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ŠVENTASIS TĖVAS
YRA SILPNUTĖLIS

Pasikartoja skausmai kojose, 
sunkus alsavimas

VATIKANAS, saus. 6. —j Popiežius skundžiasi pasi-
Sergantis Šventasis Tėvas H'j kartojančiais kojose ir vidu
jus XI šiandien popiet trum

riuose skausmais* ir apsunkin
tu alsavimu.

Popiežiui patarius, d r. Mi
lam atidėjo toliau savo pla-

pam laikui buvo kaip ir apa- 
palpęs. Tačiau greitai atsiga
vo. Tas įvyko Jo Šventenybei 
baigus svarstyti Bažnyčios 
reikalus su dviem prelatais

Prelatai pareiškia, kad, nuo>nl* su gydytojais ^peci- 
Šventasis Tėvas yra “nepap- j alistuis pasitarimą apie Sven- 
rastai silpnas” 'tojo Tėvo stovį.

ŠALČIO BANGA EINA 
CHICAGO LINK

KARO MEDŽIAGA ISPANIJOS RADIKALAMS TŪKSTANČIAI BAŽNY
ČIŲ, VIENUOLYNŲ SU

NAIKINTA ISPANIJOJE

Rytojaus dieną numatomas 
didelis šaltis

Chicago oro biuras prane
ša, kad didelio šalčio banga 
ateina mūsų miesto link ir 
rytojaus dieną reikia laukti 
nulio (0). ,

Šis biuras prieš kektų die
nų pranešė apie šalčio bangą, 
kuri kaip vakar turėjo sužnyb 
ti Cbicagą. Tas neįvyko. Pa
aiškinta, kad ėjusi šalčio ban
ga pasukusi į šalį. Tat įvykę i gą.

dei Michigan ežero nusiteiki
mo. ~"T

Šį kartą gal ir ateis šaltis, 
gal dar ir su sniegu. Žiemos 
žiaurumas nereikalingas, bet 
ir šiltesnis oras miesto gyven
tojams žalingas. Pakilęs šal
tis gal sulaikys Čia įsivyrau
jančių. influenzos (gripo) epi
demiją, kuri plečia plaučių li

STREIKININKAI PUOLA 
TEISĖJĄ

NACIŲ ĮSAKYMAS ME
NININKAMS PIEŠĖJAMS

DETROIT, Mieli., saus. 6. 
Aną dieną Genesee apskri

ties teisėjas E. D. Black pri
pažino “injunetion” General

BERLYNAS, saus. 6. _ 
Nacių viršininkai įsakė menin
inkams piešėjams ir skelbimų 
autoriams, kad vokiečių šeimą

Motors korporacijai, kad pa-j visados jie pieštų ir vaizduo- 
šalinti streikininkus ir Fisher tų ne su vienu, arba dviem
Body fabriko, Flint Mieli.

“Injunetion” ikišiol nevyk
domas, liet patirta, kad šis 
teisėjas turi šėrų korporaci
joje. Vadinasi, su “injune
tion” jis gina savo interesus.

United Automobile AVo-rkers 
of America advokatas puola 
teisėją. Sakoma, bus imtasi 
priemonių jį pašalinti iš teisė
jo vietos.

LIETUVOJE VEIKIA 22,500 
PREKYBOS ĮMONIŲ

KAUNAS. Lietuvoje išpir
kta liūdymų ir veikė 22,500 
prekybos įmonės. Iš jų 101 bu 
vo pirmos rūšies. Daugiausia, 
2,436 antros, 11,586 trečios, 
6,045 ketvirtos ir 2,267 penk
tos rūšies. Daugiausia įmonių 
yra Kaune, Šiauliuose, Pane
vėžy, Kretingoje ir Kėdai
niuose.

ŠAUDYTA I LIGONINĘ 
PER LANGUS

Policija ieško piktadario, 
kure užvakar vakarą paleido 
keletą šūvių per langus į Šv. 
Elzbietos ligoninę dviejus au
kštus — slaugių kambarius.

vaikais, bet mažiausia su ketu 
riais. , 1 į •'

Naciai reikalauja, kad visos 
vokiečių šeimos būtų gausin
gos, kad tauta skaičiumi nuo
lat didėtų, bet ne mažėtų. Sa
ko, menininkai su piešiamais 
atvaizdais gali prisidėti prie 
tautos sąmoninimo tuo žvil
giu- ’ ..

GAVO TARPTAUTI
NIO SKLANDYTOJO 

DIPLOMĄ

Vaizduojama, kaip Brooklyno dokuosd aukaujami šioj 
šaly supirkti lėktuvai ir jų dalys ir karo medžiagų, skiriama 
Ispanijos radikalams. 'Vyriausybė imasi priemonių sustabdy

ti šį eksportą. ! (Acmę Photo.)

NACIONALISTAI AT
NAUJINA PUOLIMĄ 

PRIEŠ MADRIDU
MADRIDAS, saus. 6. —

Nacionalistų kariuomenė, per
kirtusi šiaurvakaruose Madri- 
do-Escorial vieškelį, vienati
nį Madrido radikalams susi- 
siekimų su Guadarrama kal
nais ir su Escorial milicija, 
rengiasi Madridu pulti iš pie
trytinio šono.

Radikalų vadai spėja, kad 
nacionalistai stengsis Madridą 
izoliuoti ir iš rytinio šono.

Nacionalistai vakar po kru
vinojo mūšio paėmė Las Ro- 
zas miestelį šalia Madrido-Es- 
corial vieškelio. Sakoma, kad 
iki 1,000 radikalų milicininkų 
nukauta ir sužeista. Las Ro- 
zas yra apie. už 10 mylių nuo 
Madrido šiaurvakarų link.

PARYŽIUS, saus. 6. — A- 
pie 20,000 bažnyčių ir vienuo
lynų apiplėšta, sugriauta, ar
ba sudeginta Ispanijoje, anot 
dokumentinių raportų, pas
kelbtų laikraštyje La Croix 
du Midi, Tūlose, Prancūzijoje. 
Apie tai pranešimai surankio
ti nuo Ispanijos kunigų, vie
nuolių ir pasaulininkų bėglių, 
gavusių laikinų prieglaudų 
Prancūzijoje.

Tačiau negalima gauti apy
tikrių žinių apie nužudytų ku
nigų skaičių.

Neseniai pasprukęs iš Barče 
lonos vienas asmuo pasakoja, 
kad tik tame mieste raudonie
ji apie 1,400 kunigų nužudė. 
Jis yra tikras, kad šis skai
čius bus didesnis, kaip bus 
gauta proga įsigilinti į Ispa
nijos bolševikų žvėriškus dar- 
hus. į

Išėmus pabėgusius į Pran
cūziją, arba Italiją ir laiko
mus kalėjimuose kaipo įkai
tus, reikia spėti, kad visi kiti 
kunigai, gyvenę radikalų val
domuose plotuose, yra seniai 
kapuose. '

Radikalai .naudojosi viso
kiomis gudrybėmis kunigų su
sekimui. Į įtariamus namus, 
kur galėdavo būti pasislėpęs 
lenks vienas kitas kunigas, ra-

panijos radikalams. dikalai siųsdavo jaunas mer-
Vyriausybė gi skubotai kon-! gaites bolševikes. Apsunetu- 

gresui įteikia rezoliuciją, kadjfdos krikščionėmis,, jos nueida- 
tų eksportų sustabdyti. Gal ir vo į nurodytus namus ir ten

STENGIASI SULAIKYTI 
KARO MEDŽIAGOS 

SIUNTIMĄ
AVASHINGTON, saus. 6.

— J. Valstybių vyriausybė 
buvo priversta išduoti leidi
mus dviem karo medžiagos 
eksporternups, kurie dabar 
skubotai į laivus k.rauja lėktu
vų dalis, lėktuvų motorus, 
šautuvus, kulkosvaidžius, a- 
municiją ir kitų karo- medžia
gą, kad tai visa pasiuntus Is-

ISPANIJOS RADIKALAI 
PROTESTUOJA

Turėti) M laisviau aiškinama 
konstitucija

Prez. Rooseveltas vakar taip 
pareiškė kongrese

JO VYRIAUSYBĖ SIEKS VISIEMS 
LAIMINGESNES BUITIES

AVASIIINGTON, saus. 6. jo problemos pasilieka kaip 
— Prez. Rooseveltas šiandien buvusios, 
asmeniškai skaitė sn.m prnne-J Tad prezidentas pareiškė, 
Šimų abiejų kongreso rūmų kad vyriausybės juridinė ša- 
atstovi) bendrojoje sesijoje.

Abelnaig ruožais apibudi 
nęs šalies stovį, prezidentas 
pareiškė, kad daug darbo at
likta žmonių gerovei, bet dari 
pakankamai daug darbo lau- j 
kia savo eilės, kad vyriausy- 
bės tikslas būtų pilnai atsiek
tas.: JJ U'

Jis sakė, kad jo vvriausy-

ka imtųsi laisviau aiškinti 
konstituciją. Šis aiškinimas 
neiturėtų būti y griežtas, bet 

I daugiau atitinkamesnis mūsųi- 
laikams.

I Prezidentas sako, kad vy
riausybės viršūnės privalo va
duotis išmintimi, o laikas sa
vaime atneš daugiau geruma 
žmonijai. i f

Kongresui prezidentas pa-
bės svarbiausias tikslas yra | siūU aUd51iojimo pataisyti 
visus šalies gyventojus pada
ryti laimingais nuolat geri
nant jiems buitį, taip kad vi
si jaustųsi labiau patenkinti 
gyvenimu ir vyriausybe, kuri 
jų likimu rūpinasi.

Paskuti niaus metais, sakė 
prezidentas, vyriausias teis
mas ir, abelnai, juridinė vy- 
jiaiityl>ės, Šaka, daug vykdomo 
žmonių gerovei darbo sutruk
dė šalies konstitucijos aiškini
mais. Darbas sutrukdytas, bet

neutralybės įstatymų, kad vy
riausybė turėtų autoriteto* su
laikyti karo medžiagos eks
portų į Ispaniją, ir pasirūpin
ti šalies bedarbių likimu. Ne
darbo klausimu prezidentas 
kitą dieną įteiks kongresui 
savo pasiūlymus speciali 
pranešimu. ■ .

Ant galo kalbėjo apfė 
mok ratų partijos lftii 
per rinkimus ir sveikino su
sirinkusį kongresą.

KAUNAS, 
tautinė sklandytojų komisija 
žinomam Lietuvos sklandyto
jui ir Lietuvos aero klubo 
sklandymo komiteto pirminin
kui Jonui Pyragiui suteikė 
tarptautinio sklandytojo dip
lomų. Diplomas duotas už tai, 
kad Jonas Pyragius 1936 m. 
gegužės mėn. 16 d., su sklan
dytuvu ore išbuvo 22 vai. 36 
min. ir nuskleidė 75 kilometrų 
atstumą nuo Nidos ligi Pa
langos. Kartu su sklandytuvu 
jis buvo pakilęs į orą. 1,460 
metrų. Toki tarptautinio 
sklandytojo diplomai yra duo 
darni tik labai gabiems ir pla-

ŽENEVA, saus. 6. — Is
panijos radikalai prisiuntė T. 
Sąjungai naują protestą prieš 
Vokietiją ir Italiją už gelbė
jimą nacionalistams. Jie tyli, 

j kad Rusijos bolševikai ir 
Prancūzija jiems teikia pagel-

Neseniai tarp

pasiseks sulaikyti. Vyriausy
bė buvo priversta išduoti lei
dimus, nes prieš šį eksportą 
nėra reikalingo įstatymo. Pi
lietinis karas Ispanijoje ne
pripažintas karu.

Minėtų karo medžiagų ver
tės apie puspenkto milijono 
dolerių šioj šaly supirko Is
panijos radikalų agentai Ru
suos bolševikų agentų padeda 
mi.

