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GENERAL MOTORS CORP. 
UŽDARINĖJA FABRIKUS

Darbininkų riaušės pasikartoja 
Flinte, Mich.

DETROTT, Midi., saus. 8. 
General Motors korporacija 
ir toliau uždarinėja savo sub
sidijuojamus fabrikus. Parei
škia, kad neturima pakanka
mai automobilių dalių ir kai 
kurių departamentų darbinin
kai nerimstų.

Taikintojai n.ukaitę dirba, 
kad darbininkų vadus suvedus 
krūvon j kokių nors konferen
cijų su General Motors virši
ninkais. Šis žygis nesiseka, ka 
daugi abi pusės paduoda ne
priimtinas sųlygas.

Šiandien uždaryta Cadillac 
Motor Car Co. fabrikas, ku
riam normaliai apie 4,800 dar 
bininkų dirbo. Tai įvyko, kaip 
vienam departamente apie 100 
darbininkų sukėlė “sėdėjimo” 
streikų. Jie sutrukdė kitiems 
darbininkams darbų.

Ford Motor Co. fabrike,

River Rouge, susiaurinti dar
bai, nes negaunama automobi
lių dalių.

Imant aplamai, daugiau 
kaip 100,000 darbininkų netu
ri darbo automobilių pramonė
je. Vieni darbininkai streikuo
ja, kiti netekę darbo uždarius 
fabrikus.

Flint, Mich., šiandien įvyko 
naujos darbininkų riaušės, ka
da darbininkai ėmė burtis 
prie policijos stoties, kad iš
laisvinus vakar suimtus du 
darbininkus.

Šiandien mirė ten vienas 
darbininkas, kurs buvo sužei
stas per vakarykščias riau
šes. t

Sužinota, kad General Mo
tors prezidentas Sloan išvyko 
atgal j New Yorkų, palikęs 
nurodymų savo pagelbinin- 
kams.

“SĖDINTIEJI” STREIKININKAI AUTOMOBILIŲ FABRIKE

Grupė “sėdinčiųjų” streikininkų Fishferbody fabrike no. 1, Plint, Mich. Jie visaip 
praleidžia nuobodų laikų. (Aeme Photq.)

ŠV. TĖVAS SVEIKESNIS

Planuoja kalbėti per radiją 
vasario 7 d.

VATIKANAS, saus. 8. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI 
sveiksta. Skausmai kojose iš
nyko, alsavimas pagerėjo ir 
kelinta naktis jau gali ilgesnį 
laikų, miegoti. Tas teikia daug 
gaivumo nukamuotam kūnui.

Jo Šventenylė jau pagei
dauja kokiam laikui apleisti 
lovų. ir pasėdėti kresėje. Kol 
kas gydytojas Popiežių sulai
ko nuo šio žygio.

Popiežius planuoja vasario 
m. 7 d. kalbėti per radijų vi
sam pasauliui. Šių dienų Ma
niloje bus uždarytas tarptau
tinis Eucharistinis kongresas.

Popiežius pageidauja per 
radijų pasveikinti kongreso 
dalyvius, suteikti jiems apaš
tališkų laiminimų ir podraug 
kviesti visus krikščionis vie- 
nybėn pastovios taikos pašau* 
ly palaikymui.

Vokietija priešinasi bolševiku įsigalė
jimui Ispanijoje

Prez. Rooseveltas žada balansuoti 
biudžetą

UNIJOS PRIEŠ STREIKUS 
AUTOMOBILIU PRAMO

NĖJE

AVASTIINGTON, saus. 8. — 
šiandien kongresas gavo prez. j 
Koosevelto specialų pranešimų 
apie valstybės finansinį stovį.

Prezidentas paduoda plačių 
ir snmlkmeningų pajamų ir iš
laidų sųskaitų. 1938 metams 
žada dalinį biudžeto subalan
savimų, o 1939 — jau pilnų 
subalansavimų.

1938 metais visiškas biudže
to subalansavimas, sako pre
zidentas, neįmanomas, kadan
gi bus reikalinga skirti dar ne 
mažos sumos šelpimo vyluiy-

PER RA01JA APIE ŠVČ. 
VARDO DRAUGIJA

CLEVELAND, O., saus. 8. 
— Priklausančios Amerikos 
Darbo federacijai keturios <u- 
nijos atvirai pradėjo pulti U- 
nited Automobile AVorkerg of

NEW YORK, saus 8. — šį i America organizacijos vadus 
sekmadienį, sausio m. 10 d.,, už jų vedamus ginčus su Ge- 
Švenčiausiojo Vardo draugi- neral Motors korporacija.

j jos nariai visose J. A. Valsty
bėse priims šv. Komunijų 

1 Šventojo Tėvo intencija.
I Po to dvyliktų valandų die- 
j nų (centrai Standard time)
I kunigų dominikonų St. Joseph 
l provincijos provincijolas kun.

................. iii-, | T. S. McDermott, O. P., kaimui ir viešųjų skolų kiek nors' ’
... . . , , bės per radijų tema: Sven-sumazinimui. Viešųjų skolų! v. \ ...

... , ciausiojo A ardo draugija irpriaugo iki 3.) bilijonų dole- ....
ateitis . i ••

Be to, visi radijo klausyto
jai katalikai bus kviečiami 
melstis už Šventojo Tėvo pas
veikimų.

Šiam tikslui bus naudoja
masi Columbia Broadcasting

rių.

