut'Tut' myfritnd.— 
he 5 made our wive$ 
dothintfs vhich. 
they dėt ėst And be 
may yet enrich our 
lives andyouwdl 
call bim blėst ’
I pray that he will 
now compose a 
pretty little tune 
for manding clothes
and darning bose-— 
fnd may be do it soon! 

Prof Noodle.

i>O-e 2^0 v * «.*>**» 
’ *'»\*‘*
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vasarą keliaujant skersai ir 
išilgai Lietuvą, bendradar
biaujant su įvairiom organi
zacijom ir kariuomenės stabu.

Didieji miestų centrai, di
delės iškilmės, Lietuvos gam-

SPAUDĄ

Italijos susisiekimo ministe
rija savo lėšomis išleido nedi- 
d.lę knygutę apie pasaulinę 
katalikų spaudos parodų Va

tos vaizdai ir ūkio darbai - tikane. Knygutės viršelį puo- 
tik dalis turinio. Į šia gražus šv. Tėvo atvaizdas.

Priedas — tik chicagie- Ši knygutė yra dalinama vi
riams! 1935 m. pasaulio lie
tuvių kongresas Kaune. A- 
merikos lietuviai sportininkui 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 35c — vai
kams 15c.

Vytauto Didžiojo universi
tete (Kaune) matematikos — 
gamtos fakulteto biologijos

siems traukiniais ir italų 
laivais važiuojantiems kelei
viams. Taip vyriausybė remia 
katalikų spaudų. (Š).

Kursuojantieji iš Mariam- 
polės į Vilkaviškį ir atgal pir 
mieji ar paskutinieji autobu- j laboratorijoj dingo mikroeko- 
sai su 15 vietų yra permaži, pas (prietaisas, per kurį gali
nes daugelis keleivių, kuriems nia matytį mažus daiktus, ku-

nias atėjo tada, kai a. a. Ža
kas jau buvo palaidotas. To
kiame atsitikime P. Juška, 
kurs a. a. Žako laidotuvėmis 
rūpinosi, su Lovicku sutarė 
gaminti tokį vainikų, kurs 
tiktų papuošti altorių Šv. Ju
rgio bažnyčioj. Rap.

nokstančias javų varpas, gra-

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

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pairai atitarti

Ne tas išmintingas kas pra 
deda, bet tas kas pabaigia.

Varna varnai į akį neker
ta.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
TlilMTBTAfl

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

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

Tel. Caluniet 6974 Ofiso valandos 
9 ryte Iki 8 vakare

lftaklrlant oek 
madlenlus lt 
trečiadieniu*.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, HiL.

gal būt labai svarbu turėti 
didesnius autobusus.

: PA 1 N- E X P

< t
ELLER :

J
r.

u i. r*, oe.’

I Tūkstančiai rado paleng-1 
vlnimą geliantiem* ir 

I skaudamiems muskulams I 
Į — su keliais iftaitrynlmais. |

PAIN-EXPELLER
| valabaženklis Inkaras yra | 
^naudojamas per 70 meti]

rių paprasta akim negalima 
įžiūrėti). Kauno juokdariai 
dabar šneka, kari universitetui 
reikėsią pirkti kitų mikrosko
pą įžiūrėjimui dingusio.

vai. po pietų kalbės Šv. 
įro ir Povilo parapijos sa.

West Pulbna-ne.

vai. vakarų kalbės Šv. 
Įržiaua parapijos svetainė-

Town of Lake.

L-non ir kiton vieton kvie 
Ii visi pasiklausyti, įžan- 

kaisva, nemokama.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

PROapect 1028
Res. and Office Tel. CANa' 0257

2359 S. Leavitt St. 
CANal 0706

[HE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

|a Plonus ir Storus Vilno-
,Svederius dėl vyrų, Mo
to, Mergaičių ir Vaikų.
|A VILNONES PAN
DAS DĖL MOTERŲ 

IR VAIKŲ.
įsenus svederius. Par- 

vilnonea gijas, stora!*
įlonas dėl mezgimo. 

>elemonavičia
W. 33rd St.

lormal Avė.)
ICtory 3486 
įmis, vakarais ir 
.dieniais.