RADIKALŲ LAIVAS IŠ
PLAUKĖ SU KARO

MEDŽIAGA

imdavo aimanuoti prieš radi 
kalų tiraniją, kad katalikams 
suvaržytas savo tikėjimo iš
pažinimas ir tikybinių pareigų automobilių pramonėje, 
pildymas. Paskiau tos bolše-J Buvo įdaryti planai pra- 
vikės klausdavo namiškių, kur i dėti kokias nors darbininkų

Kol kas neiMtoma taika auto
mobiliu pramonėje

DETROIT, Mich., saus. 6. 
— Kol kas nenumatoma taika

APSKRITIES TEISĖJAS 
SUMAŽINO MOKESČIUS

Cooko apskrities teisėjas 
Jarecki sumažino 1934 metų 
mokesčius 10,839,615 dolerių 
sumai. Mokesčiai sumažinti 
tik tiems nekilnojamų turtų 
savininkams, kurie aktualiai 
protestavo. Pilnai užsimokėję 
ir neprotestavę nieko nepelno.

BOLŠEVIKAI DIDINA KA
RO IŠLAIDAS

MASKVĄ, saus. 6. — So
vietų vyriausybė skelbia, kati 

čiai pasižymėjusiems sklandy-į ji žymiai didina išlaidas gin- 
tojams. klavimuiab

NEW YORK, saus. 6. — Is
panijos , radikalų prekybinis 
laivas Mar Contabrico šian
dien popiet skubiai išplaukė 
Europos link su karo medžia
ga1. Vyriausybė negalėjo jo 
sulaikyti. Gal nacionalistai su 
laikys jį Ispanijos pakraš
čiuose.

NAUJA NOTA VOKIETI 
JAI IR ITALIJAI

LONDONASt, saus. 6. — 
Kad įrodžius, kad neveidma- 
niauja, Anglija pasiuntė nau
jas notas Vokietijai ir Itali
jai savanorių siuntimo Ispani
jon klausimu.

jos galėtų rasti kunigą, reika
lingą aplankyti sunkiai ser
gančius asmenis. Jei namuose 
rasdavosi kunigas ir nesupras 
davoi šių mergiščių viliugingų 
verkšlenimų ir sutikdavo, kad 
būtų lydimas pas ligonius, 
nespėdavo apleisti namus ir 
patekdavo į raudonųjų nagus.

Ne mažas skaičius kunigų 
ir vienuolių išsislapstė kal
nuose. Ten jie su šunimis 
buvo medžiojami, randami ir 
nukankinami,.

Be kunigų nukentėjo dide
lis skaičius ir pasaulininkų 
katalikų: gydytojų, profeso
rių, mokytojų, pirklių ir kitų.

Pasibaigus karui negreit 
bus galima patirti raudonųjų 
aukų tikrą skaičių. Nacionalis
tų vyriausybė Ispanijoje ran
kioja .nukentėjusiųjų pavar
des. Sąrašai toli nepilni. Vis
gi pasauliui bus lemta patirti 
baisius radikalų žvėriškumus 
ir tai šiame 20-ame amžiuje 
atliktus!

taikos derybas siu General Mo
tors korporacija. Tačiau neti
kėtai iš New Yorko atvyko 
šios korporacijos prezidentas 
Sloan ir visus planus sumai
šė. > • ,

Sloan užsžiarė korporaci
jos ofisan, atsisakęs priimti 
laikraščių atstovus, arba dar
bininkų organizacijos — Uni
ted Automobile AVorkers of 
America, vadus.

Sužinota, kad Micbigano 
gulx*rnatorius Murpby antra 
diena daug dirba už taiką. 
Kol kas be pasisekimo.

Darbininkų vadai atvirai pa 
reiškia, kad jei General Mo
tors korporacijos ponai ir to
liau atkakliai statysis prieš 
darbininkus, bus paskelbtas 
streikas visuose šios korporaci 
jos fabrikuose, kurių yra 65 
įvairiose šalies dalyse. Kai ku 
riuose fabrikuose jau streikuo 
jama. Kituose sumažintas dar 
bas neturint automobilių da
lių ir medžiagos.

Iš AVasbingtono atvyko ke-
PLATINKITE “DRAUGĄ” Ji darbo departamento nariai

taikinti abi puses. Darbo 
partamento sekretorė 
General Motors prezick 
nusistatymų prieš orga* 
tus darbininkus.

Patsai prez. Rooseveltas la
bai susidomėjęs pasireiškusiu 
kova automobilių pramonė 
ir pageidauja, kad nesoti 
mai būtų baigti. Tas reikalui 
ga šalies gerovei.

NUSIŽUDĖ BUVĘS MO
KYKLŲ VIRŠININKAS

Gazu nusitroškindamaa 
žudė P. A. Mortenson, buvęi 
Chicagos viešųjų mokyklų vii 
šininkas. . '

Jis turėjo 67 m. amž., gyv« 
no 2141 Touhy avė.

Sakoma, -buvęs susirūpini 
savo finansiniu stoviu.

nosį

PAROLIUOJA

Illinois parolių boardas 
uodžio mėnesį paleido ii 
jimų 175 kalinius žndil 
Cooko apskrities.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

matomas lietus ir sniegas 
šiandien žymiai šalčiau.
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LIETUVOS NUSISTATYMAS

Daug katu neaišku, kodėl nedidelė Lie
tuva užlaiko gana gausingų ir neblogai ap
ginkluotu kariuomenę. Juk visvien Lietuva 
nepajėgsianti atsilaikyti, jei jų užpultų ga
lingieji kaimynai. Jei taip, tai kam eikvoti 
krašto lėšas kariuomenės išlaikymui t

Į tų klausimų gerai atsako vienoje savo 
kalboje Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
Raštikis. Jis sako:

“Mes niekad pirmieji nepanaudosime

n n \ T’ n \ s

[ Dabar Ir Prieš Šimtą Metu į
Rašo P. Gudas

------------- - - - - - - -
buvo gavęs 
balsus.

84 elektoriniusAtkeršijo anglams

Kai 1812 metais Amerika 
įsivėlė kartui su Anglija, tai 
Jackson pamatė sau progų

1828 metai

Pie metai vra minėtini A-
ginkio kitiems pulti, nes mes karo ne-^^ersyti anglams už nukeu-, ,nvrįkos istorijoj. Tais me

.. ~ f *2 —foiimnc mm in Voro nfc . *_

VIS DAR NESUSITARIA

Automobilių industrija parai ižiuojamu. 
Darbininkų streikai plečiasi. Daug tūkstan
čių darbininkų be darbo. Nuo to daug nu
kenčia ir pramonė ir prekyba.

Taip yra dėl to, kad darbdaviai, auto
mobilių industrijos magnatai atsisako išpil
dyti teisingus darbininkų reikalavimus. Jie 
kraunasi nežmoniškai didelius turtus, kuo
met darbininkams duoda tik trupinėlius, mo
ka alkio algas. Tai neteisinga ir nežmoniš
ka. Dėl to darbininkai yra verčiami orga
nizuotis ir streikuoti.

Vienas iš svarbiausių streikuojančių da
rbininkų reikalavimų yra, kad jų unija bū
tų pripažinta. Darbininkai, mat, jaučia, kad 
be unijos sunku bus priversti darbdavius 
pagerinti jų būvį. Jei laikinai truputį ir 
pakeltų algas, esant neorganizuotiems, jas 
Vži numuštų, arba jiems nepageidaujamus 
darbininkus iš darbo išvarytų.

Didieji fabrikantai, įpratę išnaudoti ir 
Skriausti darbininkus, įpratę jų prakaitu 
krauti sau nežmoniškai didelius turtus, apie 
Bnijų pripažinimų ir galvoti nenori. Mat, jie 
žino, kad unija juos privers gerinti darbi- 
ainaų būvį.

Kur darbdaviai su darbininkais nebe
gali susitarti, ten reikia, kad valdžia ateitų 
į pagalbų, kaipo tarpininkė. Išrodo, kad 
šiuo atveju taip ir bus. Prezidentui Roose- 
veltui rūpi darbininkų gerovė, rūpi pramo
nės ir biznio kilimas, kaip ir viso krašto 
interesai. Jis daug painių klausimų pasek
mingai yra išrišęs, dėl to neabejojame, kad 
ir automobilių industrijoj kilusį streikų lik
viduos su nauda darbininkams ir be skriau
dos darbdaviams. Žinoma, jis prie to žygio 
eis tik tuomet, jei darbdaviai su darbinin
kais patys vieni nepajėgs susitarti.

norime, o norime tik taikos. Ginklai 
mums reikalingi tik tam, kad galėtume 
lengviau apsiginti, jei kas mėgintų mus 
pulti ir kėsintis prieš mūsų laisvę ir ne
priklausomybę. Užpultajam gintis yra 
garbinga pareiga, pagaliau, ir užpuoli
kas, matydamas, kad užpultasis lengvai 
nepasiduos, bet labai aktingai ginsis, 
lengva širdimi nedrįs jo pulti. Mūsų 
didelis susirūpinimas savo ginkluotomis 
jėgomis išplaukia iš mūsų nuoširdžiau- 
sio noro gyventi taikoje ir ramybėje. 
Tai yra bendras visų mūsų, t. y. ir ka-

LIETUVIŠKŲJŲ SEIMŲ KLAUSIMU

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Gatvėje susitikęs žmonų, kuri 
1 pradėjusi jį barti. Jis supy- 
, kęs ir norėjęs žmonai atker- 

mus Amerikoj dėjosi tas, kas. Vakar trumpai ant savo dėl- syti. Iš pykčio nuėjo į res- 
neseniai įvyko Anglijoj, kai >,,() buvau jums ištlumočijęs, toranų ir negyvai nusigėrė, 
jos karalius Edward pareis-. j.u<į pag ,nus VViains, palygi- Už tai turėjo dvigubai nuken- 

nus su Sumatros salos vyrų tėti; džėloje naktį išbuvo ir 
gyveniniu, yra tikras rojus, žmonų dar l&liiau užpykdė, o
Ale ne visiems. Štai, Brūkly- teismas jam dar prieito pri- 
no “Amerika” rašo,’ kad Mek- dėjo: 20 litų bausmės ir 2

tėjimus nuo jų kare už ne- prezįjentinius rinki. _ t„vwWtai.
nnU.iraAiiivk. Ma, 9^00 no r r >>V(lkl, TaYOlMliH.priklausomybę. Su 2,500 sa
vanorių Jackson buvo paski
rtas vykti1 į New Orleens, nes 
buvo spėjama, kad anglai tų kė pasiryžimų vesti buvusių
nuėstų atakuos iŠ jūros. Taip ttm(.rikietę divoreįninkę Si„, 
ir buvo. Gen. Jackson stipri-
no Amerikos jėgas pietuose, 
mobilizavo į savo kariuome
nę ten gyvenančius prancū
zus, ispanus ir net negrus. 
Pietuose turėjo savo lizdų jū
rų piratai. Anglai pradėjo

psonienę. Tame klausime An 
glija buvo pasidalinusi — 
vieni stojo už karalių, o kiti 
prieš. Anglijos vyriausybė - 
ministerių kabinetas, angliko 
nišoksios bažnyčios dvasiški

rių ir ginklų fondo rėmėjų noras”.
Tokiais tai išrokavimais laikoma kariuo- ^uos piratus sau tal-

ai ko j tūlas Antanio Chuvara dienas džėlon.
per 16 metų savo žmonos bu- ----------
vo laikomas žemiau šunies. Ji kitiems vyrams neva-
savo namus buvo pavertus į: La žmonos “diunb” (nebyle)

menė ir ji ginkluojama.
Prie to dar galima pridėti ir tų, kad

jei Lietuva nebūt turėjusi kariuomenės ar
ba jei ji nebūt laiku susiorganizavusi, jokiu 
būdu ji nebūt buvus nepriklausoma valsty
be. Kas gi būt apgynęs 1918 m. paskelbtųjį 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktų, jei ne ka
riuomenė l

SUSIRŪPINO VARGUOMENĖS ŠELPIMU

Vaiguoinenės niekur netrūksta. Netrūk
sta jos čia, Amerikoj, netrūksta ir Lietuvoj.