PRANCŪZIJA NEPATEN
KINTA VOKIETIJOS 

ATSAKYMU

Unijos pareiškia, kad U.A. 
\V.A. organizacija, susijusi su 
J. L. Lewiso “Industrial Or- 
ganization” komitetu, neturi 
teisės vesti derybų su Gene
ral Motors korporacija, arba 
skelbti streikų, kadangi tuo 
reikalu neatsiklausta pačių 
darbininkų nuomonės.

Pažymima, kad AV.AAV.A. 
vadai savarankiai elgdamies 
patiems darbininkams daro 
nuoskaudas.

Unijos ragina Fisber Body 
fabrikų darbininkus nutraukti 
streikus.

TURKIJA GRASINA IŠEITI 
Iš T.SjypNGOS

ANKARA, Turkija, saus. 8. 
— Kilo Turkijos rimti nesu
tikimai su Prancūzija. Turki
ja reikalauja., kad jai būtų a- 
tiduoti Sirijos miestai; Anti- 
oebija ir Alexandretta. Pran
cūzija tam priešinga.

Turkų spauda aštriai puola 
Piancūzijų ir grųsina jai net 
karu Sirijoje. Turkų vyriau
sybė gi grasina išeiti iš T. 
Sųjungos, jei jos reikalavimai 
bus neigiami.

IŠ 6 TIK 2 TEKO MIRTIES 
BAUSME

PARYŽIUS, saus. 8. — Su-
žinota, kad Prancūzija nepa- J sistemos tinklais, 
tenkinta Vokietijos atsakymu ,--------------
Ispanijos klausimu. Prancūzi BELGIJOS ULTIMATUMAS 
j<* socialistų vyriausybė ir VALENCIJOS RADIKA- 
toliau pasiryžusi eu Anglijos LAMS
pageliai spausti Vokietijų, kad
ji nesiųstų savanorių Ispani
jos nacionalistams. Prancūzi
jai rūpi Valencijos radikalų 
likimas.

LENKŲ RIAUŠES PRIEŠ 
ŽYDUS

VARŠUVA, saus. 8. — Cy- 
ževe, netoli nuo Varšuvos, len 
kai sukėlė riaušes prieš žydus. 
Du asmenys užmušta ir dau
gybė sužeista.

OSSINTNG, N. Y., saus. 8. 
— Šeši žudikai buvo nuteisti 
už pinigų kolektoriaus apiplė
šimų ir nužudymų New Yorko 
požeminiam geležinkely.

•Vakar denų iš jų keturiems 
mirties bausmė pakeista kalė
jimu, o dviem bausmė įvykdy
ta su elektra. Šie prieš mir
siant pasisakė nekaltais.

PAŠALINTAS IŠ UNIVER
SITETO

Anglija vargiai toliau ”cms 
Prancūzijų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatomas sniegas; 
daug šalčiau.

BRTUSELTS, saus. 8. — 
Ispanijos radikalai pasalingai 
nužudė Belgijos ambasados 
Madride sekretorių, baronų 
Jacųues de Borcbgrave.

Belgija pasiuntė ultimatu
mų Valencijos radikalams. 
Reikalauja, kad per 48 valan
da** radikalai su militarine pa
garba grąžintų nužudytojo 
lavonų, atsiprašytų ir išmokė
tų 33,000 dol. atlyginimo.

INFLUENZA PLINTA PO 
VISĄ ŠALĮ

Inflenzos (gripo) ir plaučių 
ligos epidemijos plinta visose 
J. A. Valstybėse.

Pažymima, kad Chicagoj 
epidemijų siautimas ne taip 
didelis. Kituose miestuose to
li blogiau.

PREZ. ROOSEVELTAS 
SVEIKINA PROTINGĄ 
* DARBDAVĮ
AMBLER, Pa., saus. 8. — 

73 darbininkai dirba Ameri
can Chemical Paint Manufac- 
turing kompanijos dirbtuvėje. 
Kompanijos prezidentas J. 
Harvey Graveli prieš Kalėdas 
visiems darbininkams skyrė 
ypatingas dovanas. Jis užmo
kėjo jų visas skolas, kokias 
jie turėjo. Šiam tikslui prezi
dentas išleido apie 90 tūkstan
čių dolerių.

Prezidentas Rooseveltas pri 
siuntė laiškų šiam kilnios šir
dies darbdaviui. Tarp kitko 
rašo:

“Su dideliu susidomėjimu 
išgirdau, kaip jūs duosningai 
atsiminėte savo darbininkus 
per šventes. Rašau šį laiškų, 
kad pasveikinti jumis dėl to
kio garbingo nusistatymo. Ti
kiu, kari jūs radote tikrųjų 
laimę padarius tiek daug lai
mės kitiems.”

BERLYNAS. — saus. 8. — 
Vakaryščių žinių apie Vokieti
jos atsakymų Anglijai ir 
Prancūzijai Ispanijos klausi
niu reikalinga papildyti.

Vokietija pareiškia, kad jos 
nusistatymas supuola su Itali
jos nusistatymu. Vokietija ap
gaili, kad Anglija ir Prancū
zija keičia savo pažiūras. Is
panijos sukilimų pradžioje Vo 
kdetija ir Italija reikaiavo, 
kad., valstybės nesikištų į Ispa 
n i jos, vidaus reikalus ne
leistų ten savanorių ir uždrau
stų karo medžiagos siuntimų. 
Prancūzija ir Anglija atmetė 
šį reikalavimų. Šiandien gi 
jau atvirkščiai veikia.