LIETUVIS
optometrically akiu 

SPECIALISTAS
Palengvins akli) (tempimą, kurk. 

eiti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karStl. atitaiso 
trumparefyatf lr toliregrystą Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančia mažlauslaa klai
das. 8peclaiė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. 
Nedėlloj nuo lll Iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos lte akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS) 

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

Ree. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Maręuette Road 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedėliomia srtsitams 

TeL CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

.i - Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANal 0409

CLASSIFIED
REIKALINGA MERGINA

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo. Dėl mokesčio susitar
site ant vietos. Marųnette Parke. 
Pastaukite Telephone OROvehill 0617
PARDAVIMUI JVAIRfS DALYKAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TsL CANal 0K23

EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

artbritis, reumatikas, uleeriai ir kitos kojų

lacija ir pasitarimas dykai, 
fisas; 3601 Belmont Avenue

CHICAGO
Telefonas; JUNiper 1542

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis paarsi sutarti

Ofiso Telef. BTTOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANa’ 6122

DR. S. BIEŽIS
GVDVTO.TAS TV OTTTRTTRGAfl 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 Ir 7—8 
8eredomis ir Nedčl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. Callfomla Avė. 

Telefonas REPublic 7868

TeL EOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Pardavimui naujas refrižeratorius, 
vaciuim eleener, skalbimui mafiina. 
Privatus pardavėjas, parduos pigiai. 
7127 So. Talman Avė.

REIKALINGA DARBININKAT"

REIKALAUJAMI vyrai Beiluoti ir 
sortuoti metalų. Prityrimas nereika
lingas. Clvbourne Junk Shop 1745 
Clvbonrne Avė. Diversev 6685.

PARDAVIMUI NAMAI

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Rea. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street

DR. Ai J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZTDENCI.TA

LAFayette 3051 9519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir S—6 vak

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
našai sotarti

------------------------------ ——.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki S 
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčloa

vakarai* nuo S iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.1
Telefonas REPublic 9000

Pardavimui 4 fletij mūrinis namas, 
4 kari, mūrinis garadžius, arti Mar- 
inettc bulvaro. įjotas 67 pėdų. Mor
alius $6,000. Kaina $13,500. PROs* 
pert 1734.'
NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant statyti sau naujų namų ar 
pertaisyti sena, fiankite

JOHN VILIMAS 
Contraetor & Bnikler,

6827 So. Manlewood Avė., telefonas 
PROspect 1185.

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis psgsl sutarti*

TV A TN ©8 D A I T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, TLL.
Telefonas MIDvav 9880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4

Do oi etų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

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

TaL YARdfl 0994 
R«.: Tol. PLAaa 1400

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

Nedčliomis ano 10 iki 13 diona

Residence
6609 8. ArteMan Avė 
PROanoct 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

OFISAS
3156 W. 69th St.
HEMlock 5998
VALANDOS: i

2—4 popiet — 7—8 vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8

6558 South Wesfceni Avenue (
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų

Rtate 4890 Prospect 1019

KAL & ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW 
0839 Bo. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo S:SO po ple\ 
Iki 8:10 v. vak. 8ubatoj nuo 12 Iki 

8:00 vakare 
188 W. Raudolph 8t. 

Valandos: kaedrn nuo 9:00 ryto 
iki 1:00 po plet

GLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. Mlchigan Avė. 

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Sali* Street

Chicago
Telephone CENtrsl 1840 
Vakarais ir AeAtadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

PATARNAVIMO STOTYS

MIDWEST SERVICE STATION 
2335 So. Westem Avė., kampas 23rd 
Plnee, Te1. CANal 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Qna- 
krr State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukStos rii- 
Sies Lubrikantai vartojami — In" 
dexrd Lubrieation. Vic. Yuknes, ma- 
nager.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų nnkStų namas po 
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 
2 karu gsradJSinm. Stella Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimss, iftvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkninavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Snperior 
(Jpliolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avs., NEVada 7717.



šeštadieni*, sausio 2 d., 1937

Iš Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Iš priežasties lietaus, žmo- AVEST •SIDE. — Metinis 
nių buvo neperdaugiausia.1 Susivienymo 100 kuopos sn- 
Bet aukų sudėta virš keturi sirinkimas įvyks sekmadieni, 
šimtai. Tad daugiau, negu ki-; sausio 3 d., 1 vai, po pietų,
tais metais, širdingas* ačiū mokyklos kambary. Visi na- mano lovos, nes dėl senatvės 

nebegaliu daug vaikščioti.riai prašomi atsilankyti.