Lietuvos spauda pastaruoju laiku gana 
daug pradėjo rašyti apie šelpimo darbų. 
“Liet. Aidas” parašė:

“Varguomenės šelpimo klausimas šia
ndien turi būti tuojau apgalvotas, su
planuotas ir pradėtas realizuoti. Jeigu 
ligi šiol to nebuvo visos valstybės mas
tu daroma, tai vis dėlto toliau taip pa
likti nebegalima, nes dėl įvairių prie
žasčių skurdas ne tik nemažėja, bet dar 
net didėja. Jeigu ligi šiol varguomenės 
šelpimo darbų pakenčiamai galėdavo at
likti kelios labdaringos organizacijos ir 
savivaldybės, remiamos iždo pašalpomis,

kon. Gen. Jackson smerkė an
glus, kam jie daro rysius su divorsininkė Simpsonienė j u 
“pirate and hellidi buidit- ,,ino Bl.itlJ taperijos painu-
ti”. Bet tie “piratai ir pra- ,us ir jaudin0 1)asaa|;
gariški banditai” matė dau-! Jaa žinome kn0 ga|,
giau išrokavinio eiti talkon Į ,os imtvnės baig5si 
amerikonams, negu anglams. ,gž8 metais Amerika jall. 
tada Jackson pareiškė, kati dįnos, taip, kaip Angliju pra- 
jie es» “privateers and gent- Sjnsiais ,„etais.
lenien”.

ja ir tituluoti didikai ėjo , ,. |aikiusi -r pavadinti
prieš karalių, o minios stojo ,. . ». . ,v , ,. L . . . . Įėjusi nei mažiau, nei daugiauuz karalių. Taigi amerikiete

Už pavadinimų 
“dumbest woman in the 

kaip 50 šunų. Vyrui grįžus iš world” ir panoręjimų įkrėsti 
darbo žmona pirma šerdavo kiek senso, Circuit korte (Ci- 
šunes, o vyras večerę gaudavo , kagoj) užvakar teisėjas P. J. 
paskutinis, greičiausia, kas j Finnegan atskyrė nuo Har-
nuo šunų atlikdavo. Išskirda-' 

j mas juodu teisėja^ pasakė,

1828 metais kandidatai į 
Amerikos prezidentus buvo 
gen. Jackson ir prez. Adams,

......................... ... kurs siekė antro termino. Jau ' padų pakutenti. Norite daro-
tais, sužeistais ir Belaisviais , ]go4 metais pasirodė, kad !dymų? Ve. Circuit korte (Či- 
2,000 kareivių. Jackson neto-| ,)aekson yra stipru6 opont.„ kaaaj) ,, , Fi„ae.
ko 13 kareivių 7 buvo už- ,aS) kad ijs ,arį aiasių prita
mušti, o šeši sužeisti. Toje r

respectables”

Didžioji kova su anglais į-_ s
vyko vasario 12, 1815. Toje 
kovoje anglai neteko nukau-

kovoje paguldė savo galvų į u

old Johnsono jo pačių Mary 
ir už tai Haroldui, gal, teks

kad, kaip ten nebūtų, vyras dar alimoniją mokėti, 
visgi turi būt pirmoj vietoj, * Matot, kad ir pas mus kai 
o šunes — antroj.. kuriems vyrams nėra rojus.

Kai kuriems vyrams, ta- Grįžus iš Hat Springsų, kur
vorščiai, nevalia žmonai nei per adventų hanimun leido, 

Ona Daraticnė Naujiems Me
tams bučernėj užsisakė gaidį. 
Bučerys1 gaidį papjovė, nupe-

I*astaruoju laiku jungiasi moterystės 
luomam daug jaunuolių. Senesnieji jiems lin
ki laimės ir gražaus sugyvenimo. Ir mes to 
paties jiems linkime. Tik primename jiems, 
kad eidami į tų luomų gerai būtų prisiren
gę, nes jis yra labai svarbus, daug atsako
mybės ir reikšmingų ir nelengvų pareigų 
uždeda.

Šventasis Tėvas savo enciklikoje apie 
moterystės luomų primena: “Taigi, tie, ku
rie eina į moterystės luomų, tebūnie gerai
prisirengę”.

Tas labai reikalinga, nes šiais laikais 
per daug jau yra paįrusių šeūnų, per daug 
■kandalingų, papiktinančių perskyrų, demo
ralizacijos.

lietuviai jaunuoliai dar ir kitų svarbų 
dalykų turi atminti. Jie yra lietuviai ir dėl 
to jų tautinė pareiga yra ieškoti sau gyve
nimo draugo ne kitataučių, bet savųjų tar- 
gtt. Labai retas įvykis, kad lietuvis vedęs 
svetimtautę mergaitę ar lietuvaitė ištekėju
si už svetimt&učio, būtų laimingas. Tokio
se šeimose dažnai įvyksta nesutikūuų, divor- 
o taip pat ir mūsų ateitis.
sų. Dėl to dažnai ir savo sielų pažeidžia ir 
tautiniai žūsta.

Taip pat yra svarbu, kad katalikai tuok
tus su katalikais. Kelių tikėjimų žmonės 
vienoje pastogėje, vienoj šeimoj irgi retai 
kada pavyzdingai sugyvena. Dažniausia su
sidaro nenugalimų kliūčių religinių parei
gų atlikimui ir sunkenybės vaikų auklėji- 

' arei.
Visais atžvilgiais yra svarbu, kati mū

sų jaunieji kurtų grynai lietuviškas ir gry
nai katalikiškas šeimas. Nuo to daug parėjai 34 pučių dvasinė ir medžiaginė gerovė, 
o eaip pat ir mūsų tautos ateitis.

kagoj) teisėjas P. J. Finne
gan atskyrė Mrs. Lillian Wei- šė, suvyniojo į poperų ir nu- 

ūiių. Taigi vyriausybė ir vi-įjenaar, 19 m. ainž., nuo jos siuntė jaunai gaspadinei. Nau- 
vyro Džiano, kuris, kaip Lil- jų Metų rytų Daraticnė dau- 
lian skundėsi teisėjui, turėjo žo bučernės duris ir keikia
strošnių ukvatų jai padus ku- bučerį 
tenti. Kai Lillian nuo kuteni-

susijunge,
anglų vadas gen. Sir Iaken- |<a<į neįleisti Jaeksono į Ba! 
ham. (ten. Jackson turėjo tik (uo^jus Rūmus. Jaeksono prie
6,000 kareivių, o anglai K1" įininkai didžiuosius savo siuū 
rėjo 12,000 rinktinių regula- 
rės armijos kareivių.

i gius taikė į jo opiausiųjų vie- ln<) apalpdavo, jos Džianas 
ta — į jo žmonų. Kaip anglų £ada jai plaštakų per veidų

nulėmė gen. Jaeksono strate- “rc«pectables” negalėjo įsi- į suduodavo, 
gika. Ypatinga čia tas, kad vaizduoti, kad amerikietė Si

tai dabar joms vienoms ta našta paliko šis mūšis įvyko jau po to. mpsoniene galėtų būt karalie- 
nebegalinia: tai būtų permenkas savo kai taika buvo pasirašyta. • ne, taįp p,.įuž žiūitų metų 
atsakingumo ir pilietinės pareigos su- _ “
pratimas ir visos šios socialinės proble
mos neįvertinimas”.
Šioms mintims pritaria ir “XX Ainž.’’, 

kuris pasisako tų klausimų kėlęs anksčiau 
ir teisingai pažymi, kad nesu gulima tenkin
tis vien tik šelpimu. Reikia valstybiniu ma
stu organizuoti tokius darbus, kurie pakel
tų ir visos tautos pramonę ir tuo pačiu kai 
tų duotų darbo skurstantiems. Kaip tik tokį 
planų vykdo Prezidentas Rooseveltas Jung
tinėse Valstybėse.

BOLŠEVIKŲ NUSISTATYMAS 
NEPASIKEITĖ

Varšuvoj išeinųs laikraštis “Slovo” 
praneša, kad Sovietų Rusijoj prasideda nau
ja religijos persekiojimų banga. Pacitavus 
GPU vado žodžius, kad naujoji bolševikų 
konstitucija nežada “klebonams rojaus” ir 
kad karas prieš religijų tol eis, kol bus at
siektas pasaulio revoliucijos tikslas, laikraš
tis sako, kad areštuota 80 /kunigų Maskvo
je, 110 Leninograde ir 95 Rieve už mėgini-

— Kokį tu man kipšų gai
dį papjovei! — sušuko Da- 
ratienė, kai bučerys atidarė 
duris. — Bekepant visa stuba 
pasmirdo.

— Hm... negalimas daiktas, 
— sako bučerys. Už minutės, 
lyg kas būtų stuktelėjęs jam į 
galvų, paklausė:

— O kokį, miisel, d rasingų 
sutaisei gaidžio viduriams?

— Jokio! Kokį man gardį

Už tokių glupstvų tasai 
Džianas dabar turės Lillian 
po 5 dol. alimonijos į savai-Taikos derybos buvo laikytos' Allierikos “respectable 

Belgijoj Ghento mieste ir tai- galėjo įvaizduoti, kad Jack- mokėti, 
ka pasirašyta gruodžio 24 d.,; gonjen^ buvusi Rabardsienė j 
1814. Kadangi tada nebuvo: galėtu būtį “fįrst lady of the! Kitiems vyrams nevalia nei 
nei telegrafo, nei telefono, ne-, janjm jr prasidėjo I supykti ant žmonos. Ana,

is ” ne -

buvo greito susisiekimo, tai. smarkiausia ir 
nei anglai, nei amerikonai ne-į agį^acįja prje§ Jacksonų.

nesvariausia i Kauno gyventojas Petras L.
ėjo iš darbo kaip žmogus, atsiuntei, tokį ir pakepiau.

galėjo gauti žinių apie karo į 
pabaigų. Nors jau buvo ka-

Anglijos karaliaus roniar. 
sas nebuvo smerktinas bažny-

ras pasibaigęs, bet dėl gen. tįniu žvilgsniu — jisai su Si
Jaeksono laimėjimo pietuose mpsoniene galėtų gauti šliū-
Amerika be galo džiūgavo ir R kata|iky b«žny«ioj. 
gen. Jaeksono vardas plačiai gįmpyonienė nėra turėjusi su
tsgarsejo. dviem pirmaisiais savo vy-

Po to karo gen. Jackson I įais bažnytinio šliūbo. Yra 
stiprino ir plėtė Amerikos tvirtinama, kad ir Andrevv
rubežius į pietus ir vakarus, 
kovojo prieš indijonus, o 1821 
m. buvo paskirtas Floridos 
gubernatorium.

Pirmas nepasisekimas 
patekti į prezidentus

Jau 1824 metais

Jackson su Robardsiene bu
vo katalikų kunigo sušliubuo- 
tas.

Prieš Jacksonų buvo nusi
statę du trečdaliu Amerikos 
laikraščių, keturi penktada- 

I liai dvasininkų, visi fabrika-
Andre’v ntai ir su maža išimtimi ban- 

į kininkai. Taigi anų metų ka
rnų surengti gedulingų pamaldų už mirusio
monsignoro Antony Khrapovitskio sielų. Vo Jackson buvo kandidatas 
lionis buvo Tremtinių Synodo pirmininkas. Amerikos prezidentus, lodą, nipanija prieš Jacksonų savo 

“Slovo” praneša ir apie tai, kad areš- buv0 keturi kandidatai ir Ja- įžūlumu primena praėjusių 
luotas vyskupas Antony Yaroslavsky ir 15 ekson gavo daugiausia už vi- metų kampanijų prieš Roose
kunigų už pakritikavūnų bolševikų valdžios 
ir už susinėsimų su kitų kraštų piliečiais. 
Gauta žinių, kad trys kiti vyskupai nužu
dyti- ,

Olandų krikščionių spaudos biuro žinio
mis, vien tik Leninograde uždaryta 168 ma
ldos vietos ir kad tik dvylika belieka at
darų, būtent: 8 ortodoksų, 1 katalikų, 1 pro
testantų ir dvi nekrikščionių. Dvasiškių li
ko vos tik keturiolika.

Iš šitų žinių ir visos eilės kitų prane
šimų darosi visai aišku, kad naujoji Sovie- 
eų Rusijos konstitucija jokiu būdu negaran
tuoja žmonėms JKi religinės nei kitokios 
laisvės.

sus balsų, bet jis negavo di- veltų. Savo didžiu laimėjimu
džiumos. Jackson gavo 99 
elektorinius balsus, o kiti jo 
konkurentai gavo šitaip: 84,

yra naujai laūnėjusi partija 
iš ofisų senus darbininkus va
ro lauk, o jų vieton stato

KRAŠTO ATVADAVIMO 
SUKAKTUVĖMS

KAUNAS. — 1937 metų, 
sausio 15 d. sueis 14 metų, 
kai Klaipėdos kraštas buvo at 
vaduotas iš svetimųjų jungo 
ir priskirtas prie Lietuvos. 
Šias reikšmingas sukaktuves 
jau dabar Lietuvos visuome-j 
nė ruošiasi plačiai ir iškilmin?’ 
gai paminėti. Paminėjimo cen
trai bus Kaune ir Klaipėdoje.

jusius ne savo tinkamumu 
skiriamai vietai, bet pasižy
mėjusius rinkimų metu.