DU KARO LAIVAI LYDI 
ISPANŲ RADIKALŲ LAIVĄ

MADISON, Wis., saus. 8. 
— Iš Wisconsino valstybės u- 
niversiteto prezidento vietos 
pašalintas dr. Olenn Frąnk, 
kurs nuo 1925 metų buvo šios 
įstaigos prezidentu. Kalbama, 
kad tas padaryta politiniais I 
sumetimais. j

NFAV YORK, saus. 8. — 
Patirta, kad per Atlantikų du 
nežinomi laivai (naikintojai) 
lydi iš čia išplaukusį ispanų 
prekybinį laivų Mar Cantabri 
co su karo medžiaga Ispanijos 
radikalams.

MIRĖ FINANSININKAS

Mirė Chieago Title 
Trust Company boardo pirmi
ninkas Abel Davis, 58 m. amž.

LONDONAS, saus. 8. — 
Kew observatorija patyrė, 
kad vakar didelis žemės drėbė 

ant'jimas ištiko Tibetu.

PLATINKITE “DRAUGĄ M

Vokietija, pareiškiama no
toje, sutinka nesiųsti Ispani
jon daugiau savanorių, arba 
ištraukti iš ten visus pasiųs
tuosius, jei tai padarys visus 
kitos valstybės ir prižiūrės 
vietoje, kad tas būtų vykdo
ma.

Vokietija tačiau randa, kad 
vokiečių, arba italų savano
rių siuntimo' sulaikymas būtų 
žalingas Ispanijos naciojjfUis- 
tams, kadangi Ispanijos radi
kalams pasiųsta tiktos gėlytes 
savanorių bolševikų ir jie 
greit imtų ten triumfuoti. O 
bolševikų įsigalėjimas Ispani
joje visai Europai yra pavo
jingas.

NACIONALISTAI DARO PAŽAN
GĄ MADRIDO FRONTE

MADRIDAS, saus. 8. — Per 
naktį atsilsėję ir pasitvarkę 
nacionalistai atnaujino puoli
mus prieš Madridu šiaurvaka
riniam šone.

Pietiniam ir vakariniam šo
nuose po poros parų atkaklios 
kovos, dažnai su durtuvais ir 
rankinėmis granatomis, nacio
nalistai suginė atgal miestan 
radikalų milicininkus ir sava
norius ir užėmė tinklų puikiai 
įtaisytų jų apkasų.

Milicininkai su durtuvais iš 
blokšti iš apkasų. Keletu kartų 
vis naujos eilės veržėsi prieš 
nacionalistus ir vis daugiau 
jų išklota. Paliktos tikros kal
vos žuvusiųjų milicininkų.

Nacionalistai šį kartų vi
sais šonais suremia Madridu. 
Matyt, bando įsiveržti mies
tan.

MEKSIKA MODIFIKUOJA 
NUSISTATYMĄ

MEXIC0 CITY, saus. 8. — 
Meksikos vyriausybė paskelbė, 
kad ji pataiso pereitos savai
tės savo nuosprendį, kad iš 
Meksikos nesiųsti Ispanijos 
radikalams J. Valstybės© su
pirktos karo medžiagos. Tad 
šeši amerikoniški lėktuvai iŠ 
Vera Cruz bus pasiųsti Va- 
lencijon.

Aišku, bolševikų įtaka pa
veikė Meksikos valdovus.

Pranešimas

PAŠTŲ DEPARTAMENTE 
NEPRITEKLIUS

AVASIIINGTON, saus. 8. 
— Paštų departamento sek
retorius Farley iškėlė aikštėn 
kad jo vedamas departame:
tas pereitais metais turėjo a- 
pie 17 milijonų dolerių nepri
tekliaus, nepaisant pajamų pa 
didėjimo.

Šiuo pranešu, kad Cbica- 
gos ir apylinkės chorų Susi
vienijimo susirinkimas įvyks 
šio mėnesio 9 d., 8 vai. va
karo, Šv. Antano parapijos 
svetainėje, Cicero. Į susirin
kimų prašomi būtinai atsila
nkyti chorų vadai - vargo
nininkai ir atstovai, šis su

sirinkimas yra vienas svar
biausių. Bus svarstoma apio 
būsimų šokių vakarų, sausio 

d., South Side Vikinga 
pie, 69 ir Emerald avė.

to bus svarstoma daugiau 
svarbių klausimų.

J. Stanaitis, raštinink

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 31 DIENĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE
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per jiį. ir su jos pagalba ieškoti sau duonos 
ir darbo naujoje šalyje, nes tik su ja tru
kumui ir plačiai galėjo išsiaiškinti dalykus 
sava, geriausia suprantama, kalba; joje ra
do daugiau atjautimo, nusiraminimo ir prie
glaudos. Net didžiausi atšalėliai ir interna
cionalai savo kalbai ir giminei, vis tiek grį
žta prie savų žmonių ir jų tarpe maišosi ir 
darbuojasi, nes tas tarpas yra jam praktiš
kiausias ir- geriausias kelias į asmeniškų j- 
si kūrimų. Todėl pasitaiko, kad žmonės, ku
rie Lietuvoje būdami nejautė, kas tai yra 
lietuviškumas, čia svetimojoje jį pajuto ir 
pamėgo. Taigi, mūsų išeivijos gerovė tūno 
jos glaudume, kuo didesniame jos susibū-

DIDJESNIO DĖMESIO KATALIKIŠKAI 
AKCIJAI

Reikia pripažinti, kad mūsų visuomenė 
tikrai permaža kreipia dėmesio į Katalikiš
kųjų Akcijų, prie kurios taip nuoširdžiai ra
gina Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI. Ka

“XX Amžius” at
spausdino labai įdomų 
prof. F. Kemėšio strai

psnį “Komunizmo tal
kininkai Lietuvoj”. Jį 
su mažais išleidimais
perspausdiname.