Vaidyba

Mirtis - Didžiausia 
Nelaime

Toji nelaimė ištiko Riškų 
šeimą, kuomet 21 d. gruodžio 
mirė Šeimynos tėvas ami nis 
atminties Juozapas Kiška. 
Staiga s sirgęs, aprūpintas 
Šv. Sakramentai-s mirė Nor- 
wegian American ligoninėj.

visiems aukotojams. Tegu Di 
vas atmoka visiems šimterio
pai.

Gruo “iio 27 d. per Huną 
susit okė M. Daugirdaite su

Skaudų momentą pergyveno Mr. Charles Notion. 
jo žmona, dukterys ir artimi davė kun. Andruškevičius, jų 
giminės, lt vag's išplėšė w giminaitis iš SpringT.eld, III. 
šeimynos brangų ir taip r°l- Bankictas įvyko LaSalle vieš 

butv, Red Rooin. Svečių bu
vo daug.

Simano Daukanto draugija 
laikys metinį susirinkimą se
kmadienį, sausio 3, 12 va', 
dieną, Chicagos Lietuvių A • 
ditorijoj. Susirinkimas svai 
bus. Todėl kiekvienas narys

Gavau taipgi ir y graži 
“Draugo” kalendorius, 
brangi mums, katalikams, do
vana. Dabar per visus 1937 
metus žinosime visus pasnin
kus ir brangias šventes.

kalingą Žmogų.
Juozapas buvo pavyzdingas

katalikas, linksmo būdo ir la
bai geros širdks žmogus. Iš
auklėjo gražiai tris dukteris, 
priklausė prie katalikiškų dr- 
fijų gi prie Šv. Mykolo pa
rapijos priklausė apie 30 me
tų ir rėmė ją kiek tik ture

Po vakarienės jaunavedžiai 
lėktuvu išskrido į Meksiką.

Naujų Metų dieną per su
mą šliubas buvo P. V. Rė
kaus su F. Stankait?. Rėkus 
yra parap. komiteto narys -

Todėl, kurie iš įnamių ga-
. , , , . . voni po kalendorių ir skaitomprivalo dalyvauti. Išgirsite1 ... ,ir. ,, . .1 dinrastĮ “Drauarą , tariam

raportą apie draugijos turto!.. ,. ,, . .. b, . ... .širdingą &ciu “Diaugo lei-stovu Turime pasitarti ir a- ... . -. , .j. Turime pasitarti 
pie naujų narių vajų.

P. K., sekr

dėjams it linkiui 
laimės 1937 m.

geriausios
Bombos darbas pieno kompanijoj. Mohaivk Dairy Co. stotis 1850 Mohawk 

st., kurion šiomis dienomis m žinomų piktadarių buvo įmesta bomba. Kompanijai 
padaryta daug nuostolių.

jo galimybės. Katalikiška veikėjas ir “Draugo” korės 
spauda jo neapleido iki mir- pondentas. Stankaitė irgi yra
ties. Dienraštis “Draugas” parap. komiteto nario dukre-
buvo jo mylimiausias laikra lė, gera katalikė. Bankietas 
štiš, todėl, kaipo geras žino 1 buvo parap. svetainėj. Linki- 
gus, užsitarnavo gražaus pa j me jaunavedžiams visokios 
skutinio patarnavimo. į laimės. Rap.

Iškilmingos pamaldos už jo
sielą (trejos šv. Mišios ir eg 
zekvijos) buvo atlaikytos Šv. 
Mykolo bažnyčioj, Nortli Side. 
Gerb. kun. J,

Pranešimai

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos me 
tinis susirinkimas įvyks sau
sio 3 d. 1 valandą po pi; tų, [ 
mokyklos kambary. Visos

Kazimieras Shultis,
Inst. V.’ard 39, 

Oak Forest, 111.

BUDRIKO RADIO 
fROGRAMA

sies rungtynes ir net tarptau
tinio masto, 
kad čia galės

nes numatyta, 
rungtis mūsiš-

BRIGHTON PARK.
3 Gruodžio 28 d. buvo surengts 

junginės prašomos susirink- jmj dienos g„.
ti. Valdyba

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubas laikys metinį su

Dėkoju iš širdies M. Pauk 
štienei, rengėjai, dukrt lei š.