Amerikos minių pasikeitęs 
ūpas ypač paaiškėjo, kai atė
jo Jaeksono inaugarueijos lai 
kas. Iki to laiko Amerikos 
masės nebuvo įjudintos daly
vauti rinkimuose. Mases ma- Sukaktuvėms ruošli visame
žai teįdom&vo ir inauguraci 
ja. Tai buvo tik oficialė pro
cedūra. Kas kita buvo su 
prez. Jaeksono inauguracija. 
Dar gerokai prieš kovo' 4> d. 
į VVashingtonų pradėjo žmo
nės keliauti. Keliavo farnte- 
riai, biznieriai, avantiūristai, 
politikieriai. Keliavo ir aukš
tųjų luomų atstovai. IVisįgrū 
do sostinė taip, kad vėliau at
vykusieji turėjo ieškoti apsi-

nustebino savo priešininkus 
prez. Rooseveltas, taip lygiai 
anuomet nustebino savo lai- 

41 ir 37. Tai buvo tokie pre-i niėjitnu gen. Jackson.
zidentinių rinkimų rezultatai, i Kaip su Rooseveltu Ameri-1 stojimui vietos priemiesčiuo 
kokių mūsų atjminūne nėra koj prasidėjo nauja gadynė, se įr artimesniuose mieste- 
buvę. Klausimol išsprendimas tai taip prieš šimtų metų pra- liuo«e.

aidėjo nauja gadynė su Jack- 
sonu. Nuo Jaeksono laikų 
prasidėjo partijų tokia forma 
ir taktika, kokių šiais laikais

buvo pavestas htstovų butui. 
Išrodo, kad atstovai turėjo 
balsuot: už tą, kuris daugiau
sia balsų buvo gavęs, tai yra 
už Jacksonų. Bet taip nebu
vo. Prežidentu, buvo išrink-

(Daugiau bus.)

Rusijoj, Rusijos caro lai- 
turime. Nuo Jaeksono atimini- kais ],2U0 dvarininkų turėjo
stracijos prasidėjo taip vadi-

tas Adams, tai yra tas, kurs. narna “spoils systeni”, tai
nemažiau kaip po 18,000 hek
tarų žemės.

krašte sudaromi tam tikri or
ganizacijų komitetai. Kaune 
buvo didesnių Lietuvos orga
nizacijų pasitarimas. Jame 
buvo išrinktas vy riausias iš
kilmių komitetas, kurį sudaro 
šių oranizacijų atstovai: Lie
tuvos vakarų Sąjungos, šau
lių Sujungus, Lietuvių tauti
ninkų sąjungos, “Jaunosios 
Lietuvos” sąjungos, “Pava
sario” federacijos, Vilniaus 
vadavimo sąjungos, moterų 
tarybos, jaunųjų ūkininkų ra
telių sujungęs, Lietuvos skau
tų brolijos, Klaipėdos krušto 
lietuviškųjų organizacijų ko
miteto ir lietuvių verslininkų 
eųjungos. Klaipėdos krašto at
vadavimo sukaktuvių minėji- » 
mas visos organizacijos rengs 
drauge.
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Kada Reikia Melstis? , jaunikaitį ir uždraudė iš jo 
____ ___ j juokus daryti. Po to atsira-

RAULAS: Jonai, kada rei-;(1° dau« .iaamI kareivių, ku
kis melstis! ! rie Pradėjo melstis kas rytas

JONAS: Visados! Kuomet įir vakaras. Tasai maldingas 
nori iš savo tėvo ar motinos

Iš šv. Kazimiero 
Parapijos

Kaip kiekvienas tvarkus 
verslininkas, baigdamas se
nuosius metus, padaro apys
kaitų iš metų apyvartos, kad 
galėtų sužinoti, kiek uždirbo, 
arba kiek nuostolių turėjo, 
panašiai daro ir kiekvienas 
geras katalikas savo sielos iš

metus $12.00. Bažnyčioje kas mokesčiai bažnyčios užlaiky- 
sekmadienį po 10 centų su-Į mui nėra jokios aukos, bet 
daro $5.20 (žinoma, jei kas švenčiausios kiekvieno katali-
sekmadienį ateina į bažny
čią), kas iš viso sudaro $17.- 
20. Na, jei dar kai kas pri- 
meta dolerį, kitą anglims ar 
kitokiems netikėtiems reika 
lams, tai, maž daug, per me
tus sudaro apie $20.00. Reiš
kia, sielos reikalams, bažny-

ganymo reikaluose: perkrato čios palaikymui išleidžiama
visų metų išganingus ir pra
gaištingus darbus, o pradė
damas naujus metus daro pa-

vos $20.00, kuomet vien rū
kymui, dūmams praleidžiama 
mažiausiai $25.00, o muvėms,

gauti kokį nors dalykų, pra
šai jo tol, kol gauni. Net ir 
šv. Povilas sako: “Melskitės 
be sustojimo, o gausite aps
čiai”.

RAULAS: Daleiskime, jei 
aš esu viešoj mėtoj, daug 
žmonių mato mane meldžian- 
ties, gi kai kurie pradėtų nie- 

|nti mane, ar geriau mels
is ir paniekinimą priimti, ar 

apleisti maldą!
JONAS: Kristus aiškiai pa

sakė: “Kas užsigins mane 
prieš žmones, tą ir aš užsi
ginsiu prieš dangišką Tėvą”. 
Todėl, Raulai, nemanyk, kad 
pajuoka tave pažemins; prie
šingai, paaukštins. Štai, pa
vyzdys. Vienas jaunas vaiki
nas buvo labai gražiai moti
nos išauklėtas. Mokino jį kas
dien atsiklaupus poterių kal
bėti, ką jaunuolis širdingai 
darė. Vėliau tapo pašauktas 
kariuomenėn ir pirmą vakarą 
prieš eisiant gulti, kai atsi
klaupė ant kelių ir pradėjo 
kalbėti poterius, tuojau pasi
pylė juokas ir panieka jau
nam kareiviui. Kiti pradėjo 
išmėtinėti, kiti šmeižimus mė
tyti, kiti su panieka žiūrėjo. 
Drąsus kareivis nieko nepai
sė. Kitą vakarą dar daugiau 
niekinta dievotas kareivis. 
Trečią vakarą irgi tas pats 
pasikartojo, bet jau mažiau 
tegavo paniekos; daugelis pra

kareivis visuomet buvo sėk
mingas savo pareigose. Ne
trukus, jis pakeltas į aukš 
tesnę vietą, o po kiek laiko 
gavo ir aukštą vietą. Raulai, 
štai, ką padarė vieno ištver
mingo kareivio malda: davė 
pavyzdį kitiems prie maldos, 
o pats pasiekė garbingą vic 
tą.

RAUDAS: Ar gali būti 
mano malda gera,' jei tada, 
kada pradedu melstis, užei
na kitokios mintys ir pagun
dos!

JONAS: Raulai, ar geri 
vaistus, kada esi sveikas. Ži
noma, ne. Juo labiau sergi, 
tuo daugiau vaistų vartoji. 
Taip ir su malda: juo žmo
gus pradeda daugiau melstis, 
tuo velnias labiau gundo. Tai 
velnio pavydas, kam žmogus 
Dievą garbina, o jį pamiršta. 
Reiškia, kada turime dau
giau pagundų, tada privalo
me labiau melstis. Tokiu bū
du pergalėsime šėtono pagu
ndas. Žinai, Raulai, kad ir 
gabiausi bus ugniagesiai, ir 
geriausiai išlavinti, turės pa
rankiausias mašinas, bet jei 
nebus vandens, tai gaisras 
plėtosis. Bet jei bus ir menki 
ugniagesiai, bet turės užtek
tinai vandens, tai kad ir di
delė bus ugnis, ją užgesins. | 
Tas pats yra ir su mumis: nė ■ 
ra žiūrėta, kaip mes stiprūs 
esame, bei kiek mokslo turi-

sižadėjimus daugiau kreipti saldainiams ir kitiems nerei-
kalingiems dalykams išleidžia 
ma kur kas daukiau.

Tat aišku, kad, darant me
tinę sąžinės apyskaitą, reik
tų į tai atkreipti daugiau dė
mesio ir ateinančiais metais 
trūkumus pataisyti. Mes daž
nai bažnyčios užlaikymo prie
dermę vadiname auka. Mo
kesčiai bažnyčios užlaikymui, 
tai nėra auka, bet gryniau
sia kiekvieno kataliko prie
dermė Pavyzdžiui, mėnesiniai 
mokesčiai į kokią nors drau
giją, klubą arba susivieniji
mą nėra jokios aukos, bet 
narių priedermė. Taip pat ir

Rea.:
2456 W. 69 St.

narni}:
HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

nasrai nutarti

ko priedermės, kurias sąžinin
gai turi atlikti. Tik labai yra 
išsiplatinęs blogas paprotys 
tarpe mūsų išsisukinėti, išsi 
kalbinėti nuo tos priedermės. 
Kas parodo stoką sąžinišku- 
mo.

Todėl, pradedant naujus 
metus, kaip tik ir reikia tą 
blogą pataisyti ir su naujais 
metais būti sąžiningesniais 
sielos reikalams, bažnyčios 
palaikymui. Tuo atžvilgiu 
kaip parodo atskaitos praei
taisiais metais 6v. Kazimiero

seniai įtaisyta modeminė vir
tuvė ir valgykla, kurioje per 
gacsiakaLbius (loudspeakers) 
girdėt iš viršutinės šokių sve
tainės. Tais patogumais visi 
buvo patenkinti ir šnekučiuo
dami, užkandžiaudami bei 
gurkšnodami laukia Naujų 
Metų. Seniai bebuvau tokioje 
smagioje vakarienėje. Virėjo
ms šiemet vadovavo Adelė 
Pikutienė; jai pagelbėjo M. 
Bražinskienė, V. Navickaitė, 
B. Nedzinskienė, J. Klimai- 
tienė, M. Bernotienė ir P. Pa
kilt inskienė. Sodalietės prii 
stalų patarnavo. Linkėtina, 
kad dažniau būtų surengta

parapijonai pasirodė gana i panašių vakarienių. Žmonės 
sąžiningai ir pasitikima, kad|ar<‘iau susieitų į pažintis, su- 
ateinančiais metais, kuriuo* išdraugautų. Kita, metine niū-
pradedame šią savaite, pradė
sime su kur kas geresniais ir 
uolesniais pasiryžimais, ku
riuos būtinai turime išlaikyti.

sų biznierių vakarienė bus 
Užgavėnėse. Tai bus vasario 
9 d. M. J. K.

dėjo simpatizuoti ir užtarti . me. Jeigu tik maldos nevarto- 
jaunikaitį. Galutinai, atsira- sime, pagundos mus apgalės, 
do viršininkai, kuris pagyrė! J. V. S.

PRADEDANT NAUJUS METUS

Naujų metų pradžioje, pa- giau svarbių, visuomenei nan- 
prastai, įvairios kompanijos, dingų darbų, kurių veikimui
verslininkai ir organizacijos, 
padariusios senų metų peržva
lgą, svarsto, planuoja ir ren
giasi prie naujų metų veiki
mo. Praeities negalima su
grąžinti. Praslinko 193G me
tai ir nunešė su savim į pra
eitį viską, kas nuveikta ir 

lis buvo ryžtasi veikti, bet 
leįstengta padaryti.
Naujais metais Pittsburglio 

lietuvius katalikus laukia 
daug svarbių darbų. Apie kai 
kuriuos iš jų, kaip radio pus
valandį ir spaudos platinimą, 
jau buvo Pittsburgho Žiniose.
Čia tenka pranešti, kad ALIl
K Federacijos Pittsburgho a- Į tų bet nenuveiktų darbų.

dėmėsio į sielos reikalus: kas 
buvo blogo prašalinti, o kas 
gero vykdinti gyveniman. Č\t 
noriu paduoti apskaičiavimą, 
kiek žmonės praleidžia pini 
gų tuštybei, nereikalingiems 
dalykams, o kaip mažai sielos 
reikalams.