Redakcija

Komunizmo talkininkų ne
maža Lietuvoje.

Vieni dirba tiesiogiai ir 
sąmoningai. Kiti — ir tų di-

rime. Niekas negali įrodyti, kad priešingai 
yra. Todėl niekas negali galvojantį mūsų 
išeivį tikinti, kad nereikalingas yra visos j deLis daugumas — taikiniu 
mūsų išeivijos susibūrimas į vienų visuome-1 kauja jam netiesiogiai ir ne- 
nę, į vienų didelę šeimų. Juo daugiau mūsų sąmoningai, 
kalbos ir giminės žmonių priklausys į vie-Į Prie pirmųjų priklauso vi- 
nų organizacijų, juo lengviau ji galės pa- 8į organizuoti komunistai, ku- 
dėti kiekvienam mums kurtis, juo lengviau rių nagelių yra yra ne tik 
ji gulės ištiesti mums pagalbos sunkiojo va- m6sų Iniestuose, b>.t kii kur 
landoje, kuri kiekvieną šioje svetimijoje ga- Kadangi jie su-
ii labai greitai ištikti”. daro organinę III-jo interna-i Čia dauir tiesos nasakvta. Tie žodžiai . , ....Ulikiškoji Akcija juk talyra tikrai laika Hnka visuQJ kražtuo6e lietu- c,onaio dal> lr velku;

mestas Bažnyčios obalsis, kuris kviečia pa- • i- ,.o Vai terno nurodymais, dėl to ir
saulininkus katalikus ir organizuotų apaš- stybių lietuviaius. Tos aplinkas k mus kova su jais ir mūsų valsty- ka^ Bažnyčia .gintų tiupų 

čia privertė organizuotis. Kas mėgino nuo bei ir visuomenei nėra 
lietuvių ir lietuviškumo pabėgti, tas skau- lengva. Jeigu tiesa yra ir tai,

numatoma, ateityje turės suvaidinti labai džiai apsigavo. Tokių daug ir save pražudė kad, kaip sakoma, apie 75 
svarbų vaidmenį. Jau dabar, nežiūrint visų į ir savo tautų nuskriaudė. į nuoš. visų Lietuvos komunis-

talavhno darbų.
Katalikiškoji Akcija, kaip aiškiai yra

trūkumų tam darbui paruoštų žuionių ir kai 
kurii katalikų nesugebėjimas suprasti Baž
nyčios mintį ir prie jos prisitaikinti, Kata
likiškoji Akcija vis daugiau apima kraštų 
ir platesnius visuomenės sluoksnius. Ji api
ma ir mūsų tautų, nors pas mus ypatingai 
yra jaučiama stoka tai akcijai gerai pa
ruoštų vadų. i Į. ,

Turint galvoj, kad Kat. Akcija turi ap
imti visas gyvenimo sritis, reikia išauklėti 
vadų ir stambioms visuomenės pozicijoms, 
ir ekonominėms organizacijoms, mokyklai, 
šeiniai ir visoms kitoms profesijoms bei į- 
ataigoms. čia reikia specializacijos ir tinka
mo susigrupavinio pagal profesijas. Kitaip 
apaštalavimas nebus pasekmingas.

Mes, Amerikos lietuviai,, aoįū Dievui, 
jau turime gana daug einančias aukštuosius 
mokslus jaunuomenės. Deja, maža jos dalis 
tėra įtraukta į tokias organizacijas, kurio
se jis auklėtusi ir ruoštųsi svarbiam apaš
talavimo darbui. į jį didžiausio dėmesio 
reiktų kreipti. Tiesiog yra gėda mūsų vei
kėjams, kad ligšiol tiek dar maža Lietuvių 
Katalikų Studentų Organizacijos skyrių te- 
sttorganizuota. Toji organizacija kaip tik 
turėtų būti vyriausia auklėtoja mūsų stu
dentijos katalikiškai ir tautiškai akcijai. 
Gaila, kad ir mūsų dvasiškija į tai permaža 
savo dėmesio kreipia.
• Taip pat labai yra svarbu, kad ir šiaip 

jau mūsų veikėjai, kurie darbuojasi įvai
riose draugijose ir organizacijose, giliau su
prastų Bažnyčios mintį katalikiškojo veiki
mo (apaštalavimo) atžvilgiu. Dėl to mes ir 
raginame kolonijose steigti visuomeniškus 
Katalikiškos Akcijos kursus. Tie kursai tu
ri nustatyti klausytojų viešųjų opinijų įau
gai sveikiausių socialinę doktrinų ir nuro
dyti kelius, kuriais einant, galima būtų sprę
sti ekonomines, socialines ir politines šių

1- , • vi * A tų esu žydai, tai ir tai mūsųMes linkime savo broliams Pietų Anie- 77 .
riko j e gerai susiorganizuoti, vienybėje gy- ne8a e T nei u£in b nei ra

minti.