sirinkimą sausio 3 d., Holly- Betiosienei, sesutei V. Kuči, 
wood salėj, 12 vai. d. Mokės-; skienei, brolienei A. Sinušie 
čiai bus priimami nuo 10 vai. Į neb centro rašt. M. A a.priimami
ryto. Pageidaujama, kad visi čūnienei, Rašinskiemi, Žagu 

nes vra nienei, Enčerienei, Vaitkiene.
MARUT LTTE PARK. -

Šaulinskas pa- šv. Kazimiero Akademijos Lariai atsilankytų, 
sakė įspūdingą pamokslų ba-j Rėmgjų 8 skyriaus metinis jaUg svarbių reikalų svars- Volterienei, Liulevičienei, b’, 
žnyčioj ir kapuos. i susirinkimas ivvko sekmadie-L vnni; Šatienei, Simonavičit nei, Ka

Liūdi jo mylima žmona, du
kterys, giminės, draugai ii 
proteliai ir visi Šv. Mykolo 
parapijonai.

Artima giminaite

i susirinkimas įvyko sekmadie- tymui, 
nį sausio 3 d. 2 valandą po i Pq KU8irinkimo bus vakarčj rčianskienei’ 
pietų, parapijos svetainėje Į pagerbimui naujų narių, j Mason, Blazis, J. Dolegale, J

Kviečiame visas nares a t- Į I Reinpa, S. Koleezka, H. Sto
silankyti, nes yra daug da
lykų svarstymui. Valdyba

Barkauskienei

B. Rudg«-lviūtė, ra^t. j g Sievers. Ačiū už
------------------- i gražią dovaną. Kol gyva bū

Sekmadienio vakare hus j- kiai su užsieniečiais. Manoma 
domi radio programa iš sto-| netrukus čia įrengti pašliūžų 
ties W.CFL, 970 kil., nuo 7! sportui trampliną šokimams 
iki 8 vai. vakaro. Dalyvaus ir padaryti kitokius reikalin- 
visa Makalų šeimyna, didžiu- gus įrengimus.
lė Budriko radio orkestrą ir j -------------------
žinomas dainininkas St. Ri-Į MASKVA, gr. 30. — Iš so- 
mkns. Programos leidėjas ir vietų mokslo akademijos pa- 
vedėjas Juozas Budrikas pats šalinti du nariai, nes liepiami 
padarys keletą svarbių pra- negrįžo iš užsienių.
nešimų apie didelį užpirki- ... -------- —
mą naujo stako, kuriam tuoj'
reikalinga padaryti daug vie
tos, o per tai senasis stakas, 
per visą ateinančią savaitę 
turės būt išparduotas nupi
gintomis kainomis: radios, 
skalbyklos, refrigeratoriai ir 
rakandai. Pasinaudokite.

Jonas

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M. I. C. para
šyta

PAMOKSLJ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

Kas Gero North Side BR1DGEPORT.
Šv. Petronėlės metinis gUBJ-

Kalėdų šventė Šv. Mykolo rinkimas įvyks sausio 3 d. 
bažnyčioj gražiai praėjo. Pir- 1 vai. po pietų, parap. sve 
mos šv. Mišios buvo 5:31). Jai tainėj. Narės malonėkite a' 
laikė kun- Biskis, Marijonų silankyti. Išgirsite pranešimą 
Kongregacijos, ir pasakė pa apie rengiamą balių. Bus re 
mokslą. Po to dar buvo lai- nkamos darbininkės ir aptar 
koma penkerios šv. Mišios ir ta daug svarbių dalykų, 
suma 10:30 vai. j O. Kliuėinskaitė, yašt.

Pasisakyk kuo esi, aš žino-! siu, nepamiršiu to dėkinga 
Br-jos'.giu^oki^ įrankiu gintis. j mo. Eiena Statkiene į ZARASAI VIRSTA ŽIEMOS

Vajaus Aukos Marijonu Seminarijos 
Koplyčios Fondui .

SPORTO CENTRU

MALDAKNYGES
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais virš liais

paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

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

suotais lap. kraštais ....................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais......... 60c
Maldų Rinkinėlis, orios virš............................................ $1.50'
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........................... 75c
šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)
i “DRAUGO” KNYGYNAS

233* So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
J

J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAITJ 

j YARds 1741-1742
gf»ę RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS »l<4 V AL. 

W. H. F. G. <14SO kll.) STOTIS

OART, IND. liAfDOTVVIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

O«rlaiMlM »atarn*rtm*ą — Moterie p a tarne ule
M «M W.

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.