Apskaičiuojama, kad vidų 
tiniška šeimyna per metus iš
leidžia: už gazoliną po $2.C9 
į savaitę; per metus sudaru 
$104.00. Saldainiams ir šal 
takošei (iee-cream) $25.00 per 
metus. Teatrams ir muvėms 
(movies) $30.00 per metus.
Sviestui $45.00 per metus. Gė
rimams (hard and soft) $60.
Pienui ir Smetonai $50.00 per Tel. Ofiso: 
metus. Įvairiems mokesčiam0 i 4017
(taxes) $120.00. Rūkymu;'
(cigars and cigarettes) $25 
per metus. Iš viso maždaug 
$459.00 neskaitant drabužių 
ir kitų reikalingi) pragyveni
mui daiktų ir dar kitų, be 
kurių žmogus gali apseiti.
Visi, padarę panašią metinę 
apyskaitą, turėtų pasiklausti, 
o kiek aš per metus išleidžiu 
savo sielos reikalams! Kiek 
aš išleidžiu bažnyčios palai
kymui, kuri kaip tik ir rūpi
nasi mano sielos išganymu!
Pavarčius metines parapijines 
atskaitas, labai lengvai gali
ma į tą klausimą atsakyti.
Štai, mėnesinių mokesčių p^r

Jau nuo keletos metų ren
giamos Namų Savininkų va
karienės palydint senuosius 
ir sutinkant naujuosius metus 
labai gražiai jos nusiseka. 
Vakarienė daro gerą įspūdį. 
Lyg viena didelė šeimyna su 
sirenka prie vieno bendro sta
lo, šnekučiuoja, valgo, links
minasi. Ypač šiais metais. 
Mat, apatinėje svetainėje ne-

DR. P.. ATKOČIŪNAS
T3 A KTTTQT A Q

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

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

Pas grab. A. Marčiulaičio 
brolį Andrių, belaukiant Nau-

Vėl. Calumet 6974 Ofiso valandos 
9 ryta Iki 8 vakare

lftsklrlant sek 
madientus lt 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halsted Street
________ chicago. n.r.

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

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

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI

reikalingi darbininkai. Čia ir 
yra mūsų kolonijos sunki pro 
blema. Visuomeniško darbo 
daug, o darbininkų mažai ra
ndasi.

Laikams pagerėjus ypatin
gai senesnieji veikėjai nespė
ja net atlikti tiesioginių pa
reigi) ir visai neturi laiko vi
suomeninio pobūdžio darba
ms. O kur mūsų jaunimas? 
Tiesa, yra jaunimo besidar
buojančio parapijų verkime. 
Būtinas reikalas yra įtraukti 
jaunimą ir į Federacijos sky
rių bei apskr. veikimą, o ta
da sumažės skaičius planuo-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALI.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudė!,mo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karfttl. atitaiso 
trumparegystę Ir tolIregyRtę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
kimuose egzaminavimas daromas ar 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spccialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely nt- 
sltiklrnų akys atilatsninos ,m* akinių. 
Kainos pielau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Res. and Office

PROapect 1028 2359 S. Leavitt St.
OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Tel. CANa’ 0257
Res. PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street ’

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vnkare
Seredoj pagal Rutarti

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICLAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vale. 
Nedėliomis patrsl sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namą Telef. PROipect 1930

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14
Res. KENvvood 5107

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

756 West 35th StreetTeL OANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartis

I v A I B Ū g DAKTARAI

TaL OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANal 0402

pskritis rengia Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikščioji- 
mą sekmadienį, 14 d. vasario. 
Tvaikui bėgant atsiras ir dau-

Fed. Apskr. valdybos narys

GARSINKITĖS “DRAUGE”
j-

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

Fiat feet, arthritis, reumatikas, ulceriai ir kitos kojų 
ligos gydomos.

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

Telefonas; JUNiper 1542
Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinta* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
mirai a

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, n.L.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
v*l. no pistu iv ono 7 iki B « «

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
nno 1O »lri 19 Hione

Mattsonų vaiko vagis. To
kį paveikslą nupiešė Virginia 
Chatfield, kuri matė, kaip ta
sai žmogvągis pagrobė 10 me 
eų Mattsonų, Tacoma, Wash., 
vaikų ir pabėgo.

jų Metų, garnys paliko gra 
žią dukrelę. Koresp.

Kunigai paskelbė bažnyčio
je, kad šių metų obalsiu bus: 
uolesniais būti maldoje. Tai 
gražus obalsis. Dieve duok, 
kad jis įvyktų gyveniman.

Šiemet, kaip ir kitais me
tais, kiekvieno mėnesio pas
kirtą dieną bus įstatytas Šv. 
Sakramentas visą dieną, o 
Vardo Jėzaus draugija, ir be
ndrai vyrai, eis prie šv. Ko
munijos. Mp.

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nsp«l .nfsr+i

Residence
6609 8. Artodan Ava 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
3156 W. 69th St.
HEMiock 5998
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Treėiadieaiais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti 

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadienini*

nx<'«l anaitnrims

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 Iki G
Panedėlto. Seredos Ir Pėtnyčloa 

vakarais nuo 4 llcl 9 
Telefonas OANal H7&

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefoną*, KKPul.llc 9S00

Hiate 4(90 Prospect 101J

KAL & ZARETSKY
ATTORNET8 AT LAW 
esaa So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:80 po p,et 
Iki 8:20 v. vak. HubatoJ nuo 12 Iki 

#:00 vakare 
188 W. Kaudolj,h St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 3:Q(> po plet.

GLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. Michigan Avė. 

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

Tel. Office Wentwor1h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 |»o pietą, 7—8 v. vak. i 
iSskvrus seredomis ir subntomis.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir ŠeStadieniais

6322 So. Western Avenue
PROsjiect 1012

&



Pittsburgho Žinios
Pittsburghe Radio 
Pusvalandis Reika

lingas

DRAUGAS’ Ketvirtadienis, sausio 7, 1937

Iš Tėvų Krašto
APIE DIDĮJĮ MOŠŲ DAINININKĄ 

KIPRĄ PETRAUSKĄ

Džiaugiuosi labai, kad ko-, J° 25 MetV Scenos Darbo Sukaktuvėms
respondentai “Vėpla- ir ««V« j |)idysis (W ____

plos brolis pajudino trnp R. PetraūBkas Obeliuose
svarbi, reikalą, kaip Pdtsbu- Ij ]886 , krii,io „1#nj obeliai vienas iš nuobod
ybe Radio Pusvalandis. To-1 Keh„ose Ceikynėje ■ žiausių Siaurės rytų Lietuvos
kiani svarbiam sumanymui Vilniaus krašte, Švenčionių' provincijos miestelių. Čia pe-sumanymui 
nuoširdžiai pritariu, nes įvy
kdžius tai galima būtų pa
kelti lietuvių vardų ir pastū
mėt pirmyn veikimą.

apskr. Petrauskų šeima, ne
žiūrint viso jos neturto bei 
primityviško gyvenimo, su
darė gana palankias sąlygasMan ding, tas sumanymas' .... . T . , .i • • in i •• Į menininkui augti. Juo labiau,

P

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuž skis

Saus;o Septinta Diena
“Aš žinau mintis, kurias 

turiu apie jus, sako Viešpats, 
ramybė ir ne prispaudimo 
mintis, kad duočiau pabaigą 
ir kantrybės’’ — Jer. XXIX. 
11.

Maža gėlelė taip nusižemi
nusiai augo, taip apleista ji 
buvo, kad dangus žiūrėjo kaip 
mėlyna akis, žemyn į jc« uo
linį plyšį.

Ką gi galėjo padaryti la 
maža gėlelė tokioje tamsioje 
vietoje, bet stengtis pasiekti 
tą mėlyną akį ir lipti pab; 
čiuoti dangaus veidą!

Ir nėra nė jokio gyvenii• . • . • — , Į • ■■■ c ~V j OVZ J-SA V*~ J J A . v* .7 W 1 t
rą a nūn į ir ai panorę a\o,, įr, svarbiausia, išmokė mokti groti visais muzikos persikraustė ir visa Petraus ^a’P nu°bodaus ir žemo, bet 

ui jie įsigi- stiprumo vis galima duoti, 
■s gabalą i» iSau^‘ »» anksčiausio sklypo 
inkus Nik an^ žemės tiesesniu iki dan- 
tapo antrų->“’• ~ °«rald »«»•

1 rgabentam Kiprui užėjo liūd
nos dienos. Mikas jį labai 
spaudė mokytis: įtaisė giedo
ti bažnytiniame chore ir pri 
vertė mokytis groti vargo-

turetų paskatinti b ederaeijos L* ^tyg R.pr(> petmusko nais. Eidamas vienuoliktu©-} 
apskrities valdybą, kad vei- _v&. tur-- tįpk muzi. siug metus> Kipras buvo jau
kiau jį realizuotų.

Mums, katalikam.-, aiškiai 
yra matomas neva patrijotiš- 
kas laisvamanių, cicilikėlių ir 
komunistų veikimas. Aiškiai 
matome, kad jie griežtai lai
kosi nusistatymo, kad taus 
be Dievo ir religijos gali sėk
mingai
ti
mą,

kad tiktai iš tikinčių širdžių 
išrauti Dievo ir artimo meilę.

Įlindę į avies kailį jie mo 
ka apraudoti darbininko pa
dėtį ir išvilioti iš katalikų 
centelius palaikymui savo

turėjo
kalinių ir meninių gabumų. 
Jonas ir Juozapata Petraus
kai išviso turtėjo aštuonius 
vaikus. Ne visi jie gyveno, 
bet visi buvo labai gabūs. Mi
kas su Kipru savo talentais 
plačiai pagarsėjo. Tačiau gra

beveik pusė vargonininko. Čia 
Kiprą ištiko nauja bėda, ne 
brolis Mikas įstatė jį į pra 
dedamąją mokyklą ir liepė

Maitina 2,100 sėdinčių streikerių. Liuosnorės moterys ir vyrai vienoje val
gykloje ties Fisher Body dirbtuve, Flint, Mich., gamina valgį viduje dirbtuvės 
“sėdintiems’’ streikininkams. Pusryčių, pietų ir vakarienės jos pagamina 2,100 

streikininkų.

mokytis. Kipras bu\o labai kas gUgeĮjėjo duoti jaunuoliui lankymo Vilniuje Kipras pats be darbo įsitaisė vargeninin 
a us, urejo Pa^> ingai ge , rimtesnį mueikalinį auklėji- šoko mokvtis, pasiryžo pra- kauti Onuškyje. Netruk <s ten
*» ©itninii ir L-mi iiflnAiYidflVA 1 . .......

Vaikystės dienos

Kipro Petrausko vaikystės 
dienos praėjo Labanoru mie
stelyje, Švenčionių (dabar U- 
tenos) apskrityje. Mokytis 
pradėjo eidamas penktuosius

sKammnu, smuiKu groti ir ia 
virio jo balsą. Ir kai tik Ki-

spaudos, kuri tiktai mulkina n|etus skaityti n)okžsi i5 lie
skaitytojus. tuvisko elementoriaus pas ga-

Tad, nors sykį, katalikai,' rsią miestelio (iaraktarką.
pasirodykime protingais ir ,. ,. . _ , . i . I Kipras Petrauskas augo gra-gnebkimes Įrankių, kurie i v. . T . , . °
mums padėtų atsispiiti to 
kiani priešų veikimui.

Pittaburgietis

žioje Lietuvos gamtos aplin 
kūmoje. Skambios lietuvių 
tautos dainos, tautiniai pa
pročiai ir graži, jo begalo 
mėgiama gamta ugdė Kipro 
Petrausko talentą. Iš pat kū
dikystės dienų jis jautė di
delį patraukimą prie muzikos

Šis - Tas Iš West End
Pittsburgo Padangės

Sausio 1 d., švęsdami Nau
jus Metus, ir šios kolonijos' labai dievobaimingi, todėl 
korespondentai pasižadėjo rū- traukdavo savo vaikus į baž- 
pestingiau rankioti įvykius, nytinių giesmių giedojimą.
žineles, kad Pittsburgbo Ži- „ v. ... . , ,.Tačiau didžiausias akstinasniose būtų daugiau įvairumo. 
Matysime, kaip jie savo pa
sižadėjimus pildys.