Prie tiesioginių komunizmo 
rėmėjų ir jam dirvos ruošė
jų reikia priskirti ir tie Liau
dies Fronto organizatoriai, rė 
mėjai ir nariai, kurie tų fro- 

lvol kas dar nė viena lietuvių kolonija' ntų palaiko, nors ir aiškiai 
Amerikoje nesurengė protesto susirinkimų žinodami, kad kaip visur ki- 
prieš didelį lenkų smurtų Vilniuje. Reikia tur, taip ir pas mus, tasai 
skaityti, kad tai yra didelis iš mūsų pusės Liaudies Frontas tarptautinio 
apsileidimas. Mūsų brolių lietuvių veikimų komunizmo yra vadovauja- 
Vilniuje žiauriausiais būdais smaugm, o jnas ir naU(lGj.n)|as
mes čia ramiai sau sėdime ir visiškai nieko „ . , . ......i .___ w Priskirtini čia ir tie musųnedarome. .. .

venti ir dirbti ir tuo būdu kelti savo ii 
medžiaginę ir dvasinę gerovę ir savo tau
tybę išlaikyti. Be geros organizacijos, be 
rimtų vadų tie dalykai nėra įmanomi.

VILNIAUS LIETUVIAI IR MES

Mūsų manymu, neturėtų būti nė vieno 
lietuvių būrelio, ar jis bus didesnis ar ma
žesnis, kuris tokiame atsitikime nepakeltų 
protesto prieš savo tautiečių persekiojimų 
ir kankinimų.

Žiūrėkit, kų daro žydai. Jei tik kas, kur 
nors bent vienų jų tautos žmogų nuskriaudė, 
viso pasaulio spauda apie tai rašo. Taip 
yra dėl to, kad jie patys tuo rūpinasi: pro
testuoja ir spaudų informuoja. Kiek kartų 
jau skaitėme anglų spaudoj apie žydų var
gus Vilniuje, kurie sulyginamai yra daug 
mažesni, negu lietuvių, tačiau apie lietu
vių persekiojimus, apie uždarymų visų lie
tuvių organizacijų ir įstaigų, apie kiatas, 
ištrėmimus ir lietuvių sodinimų į kalėjimus, 
toji spauda nieko nerašo. Reikia pasakyti, 
kad taip yra labiausia dėl mūsų pačių ne- 
apsukrumo, neveiklumo ir dalinai dėl ap
sileidimo.

Bet per daug nenusiminkime. Šiai, pra
ėjusį trečiadienį Chicagos Federacijos aps
kritys nutarė surengti masinį susiriukiinų

dienų problemas ir tų sričių veikime orien- susirinkimas bus sausio 17 d. Tikėkimės, tiesioginių komunizmo pagal- j raį piktina mažesnius bro- 
tuotis pagal katalikų mokslo ir moralės kad jis bus gausingas ir kad chicag iečių bininkų gaiį da< sėkmingiau; rus. Visi tokie padeda ruos-
dėsnius.

Tuo svarbiu ir labai aktualiu reikalu 
raginame susirūpinti ir pradėti daugiau ir 
sistematingiau veikti.

VIENYBĖS SVARBA

Nors dar neseniai lietuviai pradėjo emi
gruoti į Pietų Ameriką, tačiau jau ten jų 
gyvena kelios dešimtys tūkstančių. Pirmieji 
ateiviai ten daug vargo pakėlė. Ir dabar 
ten dar nėra “pyragų”. Retas kuris iš jų 
tų “pyragų” ir sulauks.

Praėjusį rudenį pradėjęs eiti Argenti
noje laikraštis “Išvien” (jį leidžia Matas 
Šalčius), 193G m. 11 nr. taip ragina tau
tiečius gerinti savo būvį ir vienytis į orgar 
■uncijas: . . i

“Kelias į mūsų išeivių gerovę tėra vie
nas. Visai bergždžia svajoti mūsų išeiviui, 
kad jis atvažiuos į čia, pasileis vienas į ne
žinomų naujų šalį ir pats savo jėgomis pra
simuš. Buvo daug tokių, kurie taip įnėgi- 
įo, bet prasimušė tik koks šimtasis, kiti vi

si suklupo. Jie turėjo grįžti prie savo lie-

pavyzdį paseks ir kituose miestuose gyve
nantieji mūsų tautiečiai.

Lafontenas sako: “Niekuomet nereikia 
juoktis iš nelaimingųjų: kas gali užtikrinti, 
kad visuomet būsi laimingas”. Priešingai, 
nelaimingiems reikia padėti, bet nepašiepti 
juos. . k l

Girdisi, kad Anglijos karališkoj gimi
nėj ir vėl skandalas. Divorsininko moteris 
prisisuko prie kito karaliaus brolio. Čia gal 
būt dar didesnis skandalas, nes Edvardo 
brolis yra vedęs ir vaikų tėvas. Ar lik tie 
skandalai neišves iš kantrybės Anglijos žnio-
nea- .• • « - - * -

Lietuva iškilmingai minėjo mūsų tau
tos didžiojo dainininko Kipro Petrausko 25 
metų sukaktį jo darbo operoje. Kipras vi
sur važinėjo ir dainavo: Europos sostinė
se, Pietų Amerikoj ir kitur. Jis ir pas inus, 
Šiaurės Amerikoj, yra laukiamas. Jo atvy
kimas pas mus sukeltų didžiausio tautinio 
entuziazmo ir tautos vardų plačiai čia iš-

tuviškos išeivijos masės, glaustis prie jos, garsintų.

n f? a r c a s

Kas Lietuvoj Pbtin Komnizn
noru pasišalintų į ramių mal
dos ir atgailos vietų, kur vi
sa aplinkuma padėtų jiems 
atgauti paprastų dvasios pu
siausvyrų ir iš naujo sustip
rinti pavo valių.

Pasaulionių, ir ypač inte
ligentų tarpe, be abejo, nepa
lyginti daugiau yra bolševiz
mui dirvos ruošėjų. Čia ran
dame visus tuos, kurie klai
dina mūsų tautiečių protus 
ir tvirkina jų valių.