ZARASAI. — Zarasų kraš-į 
to kalnuotas paviršius labai 
tinka pašliūžų sportui todėl 
šios rūšies sportas čia plačiai, 

TALKA IR PER ŠVENTES NESUSTOJO .! tarp gyventojų kultivuojamas.
AUKOS PLAUKIA IS VISŲ PUSIŲ Dėl gerų sąlygų per paskuti- 

_________ , nių mėtų eilę buvo suruošti
Nežiūrint fakto, kad prieš dė neįskaitoma), B. Mazzis, i pašliužininkains kursai. Da

bar, kiek toliau nuo miesto, 
statoma dviejų aukštų erdvi 
vila, kuri oficialiai vadinama

Kalėdas žmonės viską pamir J. Bružas.
šta, o rūpinasi vien tuo, ko- Į .-----------
kią kam kalėdinę dovaną nu Kitos mūsų veikėjos, kuri 
pirkus, radosi tačiau žmonių prašė nei pavardės neskelbti, | Zarasų žiemos sporto stotimi, 
kurie ir per Kalėdas nenu pasidarbavimu Chicagoj ko-Į Sis savo paskirtimi pirmas 
traukė talkos Tėvų Marijonų Į plyčios statybos reikalams Lietuvoje pastatas priglaus 
Seminarijos koplyčios statv aukojo: keliasdešimt sportuotojų žie-
bos baigimui. Šiomis ditno 
mis stambią auką koplyčios 
statybos reikalams prisiimt? 
F. Ivanauskienė iš Dievo Ap
vaizdos parapijos. Jos pasi
darbavimu, aukojo šie asme
nys: I

l’o 5 dol.: V. Jutienf, J. 
Puplesis, M. Sinkevičius.

l’o 1 dol.: James Detoreu 
zo, B. Kramer, Ch. Stasiu 
kaitis, S. Petrauskas, L. Go 
tovvtt, L. Abromaitienė, A. 
Keiskis, E. Urberk, A. Bu- 
dreckienė, K. Gruzdys, P. G. 
(pavardė neįskaitoma), F. K., 
Ch. Kundrotas.

Po 50c.: II. R. (pavardė 
neįskaitoma), C. B. (pavar-

S. Smigt Iskienė 5 dol. Po 
1 dol.: O. Grigaliūnienė, V. 
Jurgelaitė, K. Čiurlionienė, 
J. Virbickienė, S. Žukauskie
nė, U. Jocienė, J. Naujalis, 
M. Kačinskienė, J. Asmans-■ 
kienė, A. Brauskas ir Gera-i 
darė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

Pavieniui aukų gauta nuo 
sekančių geradarių:

K. Kaminskutės iš Water- 
bury, Conn., 10 dol., J. Pet 
rausko iš Chicago 5 dol., C. 
Matulio iš W. Frankfort, Ilk, 
4 dol., O. Milašauskienės iš 
Cicero, UI., 3 dol., M. Kaz
lauskaitės iš Brooklyn, N. Y., 
2 dol., Sinclingienės iš Au
rora, 111., 2 dol. O. Daukšie
nės iš Pittsburgh, Pa., 2 dol.. 
O. Bulevičienės iš Homestead, 
Pa., 1 dol. ir M. Vaišviliūtėc 
iš Waterbury, Conn. 1 dol.

Pasidarbavusioms ir visie
ms geradariams aukotojams 
vajaus komitetas, vardu Tė-

~ Marijonų, širdingai dėko-
REPublic 834O j. v. k.

A. i A.
ANTANAS KAIRI8
Mirt gruodžio 30 d.. 1936
.. 4:16 vai. ryte, sulaukęs 63 

metų amžiaus.
Kilo 13 PanevSžlo apskričio, 

Raguvos miestelio.
Amerikoj Ižgyveno 35 metini.
Paliko dideliam*1 nullOdlme 

mofrrj Rožę, po tėvais Noba- 
račiais, dukterj Marijoną, žentą 
Raymondą Ir antiką Raymondą. 
sOnu Karol) Ir marčią Pauliną, 
tris pusbrolius, dvi pusseseres 
Ir gimines: o Lietuvoj du bro
lius Ir seser).

VSIIonls buvo narys Keistu
čio tr Lietuvių Piliečių Kllnbų.

Kilnus paftarvotąs 2316 So. 
Oakley Avė.