Sausio 3 d., sodalietės ben
drai ėjo prie šv. Komunijos. 
Taipgi laikė susirinkimą, ku
riame nusistatė daugiau pa
sidarbuoti savo ir parapijos

Visgi Obelių pradedamoje mo 
kvkloje Kipras prisikapstė 
iki trečiojo skyriaus, bet mo Pro dvasioje pabudo tikroji Jįs dalindavo žmonėms lie- 
kyklą baigti nepavyko. Pagy muzikos meilė, jis visose mi- tuv iškas knygas, giedodavo 
venęs kelerius metus Obeliuo- nėtose muzikos šakose grei- lietuviškas giesmes. Kipras 
se, Mikas Petrauskas persi- tai žengė pirmyn. Atsitikus nesitenkino vienu Miko or- 
kėlė gyventi į Gervėčius. Mi- progai, Mikas veždavosi K»- kestro dalyvavimu. Ilgainiui 
ką pasekė Kipras, o Gervė- Pri! i miestus, ypač į Vilnių. J jjs suorganizavo savo paties 
čiuose pradedamosios mokyk-; Pirmą, kartą Kipras į \ ilnių orkestrėlį, 
los nebuvo. Obelių mokykla P»t«ko eidamas keturioliktus j Likęs vienas
tuiėjo šiokios tokios įtakos metus. Mikas nuvedė oį į 
Kiprjj. čia jis ganėtinai pra
moko rusų kalbos, pamažu ė-

ir lietuvybės skatinimo dar- ja Petrauskų tėviške ir nuo 
bą, į kurį įsitraukė ir Kiprą, latine gyvenamąja vieta.

Onuškyje

teatrą, kuriame ėjo viena ru-J Kurį laiką Garvėeiuose pa- 
siška operetė. Pirmas apšilo-1 gyvenęs, Mikas išvažiavo mo

kytis į Petrapilio konserva-mė įprasti į knygų skaitymą. • nkymas teatre Kiprui pada- 
1 rė nepaprastai didelio įspū-

Mikas išmokina mylėti 
muziką

Mikas Petrauskas, matyda
mas, kaip liūdnai vyksta Ki-

džio. Antras apsilankymas

ir dainos. Kipro tėvai buvo Prui žemiškieji mokslai pra- 
dedamoje mokykloje, jis pa-

Vilniuje Kiprui padarė dar 
didesnio įspūdžio. Šį karią 
kartą jam teko pamatyti cir
ką ir klaunus. Visų didžiau
sio įspūdžio padarė Kiprui

Gyvendamas Onuškyje K; 
pras pradėjo jausti da ilgia.: 
atsakomybis, branginti suv' 
vietą ir rūpestingiau eiti sa 
vo pareigas. Čia jis gauna

Šaknis pasodinta puikiau
sioje žemėje, geriausiame kli
mate, ir palaiminta visu tuo, 
ką saulė ir oras ir lietus jai 
gaii padaryti, nėra taip tik
ra savo augimo į tobulumą, 
kaip kiekvienas žmogus gali 
būti, kurio dvasia trokšta vi
sa to, ką Dievas yra prisi
rengęs ir berybiai nori jamprogos rimčiau susidomėti i

savo balso lavinimu. Mikas, j ductj nesutinka
dažnai atvažiuodamas iš ke- ■ pakylančio pumpuro, kurs
nservatorijos, dar rūpestin Mėčiusi link jos, su tokiu ti- 
giau stengėsi Kiprui padėt, i krumu> kaip Dievas, visa ge- 

toriją. Kipras liko vienas. J ir jį lavinti. Čia jis kas kar. ro versmė, persiduoda sielai, 
Klebonas Alšauskas pakvietė' ?aUgia.a gaudav0 teoretinių kuri ilgisi būti j0 dalininkė.
Kiprą būti Gervėčių vargoni- žinių iš muzikos srities. Be — William Law

reikalais.
Šv. Jono draugija laikė me 

tinį susirinkimą, kuriame iš
rinko du atstovus į Federa
cijos skyrių ir paskyrė Fe
deracijai ir seserų vienuoly
nui metinę mokestį.

Šv. Vardo draugijos nariai 
energingai darbuojasi ruošda
mi kortaviino pramogą Įtara- 
pijos labui. Pramoga įvyks 
sausio 10 d., 3 vai. po piet, 
mokyklos svetainėje. Nuošir
džiai kviečia vietinius ir iš 
apylinkės svetelius atsilanky
ti. Tari surinkę labai gražių 
dovanų. Be to, sako visus sve
telius Įia.vaišins užkandžiu ir 
gerai įrūgusią girele.

Spirgutis
Ar Ėmei VITAMINŲ-"

Šiandien?
NauJusIm NUOA-TONE dabar mok. 
altškat sustiprintas su VITAMINAIS 
A Ir D sustiprina susilpnėjusius or- 
ganuH. Tai puikus skilvio vaistas, 
pataisijs apetitų Ir yra tiesioginė pa
gelba. Padidina skilvio ir plonųjų 
žarnų sulčių apytakų. NUOA-TONE 
veikla žtrdĮ ta prasme, kad padidina 
energijų visais atžvilgiais. Besveik- 
stant po Ilgos Jis yra ypatingas vai
stas, Mėgink dabar naujųjj NUOA- 
TONE ctustlprlntų su VITA M INA 18 
A lr I). Pertikrink save su NAUJA 
PAJĖGA aluose vaistuose. Pasekmės 
užtikrintos arba pinigai grąžinami 
Parsiduoda pas visus vaistininkus.

Nuo užkietėjimo imk —UOA.8OL-* 
tai Idealus Uuosuotojaa—26c lr 60c.

Kiprui lavintis muzikos sri
tyje buvo jo vyresnysis bro
lis Mikas, kuris mažą savo 
broliuką, tarytum, traukte 
traukė į dainų pasaulį. To
dėl žinomas lietuvių kompo
zitorius Mikas Petrauskas lai
komas pirmuoju Kipro Pet
rausko muzikos mokytoju. 
Kai Kiprui buvo devyneri me 
tai amžiaus, jo brolis Mikas 
gavo vargonininko vietą O- 
beliuose, pradėjo savarankiš
kai gyventi ir pasiėmė pe.- 
save į Obelių Kiprą. Čia pra
sidėjo naujas Kipro Petraus
ko gyvenimo lapas.

stebėdamas jo nepaprastus ga tref.iasis apsilaokyn,as 
bumus muzikoje, ėmė kreipti 
kuodaugiausia dėmesio į mu- 
zikalinį ir moralinį jaunuo
lio auklėjimą. Auklėjo Mikas 
Kiprą kaip tėvas: dabojo, mo
kė, prižiūrėjo, rūpinosi. Mi-

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

PAMOKSLŲ
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.

ninku, karta vesti chorą ir j vargonininkaudamas On’šky
orkestrą. Jam pavyko tas da- i J<“’ Klt>ras S“™'“’
Ibas ir puikiai sekėsi ,«si-'tqu K'fSmiinnku v.sojc pla 
imtosios pareigos. Tačiau i “by'"ikė.|e. Bekalėdoti.- 

Vi’.-ir.ors ir nesunkus vargoninin- ,n“ ir bevažinėdami., po k-, 
iuje, kada' Mikas jį nuvedė! ko amatas buvo Kiprui, bet'",us Kll>ras ėra6 vls t Dabar Inturkės klebonas).

nepatrauklus. Jį daugiau vi-| alaus’ de£tinės išgerti, pasi- Savo kilniomis, gražiomis ka 
bodavo gamta, meškerioji-' ^art‘ llu°lat'niu vakarušnin- lboniis, savo neišsemiamais 
mai, medžioklės’, ekskursijos, ku ir dėl tos Pažasties ne- visokių darbų sumanymais

vo, pagaliau, vargonininko 
vietą Dusmenyse tuo metu 
buvo labai protingas ir ge
ros širdies kunigas Siamas

nm,
į gastraliavusią Vilniuje ita
lų operą. Čia pirmą kartą sa
vo gyvenime Kipras pajuto, 
kokia galinga jėga yra toji 
muzika ir nuo šio karto visu 
jaunos sielos aistrumu paini

o viso to pasėkoje aiškus ap 
siieidimas tarnyboje. Neiške
ntęs klebonas jį atleido. Ki- 

! lo muzikos meną. Po apsi-'pras, kurį laiką pasibastęs

teko savo antrosios vietos, jis nukreipė Kipro energiją 
Šį kaitą Kipras be darbo tu ir temperamentą į pozityvų 
rėjo išgyventi beveik ištisus darbą. Kiprui prasidėjo nau- 
metus. Pergyvenęs sunkiau- jas gyven’unas. Dusmenyse Ki 
sius dvasinius neramumus K i pras įdėjo daug darbo ir Su 
pras, savo gabumo dėka, ga- ( Tęsinys ant 5 pusi.)

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINEITS ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamai 
Kaipo 
Skilvio 
V ai t tat

e j

PRAŽTK SAMPELIO DTKAJ 
Trlner’i Bltter Wlne C«.
544 B. Wcilt* Bt., ChtcMA. TI1. 
Prtattiak man a*mpel| djkal 

Tardaa_________________________
Visose

Vaistinėse

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

INSURfcD

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

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

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

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

Association of Chicago teikia paskolas ant namų 
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.

— ANO DMIKANIO//
ederalSavinos

AND LOAN AtlOCIATION 
Of CHICAGO

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

(Tęsinys iŠ 4 pusi.) 
dies dainos menui tarp pa 
Tapijiečių plėsti. Dar ir da 
bar dusmeniškiai kur kas da
rniau ir gražiau dainuoja už 
aplinkinių parapijų gyvento
jus

Į revoliucijos b«cgų

Išbloškė Kiprų iš vagos 
prisiartinę 1905 metai, — su
sidūrimas su policija. Kip
ras neiškentė nejsipainiojęs j 
revoliucinę bangų. Daug e- 
nergįjos paaukojo jis bepla- 
tindamas Vilniaus Didžiojo 
Seimo proklamacinę literatū- 
rų. Tačiau jo darbuotę su
trukdė žandarai, pasodindami 
jj j Trakų kalėjimų, kuriame 
buvo išlaikytas visų pusmetį.

Paleistas iš kalėjimo, Kip 
ras nusidangino į Vilnių, kur 
nuo 1906 m. pavasario dir
bo Mikas Petrauskas. Mikas

su jam įprastu energiškurnu 
organizavo koncertus, muzi
kos vakarus ir ruošėsi atida
ryti savo muzikos mokyklų.

Visuose Miko darbuose uoliai 
dalyvavo ir Kipras. Mikas, 
nesitenkindamas paplūstų ko
ncertų ruošimu, suorganizuo
ja pirmų lietuviškų operetę. 
Parašęs dvi operetes (“Malū- 
ninkas ir Kaminkretis” ir 
“Adomas ir Ieva’’) Mikas 
suruošė grandiozinį spektak
lį. 1906 m. rudenį Mikas su
organizavo putnų lietuviškų 
operų “Birutė’’, kurioje Kip
ras Petrauskas dalyvavo jau 
kaip solistas. Tai buvo 1906 
m. lapkričio mėn. 6 d. Šis' 
pirmas viešas Kipro jiasiro- 
dymas scenoje buvo lemtin
gas jo gyvenime. Po nusise- 
kimo spektakliu atsirado trys 
iniciatoriai (Ant. Smetona, 
kun. VI. Mironas ir D. Mali
nauskas), kurie pradėjo rink
ti aukas, tikslu sušelpti Kip

Truly o blessing on your heod is Fom-ol, the ne"/ 

shampoo discovery which take* drab, siekly hair 

ond transforms it to a bright and flattering Holo. 

Fom-ol is an amazing foaming oil shampoo, superfine 

ond non-irritoting to the mosi tender slcin. Fom-ol 

leaves your heod clear. ond your hair glowingly 

heolthy. Fom-ol » so economical; a little goes a long 

way. Ask your druggist for the regular 50c sire. Or, 

vrrite for a generous trial bottle, ertclosing 10c to 

cover pocking and pastoge.
Mere tften J efcempeo-e treatment!
r1■ii■

ClANtOL mc., 139 Ws*t 4tn> (*., M.w Ysrfc, N. Y.

I •ncloi* 10c for on* Irta, »'«• berti* of Fom-ol.

Addroti-

'Tliiii
i — -State-

MALDAKNYGES

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.75

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ............................... $4.09

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ....................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.........  60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš........................................ $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.-........................ 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
J

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DBU iii NMTĮ| 

YARds 1741-1742
MCHU KABIO PROGRAMA PIRMAMEMTO VAKARAIS »:W V AL. 