Kaip parodė Rusijos, Mek į 
sikos ir Ispanijos pavyzd 
žiai, komunistai didžiausiu h 
mirtinu savo priešu laiko kri
kščionių — ir ypač Katalikų 
Bažnyčių. Ir suprantama kc- 
dėl Juk marksizmas ir Kris 
taus Bažnyčia du vienas ki 
tam griežtai priešingi tikėji
mai. Ir tai visai ne dėl to,

labai I re^alus- Bažnyčia sėkmin
giau siekia ir vykdo sociali
nį teisingumų, kaip socializ
mas. Čia tik taktikos skirtu
mas. Kada Bažnyčia nepripa
žįsta kruvinų revoliucijų ir 
vykdo pažangų evoliucijos 
keliu, marksizmas tik revo
liucijose mato išganymų.

rašytojai, profesoriai, moky
tojai ir kitų inteligentiškų 
profesijų žmonės, kurie savo 
raštais ar pedagogine veikla

Pagrindinis tarp Bažnyčios 
ir marksizmo skirtumas yra 
religinis. Ir nenuostabu ir la
bai charakteringa, kad jau 
mūsų laikais kova tarp šitų 
dviejų pasaulėžiūrų perėjo iš 
teorijų srities, iš knygų, lai 
kraščių ir žurnalų — į kare 
laukų sritį ir kad mūsų lai 
kų karai ir revoliucijos vis 
labiau įgyja religinį pobūdį 
ir virsta kruvinomis kovomis 
v.ž Dievų ar prieš Jį, už Baž
nyčių, ar prieš jų.

skiepija komunizmo idėjas; i Negalima čia aplenkti ir 
kurie vienpusiškai iškelia tik organizuotų mūsų laisvama 
gėrusias bolševikų valstybės nių darbo per Etinės Kultū-
puses, užtylėdami visus jos 
trūkumus ir nepriteklius. Ta
čiau turime nedvejodami pri
pažinti, jog tiesioginiems ko
munizmo apaštalams ir rėmė
jams daug menkiau jų dar
bas sektųsi, jeigu jie netu
rėtų gausių, kartais ir labai 
vykusių pagalbininkų, kurie, 
dažnai ir patys to nenusima
nydami, ruošia Lietuvoje ko
munizmui dirvų.

rus Draugijų. Visi jos šulai 
tikrai yra nusipelnę iš Stali- 
;.o jei ne raudonąsias žvaigž
des, tai bent pagyrimo lapus.

Žymi mūsų inteligentų da
lis pabėgo nuo katalikybei 
anksčiau, negu suspėjo pažin 
ti jos mokslų ir dvasių. Vie 
ni jų prieštarauja Bažnyčiai 
Ir nori jai kenkti iš klaidin
go įsitikinimo, laikydami ją 
mokslo ir progreso priešinin-

į kalėjimus kišami vien už 
komunistų organizacijai pri-

protestui prieš lenkų smurtų Vilniuje Tas klausymo faktų,. legionas ne-

Juk ir ten, kur komunistai | ke; kiti, nekęsdami jos ui
varžymus etikos srityje, pa
tys sau nusikala gyvenimo 
taisykles ir savo elgesiu daz

jam ruošti dirv^ negu visi t, kelių komunizmui Lietuvo- 
tiesioginiai komtmizmo pro-
pagandininkai. • • . Imkime faktų. Šen ir ten

Vienų iš pirmįjų vietų bo- niūsų provincijon atidunda
lševizmui dirvos ruošėjų tar
pe užima tie mūsų nelaimin
gi silpnavaliai ; dvasininkai, 
kurie savo nesusivaldymu ir

tventadieniais iš Kauno ga
na aukšti valdininkai pame
džioti. Atvykę jie mobilizuo
ja ir vietos inteligentus ir 

blogu pavyzdžiu iš pagrindų i būrį kaimiečių varovų. Med-
griauna jų netikusiai atsto
vaujamos Bažnyčios auklėja
mąjį ir dorinamąjį darbų. Su
prantama, kad šių eilučių au
toriui (pačiam katalikų kuni
gui) yra neapsakomai skau
du ir nemalonu .minėti apie 
tų dalykų. Tiesa, Lietuvos lai
mei, tai tik išimtys mūsų kra
što kunigų tarpe. Bet ir tos 
išimtys neapsakomai daug 
blogo pridaro. Lieka vien

žioklė prasideda anksti rytų 
ir baigiasi jau temstant. Vi
sa tai sujungta esti su pusė
tinu triukšmu ir... su apleidi
mu šv. Mišių. Visai plačiai 
apylinkei daroma didelė mo
ralinė skriauda, nes žmonės 
atitraukiami nuo savo religi
nių pareigų atlikimo ir, be 
to, dar papiktinami: nes jei
gu Kauno ponams Bažnyčios 
įsakymai neprivalomi, tai juk

pageidauti, kad jie nelauktų,; laikas bus ir jiems, kaimie- 
kol Vyskupas čiups juos už čianis, tų privalumo klausimų 
keteros, bet kad patys savo Svarstyti.

šeštadienis, sausio 9 d., 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ,

Sveiki, drūti, tavorščiai! j
Šiandie, tavorščiai, ant sa

vo vožnaus delno dedu rokun- Į 
dų, kurių visi turime pasvar-I 
styti, kas išeina iš nedavalgy- 
nio ir geriausiai pavalgius.