I^ildotuvčs (vyks pirmadieni, 
sausio 4 d. Iž namų 3:30 vai, 
ryto bus allydčtas , Aužros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
Už včllonlo stelą, l’o pamaldų 
bus nulydėtas 1 Av. Kastmlero 
kapines.

Nuožlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti žlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, l»uklč, Sil- 
ihis tr Giminės.

Laidotuvių direktorius lu- 
ebawlc« Ir Hūnal. Tel. CANai 
2616.

tn

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 i
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT|

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089

mos metu, o vasarotojus vasa
ros metu. Dabar yra sumany
mas Zarasuose ruošti šios rū-

Lachawici ii Simai 
S. C. Ladianiia 
j. Liuleticius 
S. P. Maaita
A.Uskis 
fl. Petkus 
S.M.Skudas 
LŲZolp
Mis ir Soik

2314 Weat 23rd Place 
Phone Canal 2515

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABde 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tli Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Mlchigan Avė. 
Tel. PULlman 5703
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Sk.lbia Karaliaus Jurgio apvainikavimą. Vaizdas 
ndone, kuomet buvo paskelbta, kad Jurgis VT ir 
ralienė Elzbieta bus apvainikuoti Geg. 12 d. Ki 
kmonija buvo atkartota ir kitose vietose.

Pasaulio Žinios Paveiksluose

Prisiekia vėliavai. Ispanijos sukilėlių karių mokykloj, Burgos’p, nauja karių 
laida iš eilės prisiekia vėliavai, atimtai iš lojalistų (radikalų), kad tęs kovą su 
radikalais iki galutinos pergalės.

- -

* *

liausios

S.-

Stalo teniso čempijonė. Mayo Rolpb iš Portland, 
Ore., dar studentė, atvyko Chicagon dalyvaut stalo te
niso rungtynėse, kurios bus šiandie Lake Sbore Atletų 
kiūbe. Rungtynių laimėtojai sudarys tymų kuris at
stovaus Jung. Am. Valstybes tarptautinėse stalo teniso 
rungtynėse, būsimose Viennoje, Austrijoj.

1... a... psik! tiesiai į telefono triubelę. Plintant 
luenzos epidemijai ir plaučių uždegimo ligai, Chi- 
o sveikumo departamento viršininkas dr. Bundesen 
Ibia spaudoje ir per radio, kad žmonės saugotus, 
■jutę gavę šaltį ir pradėję čiaudėti, turi apleisti 
l>ą, eiti namo ir gulti į lovų. Tai vienatinė pnie- 
bė apsisaugojimui mirties.

Karo lauke. Madrido lojalistų (radikalų) sanitarai karo lauke renka sužeis 
tuosius ir gabena į pirmos pagelbos punktus.

*Chicago parkuose žiemą. Vienas Chicago parkų (Lincoln park) šiltadarži 
kuriuose šiuo metu galima pasigerėti ir pakvėpuoti įvairiomis žydinčiomis gė

Pasitraukia ii tarnybos. Stenhouse (kairėj;
er 30 metų buvęs vyriausia dailyde (karpenteriu) 
Lok apskr. rūmuose, dėl senatvės pasitraukia iš tar- 
■x»s. Atvaizde matome, jį pilant kavos vyriausiam 
Isėjui M. L. McKinley. Atsisveikinime su ilgame- K darbininku kriminalio teismo rūmuose dalyvavo 
ėmėjai, advokatai ir paprasti darbininkai. Stenhouse 
ka 69 m. amžiaus

Nauji oficieriai daro pri saiką. Šie oficieriai, baigę oficierių mokyklą Bur- 
gos mieste (sukilėlių sostinė), daro priesaiką kovoti prieš radikalus. Po trum
pų pamaldų kiekvienas oficierius pabučiavo "regimentalę vėliavą kaipo ženklą 
ištikimybės jų priesaikai.

- W. ■ ' -.*• ... ' 
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Sulaukė 84 m. amž. Opie Read, žymus rašytojas 
ir humoristas, kuris minėjo savo 84 metų gimimo su
kaktį Chicagoj. Dabartiniu laiku jis baigia rašyti 52-trą 
jo knygą ir planuoja rašyti kitų, kai tą užbaigs.

Lapas ii “juodos” knygutės. Tai fotografija vieno 
lapo iš užrašomosios knygutės ambulanso raketninkų 
(ambulance cbaser), kuriuos neseniai policija suėmė. 
Parodomi Adresai žmonių, kuriems gatvėse įvyko ko«
kioa Belaimės, J