W. H. P. O. (1410 kfl.) STOTIS

Phone

GAJU, IND. LAIDOTI V l« DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN
p* tarnavimu — Moterį* patams,

IMti Ave.1

• • I

im

rų Petrauskų, sudarant jam 
sąlygas mokytis konservato
rijoje.

Petrapily

1907 m. sausio mėn. Kip
ras Petrauskas išvyko į to
limų nežinomų Petrapilį ir, 
išlaikęs egzaminus, buvo pri
imtas į konservatorijų prof. 
Gabelio vadovaujamų daina
vimo klasę. Įstojęs į konser- i 
vatonijų, Kipras visų laikų 
praleisdavo rimtai ir patva
riai dirbdamas. Konservato
rijoje jį rėmė Vilniškis ko
mitetas, Petrapilio labdarių 
(lietuvių) draugija ir vilniš
kis “Žiburėlis’’. Netrukus ir 
pats Kipras pradėjo užsidar- 
biauti. Būdamas konservato
rijoje vos antrų semestrų, Ki
pras gavo pakvietimų daly
vauti prof. Ziloti simfonijos 
koncertuose su 50 rublių at
lyginimu. Kartu gavo kvie
timų dalyvauti populiariuose 
gr. Šeremetavo koncertuose. 
Čia buvo svarbiausia Kipro 
pajamų pozicija. Daug kartų 
Kiprui teko dalyvauti Mask
vos dailės teatro ir savo kon
servatorijos viešuose spekta
kliuose.

Fausto rolėj

1908 metų rudenį Kipras 
dalyvavo konservatorijos spe- 
ktak 1 y je, operoje ‘ ‘ Faustas ’ ’, 
Fafcsto rolėje. Čia galutinai

G—men. llarold Nathan, federalto Tnvestigacijos 
biuro viršininko J. E. Hoover, pagelbininkas, kuriam 
pavesta vadovauti susekimui vaikvagio, kuris iš namų 
pagrobė Tacoma, Wash., turtingo gydytojo Mattson 10 
metų amžiaus vaikų ir išpirkimui pareikalavo $28,000. 
Jau aštunta diena kai vaiko likimas dar nežinomas. 
Einant Lindbergo įstatymu, žmogvagiui gręsia mirtis 
arba kalėjimas iki gyvos galvos.

sugrįžti į Lietuvų. Tačiau tik sios garbės naštų.
1920 m. rugpiūčio mėn. jam Vėl Lietuvoje

buvo įvertintas gražus Kipro; tai padaryti pavyko. Kipras
balsas ir jo aukštas muzika
lumas. 1910 met. žiemos me
tu Kipras gavo pakvietimį 
dalyvauti Marijos teatro de
biutų spektaklyje. Nuo jo bai
giamos Kipro moksleivio die
nos, gyvenimo linija persi- 
laužia kita linkme.

Besimokydamas konserva
torijoje, Kipras palaikė gana 
gyvus santykius su Petrapi
lio lietuvių kolonija ir su Lie
tuvos visuomene, atostogų me 
tu dažnai rengdavo koncer
tus įvairiose Lietuvos vieto
se. Konservatorijos mokslas Į 
Kiprui Petrauskui atnešė la
bai daug naudos.

Debiutas Marijos teatre

Debito spektaklis Marijos 
teatre pavyko, teatro direk
cija pagyrė Kipro balsų, ta
čiau patarė jam kurį laikų 
sustiprinti savo balsų. Tada 
Petrauskas sugrįžo vėl į ko
nservatorijų ir ėmė dar ener
gingiau mokytis. Vieno spek
taklio metu Kipras tiek su
žavėjo publikų, kad tuo me
tu buvęs teatre direktorius 
Teliakovskis pakvietė jį vy 
kti į Petrapilio Marijos teat
rų. Po pasisekusio debiuto 
Petrauskas buvo pakviestas 
pasirašyti sutartį, — stoti į 
Imperatoriaus operų.

Devyneri metai, kuriuos 
praleido Kipras besidarbuo
damas Marijos teatre, nebu
vo gausūs kuriais nors įvy
kiais, kurie būtų reikšmingai 
atsiliepę į jo charakterį ir 
gyvenimo kelių. 1919 m. pa
siekęs didžiausios garbės vi
suose Rusijos didmiesčiuose. 
Kiprus ima rimtai rūpintis

Petrauskas sugrįžo iš tos Ru-
Sugrįžęs į Lietuvų Kipras 

tuojau ėmėsi savo mėgiamo-.

viškų operų, kurios pirmas Milanas - Roma - Praha - 
spektaklis įvyko 1920 m. gruo Viena - Ryga - Talinas - Hel- 
džio 31 d. Vos grįžęs iš Ru-1 sinkiai -Stokholmas, — tai 
sijos ir matydamas savo tė- dainos kelias, kuriame Kip- 
vynę pavojuje Kipras Petrau 1 ras Petrauskas garsino lie-
skas stojo savanoriu j Lietu 
vos kariuomenę, trokšdamas 
vykti į karo laukų. Tačiau 
kariuomenės vadovybės įsa-

tuviškų dainų ir savo tėvynės 
vardų. Jį pažįsta visa Euro
pa ir vertina kaip pasaulinio 
masto dainininkų. Jis žino-

kymu, jam tenka ruošti kon- mas ir Amerikos žemyne, y-
certus pafrontėje, karo lauke, 
kurie buvo reikalingi karių 
dvasiai sustiprinti. Pasibai
gus nepriklausomybės kovo
ms, Kipras Petrauskas visa 
energija ėmėsi kuriamojo te
atro darbo.

,Jo pusrangamts ne j\u- 
rta bet ir sustiprinta bei iš
plėsta Lietuvos valstybės o- 
pera. Kipras Petrauskas ieš
kojo ir subūrė geriausius Lie
tuvos dainininkus j valstybės 
operų. Ir jeigu šiandien Lie
tuvoje opera gali drųsiai ro
dytis geriausiuose pasaulio 
muzikos centruose, tai yra ne 
kieno kito, o tik Kipro Pet
rausko nuopelnas. Štai dėl ko 
didysis Lietuvos dainius Ki
pras Petrauskas visiškai tei
singai yra vadinamas Lietu
vos valstybės operos tėvu.

Garsus ne vien Lietuvoj

Kipras Petrauskas garsas 
toli už Lietuvos ribų. Kau
nas - Berlynas - Paryžių*

pač Pietų Amerikoje, kurios 
gyventojai šių metų vasarų 
turėjo progos klausyti Kipro 
Petrausko dainų.

Taigi, Kipras Petrauskas y- 
ra didelis menininkas, žy
miausias ir mėgiamiausias 
lietuviškos dainos ir savo tė
vynės vardo garsintojas. Jį 
myli ir gerbia visa Lietuva^ | 
viso pasaulio lietuviai. Kip
ras neturi nė vieno priešo, o 
tik draugus. Minios juo Ža
visi ir kelia jam ovacijas. Ki
pro Petrausko kaip garsaus 
menininko nuopelnai Lietuvai 

į ir lietuviškajai dainai yra 
nepaprastai dideli ir sunkiai 
trumpame straipsnyje atpa
sakojami. Jo nuopelnai ir di
deli darbai galima aprašyti 
tik storoje knygoje.

Šių reikšmingų sukaktuvių 
proga, didžiajam Lietuvos 
dainiui Kiprui Petrauskui li
nkime dar daugelį metų džiau 
gtis lietuviškuoju menu

sijos, kurioje išaugino savo (jo darbo. Trijų mėnesių lai- 
meniškų galių, kurioje pasi-1 kotarpyje Kipras Petrauskas | 
ėmė nešti sunkių gyvename- sugebėjo suorganizuoti lietu-

>?«• ii A.
ALEKSANDRAS

ŠIMKUS
Mirė sausio 5 (1., 1937 m..

11:00 vai. vakare, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo iš Lietuvos-
Paliko dideliame nuliūdime 

3 sūnus: Juozapą. Ir marčią 
M&mie; Pranciškų ir marčią 
Florence ir Antaną ir mar
čią Bernlce; 3 anūkus ir gi
mines.

A. a. Aleksandras oflvo na
rys D. L K. Vytauto Draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj 3319 Lituanica Avė.

I.aidotuvės Įvyks šeštadienį, 
sausio 9 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į ftv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Marčios. A- 
nūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius R. P. 
Mažeika. Tel. YAKds 1138.

ADOLFINA
ANDRIKIENĖ

(po tėvais Saulitaitė)
Mirė sausio 5 d., 1937 m., 

10:12 vai. naktį, sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo iš Telšių apskričio. I- 
ludžių parapijos, Gedrimų kai
mo.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Simoną, 4 dukteris: Del
tą. Aivlną, Luoille ir Stellą. sū
nų Stanislovą, 4 žentus: Frank 
Ashmont, Tim Platini, Charles 
Jorczak, Alfred Infusino, ir 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas 4 447 So. 
Fairfield Avė., tel. LAFayette 
2376.

Luidotnvės įvyks šeštadienį, 
sausio 9 d. Iš J. F. Eudeikio 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėta } Nekalto Prasidėjmo Pan. 
ftvč. Marijos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingo* pamal
dos už vėlionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į ftv. Ka- 
ziniero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Sūnus, Žentai ir Giniksės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikls. Tel. YARds 1741.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
--------- o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o----- —

Suvirš 50 metų prityrimo 
o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

o
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI Į

Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

3354 So. Halsted St.
Phone BOUIevard 4089

METINĖS SUKAK
TUVĖS

LAIDOTUVIŲ .DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 834-0

JONAS
SEMETULSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
4 dieną sausio, 1936 metais, 
sulaukęs 66 metų amžiaus.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą žmoną Oną, du sūnus: 
Joną ir Stanislovą, dvi duk
teris: Oną ir Stefaniją.

Liūdnai atminčiai mūsų 
brangaus vyro ir mylimo tė
velio, bus laikomos šv. Mišios 
Aušros Vartų bažnyčioje šeš- 
tadleaį, sausio 9 d., 19S7 m., 
7:46 valandą ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus Ir pažį
stamus atsilankyti J pamaldos, 
O po pamaldų J namus 8109 
W. tPtk 8t-, dėl pietų.

Mes tave, brangu* vyre r 
tėveli, nlekiionist neužmlrMme. 
Tu pas mus Jau nebesugrįši, 
be* mes anksčiau ar vėliau pas 
tave ateisime. Lauk mūs atei
nant.

Nuifldę lieka: Zinortk, Sūnūs, 
Mukterys.

VLADISIGVAS M.VZILAIN- 
KAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 4 d., 1937 ra.. 9:80 vai. 
vak., sulaukęs pusės amž.. gi
męs Kėdainių apskr. Krakių 
parap., Jankūnų kaime.

Amerikoje Išgyveno 80 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Eleną ir Stanislavą,
2 sūnus Vlnoentą Ir marčią 
Stanislavą ir anūkę Elvlrą. 
Julijoną ir marčią Petronėlę, 
seserį Kazimierą tr švogerj 
Lauryną Bar.lo nlus. švogeriua 
Joną Krauzą, Tcadorą ir Zofi
ją Montvilų*. Petrošių šeimy
ną, pusbrolį Aleksandrą Mazi- 
lauską ir šeimyną tr kitas gi
mines Amerikoje. Kanadoje 2 
brolius Adomą tr Kostantą 
Muzilauskius. IJetuvoje brolį 
Antaną ir gimines.

Kūnus pašarvota* 3620 So. 
Ix>we Avė. Blvd. 7835. Laido
tuvės įvyks šeitad. sausio 8-tą 
d. 9 vai. ryto ii narnu | Sv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos ui 
vėlionio sielą o iš ten bus nu
lydėta* į Sv. Kazimiero kap.

Visi a., a. Vladislovo Mazt- 
lauskjo giminės, draugai tr pa- i 
žįstaml esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvės* tr 
sutelkti jam paskatinį patar
navimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Dukterys, Nūnai, A- 
nflkė. Sesuo, Avogeriai Ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. 
Masalskis, tel. Blvd. 41<».