Vienai Rytinių šteitų kuni
gų iVienyrbės provincijai su
šaukus konferencijų ir nuta
rus kovai prieš komunizmų 
gavėnioje vesti intensyvę ak
cijų organizuojant bendrų ka
talikiškų frontų, nusigandęs 
Bruklyno balšavikų Bimba 
savo gazietoj sako, kad kuni
gai palinkę labai prastų čėsų.

Esu, kai žmonės negeriausiai 
pavalgę, jie faituojasi ne prieš 
balšavizmų, ale už balšavizmų.

Šitų vainų Bimba siūlo nukel
ti po velykų.

Su tuo, tavorščiai, aš nesu
tinku. Gavėnia — geriausias 
laikas tokiai akcijai. Ir ve dėl 
ko. Kai žmogus yra gerai pa
valgęs, tai jam nerūpi jokia 
vaina. Sotus ir bagotas. Ale 
kai, sakysim, Bažnyčios įsa
kymu, susilaiko nuo valgio, 
tada geriausia proga jam pri
minti, ir į galvų įdėti, kad 
kovotų prieš balšavizmų, ku
riame žmogus darbininkas nei 
dešimtos dalies negauna tiek 
valgyti, kiek ne balšavizme 
gauna gavėnioje.

Priklodui, bulvė jais mus 
maža rokunda. Ir gavėnioje 
mums šeivmininkė padeda ant 
stalo garuojančių bulvių. 
Gauk bulvę balšavikų karaly
stėj! Tenai, kaip anų syk 
rašiau, kumečiams — vergams 
kasant bulves dvaruose — 
kolchozuose, jei to dvaro po
nas — komisaras sugavo ku
rį kasėjų pavogus bent vienų 
bulvytę, tuojau gauna bizūnų, 
o jei komisaras būna geram 
ūpe, tai tų kumetį į Solvokas 
išvaro arba ant vietos sušau
do.

Bimbos, Andriuliai, Prusei- 
kos ir kiti lietuviškų balšavi
kų komisarai faituojasi už 
lialšavizmų dėl to, kad jie net 
žvilga nuo gero pavalgymo 
kapitalistų šalyje. Ale tegu tik 
kas juos pasodina ant vienų 
bulvių valgymo ir pasako, kad 
Rasiejuj darbininkai nei bul
vių negauna, kiek nori, pama
tytumėt, kaip jie pakiltų fai- 
tuoti balšavizmų.

Rasiejuj visokie obivateliai, 
komisarai faituojasi už bal
šavizmų dėl to, kad valdo 
dvarus (kolchozus), turi armi
jas kumečių vergų, poniškai 
valgo ir t. p. Tegul kas juos 
ten padeda ant bulvės valgy
mo, pamatytumėt, kaip greit 
jie balsavimų prakeiktų ir 
velniop pasiųstų. į

Taigi, gavėnia geriausias 
laikas akcijai prieš balšaviz
mų. Tada gali žmonėms pri
minti, kad po balšavizmo le
tena darbininkas nei dešimtos 
dalies negauna tiek valgyti, 
kiek Katalikų Bažnyčia lei
džia jam gavėnioje.

Vienas strielčius, tik kų grį
žęs iš Afrikos, pasakoja drau
gams savo įspūdžius:

— Kaitų einu per džiungles 
ir matau atbėgant prieš mane 
liūtų. Ištiesiau šautuvų, paft! 
ir nušoviau. Einu toliau. Iš 
tankumyno išbėga liūtė su liū
tukais ir puola ant manęs. Aš 
paft, paft, paft!... ir išgul- 
džiau visus. Toliau vėl liūtas.
Paft! — ir tų nušoviau...

Vienam klausančiam įgrįso 
toks melavimas;

— Jei dar vienų liūtų nu
šausi, tai duosiu tau į ausį.

— Einu džiuglėmis toliau, 
— tęsia strielčius. — Iššoka 
prieš mane didelis liūtas. Iš
tiesiau šautuvų, paft! ir... ne
nušoviau... ( XX)

Tad ir mūsų šventadienių to neabejotini komunizmo tal- 
medžietojai atsiduria bolševi- kininkai. 
žino talkininkų skaičiuje. | Jei nežiūrint to bolševikų

Man rodos, kad juo labiau' talkininkų legiono, mūsų tau- 
ton kompanijon pateko visi ta ligšiol prieš komunizmų 
l-e mūsų šeimų tėvai, ir ku-jjdar šiaip taip atsilaiko, tai 
rie, įsinorėję pakeisti žmonų, anaiptol ne dėl to, kad komu-
metė jų ir vaikus, atsižadė
jo net ir savo tėvų tikybos 

I ir pamėgo naujų šeimų sukur- 
, ti. Nuo šeimų ardymo pradė
jus, savaime ims irti ir vi 
suomenės bei valstybės pa
gundai. Jeigu religija, sielos 
reikalai yra pigesni už nau
jų moteriškų kūnų, tai kas 
beliks šventa ir nepaliečia
ma?

Ak ir visi tie mūsų politi
kes ir visuomenės įtakingie
ji šulai, kurie pradeda ir re
mia visuomeninius sąjūdžiu: 
turinčius tikslų atitraukti nuo 
Bažnyčios įtakos jaunimų, ar 
kitus mūsų tautos sluogsnius; 
visi tie, kurie šiuo ar tuo bū
du padeda įsigalėti tautoje 
religiniam indiferentizmui ir 
doriniam pakrikimui, yra dėl-

nistai į kalėjimus tupdomi, 
bet labiausiai dėl to, kad tų 
žemyn riedėjimų atlaiko sa
vo giliu religingumu, aukšta 
dorove, rimtu darbu ir daž
nai didžiausiu pasiaukojimu 
— tūkstančiai tų žmonių, ku
rie lieka ištikimi amžiniems 
tautos gyvenimo pagrindams, 
kurie ir sunkiausiose aplin
kybėse būdami nesiduoda iš
stumiami iš tarnybos religi
niam ir tautiniam idealui.