Latfcawicz ir Simai 
S. C. Laclia wicz 
1. liiileiičiiis 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A Petkus 
S. M. Skintas 
IlZlĮp
Mis ir Sus

2314 Wcst 23 rd I’lace 
Phone Canal 2515

*2-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572*

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avg. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

-i
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Iš Lietuvių Gyveninio Chicagoj Ir Apylinkėj

West Pullmano 
Naujienos

Gruodžio 27 d., parapijos 
svetainėje įvyko metinis pa
rapijos bankietas ir kuopui- 
kiausiai pavyko.

Žmonių buvo pilna svetai
nė, net sėdynių pritrūko. Da
lyvavo daug svečių iš Chi
cagos; visiems esame labai 
dėkingi už atsilankymų į mū
sų parengimus. Vadovaujant 
Jucevičienei, šeimininkės pa
gamino skanių vakarienę. Bu
vo ir trumpa, graži progra
ma. Choras padainavo porų 
gražių dainelių. Kalbėjo dr. 
S. Biežis ir adv. J. Bonlen 
(Bagdžiūnas).

Vakarui vadovavo ir gra 
žiu kalbų pasakė klebonas 
kun. A. Linkus. Po progra
mos buvo šokiai.

tė. Pabuvus savaitę, vėl grįž
ta Washingtonan, kur turi
gerų valdžios ofise darbų.< <

-------- V i '

Buvo paralyžiaus • ištiktas 
ir sunkiai sirgo Ant. Žitkevi
čius, gydytojo dr. S. Biežio 
prižiūrimas žymiai sustiprė
jo. Yra vilties, kad visai pa
sveiks.

Labai sunkiai plaučių už
degimu serga mūsų biznio 
rius Aleksas Kvietkauskas. 
Lankytojai sako, kad ligonis 
jau po truputį eina geryn.

Sausio 10 d., parapijos sve
tainėje Moterų Sų-gos vietinė 
kuopa rengia kaukių (Mas
karade) balių. Bus gera šo
kiams muzika. Jžanga tik 
25c.

Iš So. Chicag os 
Padangės

Sausio 10 d. So. Chicagoj 
įvyksta balius, teatras ir šo
kiai. Teatrų vaidins žymūs 
artistai. Vakaras rengiamas 
šv. Juozapo parap. naudai ir 
įvyks gražioje svetainėje ad
resu 8801 Commercial avė. Į 
salę įėjimas per šonų. Prad
žia 6:30 vai. vak. Jžanga j 
teatrų ir šokius 50 centų. I*o 
teatro per šokius bus galima 
pasivaišinti.

Tat, visi Chicagos ir apy- ! 
linkių lietuviai kviečiami at- ' 
silankyti ir pasilinksminti sui mumis. ,

Per Kalėdas čia mirė jau
na mergaitė 15 ir pusės metų 
a. a. Elzbieta Limakauskaitė.

Kalėdos ir Naujų Metų šve
ntes vestpulmanieciai gražiai 
praleido. Ypač Kalėdų šven
tę. Bažnyčia per visas Mišias 
šv. buvo pilna žmonių. Para
pijonai savo bažnyčios išlai
kymui sudėjo 704 dol. aukų.

Sausio 3 d., 3 vai. po piet, 
parap. svet. įvyko prakalbos 
Vilniaus vadavimo reikalais. 
Kalbėjo V. Uždavinys. Aukų 
sudėta Vilniaus reikalams ar
ti 20 dol. Rap.

, siskirstė.
I ši Naujų Metų diena vi 

siems padarė įspūdžio ir il
gai nebus pamiršta.

Nemuno Sūnus

Aviacijos Mėgėjų 
Susirinkimas

Amerikos lietuvių tarpe a- 
viacija pasidarė labai popu
liariu sportu. Ačiū keliems 
mūsų lakūnams, lietuvių va
rdas plačiai praskambėjo šioj 
ir anoj pusėj Atlantiko.

Bet šitos gražioe tradicijos 
reikalinga palaikyti. Kas me
tai turėtumėm rengti metines 
aviacijos šventes, kurios pri
mins Dariaus - Girėno žygį 
ir pasiaukavimų.

Šventes praleisti pas tėve
lius iš Washingtono, D. C., 
buvo parvykus S. Kiupeliū-

Aplink Kinijų yra apvesta 
siena, vadinama kinų siena, 
kuri statyta du šimtus metų 
prieš Kristų. Turi 11—12 me
trų aukščio ir 8 metrus sto
rio.

Yra keletas parapijonų, ku
rie yra ligos prispausti, ir 
negali su visai darbuotis. Pa
vyzd., sunkiai serga Apolo
nija Kundrotienė. Ligonė gu
lį namie. Linkim jai greit pa
sveikti.

Per Naujus Metus po pa
maldų parap. choras pasvei
kino gerb. klebonų kun. Pr. 
Vaitukaitį. Nuvykęs į klebo
nijų choras šauniai padaina-

Atgaivinta. Štai matome slaugę, Rose Cassin iš St. An- 
ne ligoninės, Chicagoje, su Mrs. Clarence Giltzow, kuri 
buvo atgaivinta po to kai jų ir jos vyrų ir vaikučius rado 
užtrošktįsius nuo dujų.

vo “Ilgiausių metų” ir pa
linkėjo klebonui laimingo gy
venimo.

Gerb. klebonas, pakvietęs 
choristus į parap. salę pui
kiai pavaišino. Po vaišių cho
ro vedėjas varg. K. Gaubi s

Paklydęs vandenyno platy
bėse laivas, jei turi radio a- 
paratą, gali pasiklausti ka
me esųs ir centrinė radio sto
tis praneša laivui jo esamų 
vietų. Naueno stotis siunčia 
žinias net 20 tūks. kilm. to
lumo.

Popiežiaus paraginti, atrem- 
kime atūžiantį žiaurios bedie
vy, >ės pavojų visokiais priei
namais būdais, ypač remiant 
katalikiškųjų spaudų.

GRAŽIOJI LIETUVA

Svarbus susirinkimas avia
cijos reikalais įvyks ketvir
tadienį, sausio 7 dienų, R vai. 

j vak., Sandaros klūbe, 814 W. 
33rd st. Atsilankykit būtinai!

B. J—tis.

Dar Vienas Jaunas 
Klubas

pirmas pasakė gražių kalbų, 
paskui pakvietė pakalbėti 
choro narius: W. Borneikį, 
Al. Baltuškų ir Vilienę. Į vi
sų kalbas gražiai atsakė kle
bonas įspūdinga kalba.

Pasivaišinę choristai-ės iš-

Pranešama, kad prieš porų 
mėnesių Chicagoje susitvėrė 
pokariniais laikais atvykusių 
iš Lietuvos lietuvių klūbas 
vardu “Lietuvių Išeivių Jau
nimo Neprigulmingas Rate
lis”. Ratelis sakosi “nekrei 
pia domės į politinius ir re 
Ilginius narių įsitikinimus’ . 
Valdyboj yra pirm. J. Kau 

i nas, vice pirm. St. Bagužas, 
rašt. B. Gedminas, fin. rašt. 
A. Vaizgėla, ižd. A. J. Povi- 

į lionis.

Pranešimai

Aromatiškas tabakas iš distriktų Xan-Ik
tha, Cavalla, Smyrna ir Samsoun Tur
kijoje ir Graikijoje, turtingiausio kvap
snio tabakas

... sumaišytas su
Lengvu nunokusiu namie-augintu ta- 
baku —- Bright tabaku iš Carolinų, 
Georgia ir Virginia; Burley tabaku iš 
Kentucky ir Tennessee; ir tabaku iš 
pietinės Maryland

Nusižudė. Peter A. Morten- 
son, buvęs Chicagos viešųjų 
pradžios mokyklų viršininkas 
(superintendent) nusitroški-
no gazu savo namuose.

.. .ir suvyniotas į
Puikiausios rūšies Champagne Ciga- 
rette popierą. šita popiera, ypatingai 
gaminama dėl Chesterfield cigaretų, 
yra gryna ir dega be skonio ir kvapo.

Del gerųjų daigtų rūkymas gali jums suteikti..
Copyriafc i?J7. UBfianO UnuIflMficnOa ______ ,

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

Sausio mėn 7 d. — 7:30 va!, 
vak., .Jono Yuškos svetainėj - 
Hollywood Inn., 2417-19 W, 
43rd St. — Chicago, UI.

Sausio mėn. 9 d. — 7:30 va1, 
vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. — Chi

Siuvėjų Lokaloi 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 8 d., Ama- 
lgamated centro name, 7:30 
vai. vak. Bus įstaliavmas 
naujos valdybos ir daugiau 
svarbių reikalų. Pareiga vra 
visų dalyvauti.

F. Prusis, sekr.

cago-, III.
Broliai M. K. Motuzai pa

rodys :
Lietuvą spalvuotose 

paveiksluose,
kurie buvo pagaminti praeitų 
vasarų keliaujant skersai ir 
išilgai Lietuvą, bendradar
biaujant su įvairiom organi
zacijom ir kariuomenės stabu.

Didieji miestų centrai, di
delės iškilmės, Lietuvos gam
tos vaizdai ir ūkio darbai — 
tik dalis turinio.

Priedas — tik ebieagie- 
čiamsl 1935 m. pasaulio lie
tuvių kongresas Kaune. A- 
merikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 
kams 15c.

35c — vai-

CLASSIFIED
REIKALAI.IAMA DARBlNINKfcS

Reikalą i»1nma merirlna namu darbui. 
TunA dienos. Nereikto dirbti sek
madieniais. 2 suaugę asmenys. 
<7RAwff.r(l 5780. 1421 So. Lawn-
dale Avc., Nlneherg.

Reikalaujama mergina abelnam na
rnu darbui. T.abal para. alka. Ne
reikto virti. Reikia pallūdymų. ROO-

T*** »*V

WEST SIDE. — Nuošird
žiai kviečiame visas nares at
silankyti Šv. Kazimiero Ak. 
Rėm. 10 skyr. metinin susi- 
rinkiman, kuris bus sausio 10 
d., 3:30 po pietų mokyklos 
kambary. Kurios narės neuž
simokėjusios metinio mokes
čio, prašomos užsimokėti. Po 
susirinkimo bus užkandis.

M. Dobrovolskienė, pirm. 
E. Bitinai^, rašt.

—REIKALAIJAMI DARRININKAI

2 Uetuvlal TiioJmi 
Samdysime du gražiai ISrodančius. 
energingus vyrus. 25 Iki 45 m., pa
prastų gabumų, kurie nori nuolatln) 
darba su viso kraSto organlzaella. 
IMIrhčjnto elektros dalykų. Turi ap
siimti dirbti 8 valandas į diena Ir 
prndiM, milsų sųlvgomls. Tai reiš
kia nuo $40 iki $60 I savaitę nuo
šimčiais pradžiai. AtslSauklte pas 
snmdlnlnka J. F. Panto. Room 618. 
20 8 No. IVahash Avė

IEŠKO PIRKTI

teSkoma pirkti moži vargonlukal 
(reed organ). Turi hfltl geram sto
vy. Box 81 A. “Praiigas".
PARDAVIMU ĮVAIRrs’nALYKAI*

Pardavimui naujas refr'geratnrlus, 
inrultn elenner. skalb'tnul mnSina. 
Privatus pardavAJas. parduos pigiai, 
71*>7 <2 o Ta’man Ava

NAMŲSTATYMA8 IR TAISYMAS

Manant statyti sau naują namą ar 
pertaisyti sena. fankite

JOHN VILIMAS 

Contrnetor & RniMer,

RS°7 Ro. Manlowoo4 Avė., telefoną*
PROapeet 1185.

PATARNAVIMO BTOTYB

MTPWFST RERVTCF, RTATTON 
23.35 Ro Weatem Avė., kampas 23rd 
Plsre. Td. CANai 3784. Pltillipa 
“88” Prodnetn — Veedor and Qna- 
ker State Motor Oils — Cities Rer- 
viee Motor Oila — vien anketos rii- 
<iea Lnhrikantai vartojami — In" 
dexed Lubrieation. Vic. Yuknes, ma- 
naser.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų anketų namas po 
4 kambarina, sn voniom, skiepu, ir 
2 karu enradžinm. Stella Ynkne, 
21.50 W. 24th St., arba tel. CANai 
3784.

UPHOLSTERINO

Rakandų Taisymu
Pervflkimaa, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, ilvalymaa. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Zemianaios kainos miestą. Snperior 
Upholatering Co., 327 So. Kedaio 
Ava^ NEVada 7717. a i j