PRIEŽODŽIAI

Surinko Bėglias 
Žemaitis į miškų raitas iš

joja, namo važiuotas parva
žiuoja.

Už vienų plaktų duoda de
vynis neplaktus.
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuž škis

svetimas Dievui nekaip esu. 
Bet aš tai žinosiu kada nors. 
Visa apie mane, medis med
žiui taria kalbų, ir gėlė gėlei 
rodo žinojimų. Bet tai kalbo
je, kurios uš gerai negaliu su
pt asti, bet kurių aš atsimin
siu; ir tat kurios visų reikš
mę aš išmokau ateityje.

— William Mountford 

Sausio Dešimta Diena

“Mylimieji, nesistebėkite 
karštymečiu, kurs įvyksta

Sausio Devinta Diena

Kokia daugybė yra kentė
tojų, kurie puolė tarp nelai
mių šalia gyvenimo kelio!
“Pasitaikymu”, mes ateina-1? .jums išmėginti, lyg kad jums 

atsitiktų kas nepaprasta; bet 
dalyvaudami Kristaus kentė
jimuose, džiaugkitės, kad ir

me tuo keliu; pasitaikvmas, 
atsitikimas, Apvaizda pasiu
ntė juos mūsų keliu; mes ma
tome juos iš tolo, ka;p tas . .....v- • . jo gailies apsireiškime d/.iau-Kunigas, arba užeiname ant . _ _ . ........................
jų ūmai, kaip tas Levitas; 
mūsų reikalas, mūsų smagu
mas, yra tuo reginiu sutruk
dytas, sulaikymu yra suvar
gintas; kokie yra mūsų jaus
mai, kokie mūsų darbai link 
jų?... “Kurs yra tavo arti

nas?” Tai kentėtojas, nežifi- 
t kas, nežiūrint kur, nežiū-

gtv,mėtės ir linksmintumėtės. 
Jei esate niekinami dėl Kris
taus vardo, jūs esate palai
minti; nes Dievo pagarba, ga- 
rliė ir jėga ir jo Dvasia ilsis 
jumyse”. — 1 Petro IV, 12-14.

“Taigi, nusilenkite po ga
linga Dievo ranka, kad jis 
išaukštintų jus aplankymo 
metu. Meskite jam visų sa/o

D R A tJ G A S

Meno brangenybės išstatytos parodai. Chicago Art Institute •.•statyta parodai 
reti ir brangūs meno kuriniai: “Nukry-žinotasis” ir Ei Greco “Šv. Pranciškus ir 
Kaukuolė.” Abu kuriniai vertinami $125,000.

Kaune būdamas žmogelis * 
vos nepardavė ožragį už 50 li
tų, bet prisiminė, jog be jo 

I nebegalės gyventi, nes be ra- 
i rugelio skerdžius negali nė 
skerdžiumi būti. Taigi rage

li is, tai visas turtas iš kurio 
pragyvena jis ir jo žmona su 
vaikučiais.

Jeigu mieli skaitytojai no
rėtų išgirsti Vidiškio skerd
žiaus ožragio balsų, galės jį 
girdėti sėdėdami Kaune. Ber
lyno radiofonas Naujų Metų 

I proga, paskyrė po kelias nu» 
nutes įvairių tautų muzikai,

| tuomet išgirsime ir Vidiškio 
mieliausio ožrago skardų jį 
balselį. B. Buračas.

“INVENTORY”
IŠPARDAVIMAS

35 tūkstančių dolerių ver
tės prekių turi būt išpar
duota žemiausiomis kaino
mis, kad padaryti vietos 

naujoms prekėms.

RADIOS

Iš Tėvų Krašto
=^, kauniečius grodamas savo 

mieliausiu ožragiu į fonogra
fo plokšteles, tokiu būdu įam
žinęs ragelio balsų. Pasirodo

— Kaune ši n; metu yra 
600 kiemsargių, kurie savo 
susirinkime išrinko delegaci
jų kreiptis į visas įstaigas 
prašyti duonos, šviesos ir ge
resnio buto.

rint kuo jis nebūtų
— A P Stanlev nes -lls Jun,,p ^P1'A P. Stanley j nas.„ _ l ?

Mes atsiminsime tavo me'-

OŽRAGIO MUZIKANTAS
Skerdžius Musnikas sn savo 

ožragiu.

Šiandien Lietuvoje tilsta 
paskutiniai kaimo ožragiai,

gražaus balso ožragį, kurį bu-Ps m,°ka daug vertingų ožra- 
vęs paveldėjęs iš savo seno Kio muzikos dalykų, kaip šo-
tėvuko.-Ganydamas bandų ne
tingėdavo senis užtraukti sa
vo mieliausiu ožragiu. Oi gra
žiai mokėjo senis groti. Sako,

, _ . i Mums reikia visų mūsų kryle. — Žr. Giesmių Giesme I, .. .. , . .. ,* . zių. Kuomet kenčiame daugĄ
tai, kad turime stiprius rv- 

Kiek tūkstančių ir milijonų sius, kuriuos reikia atrišti, 
atsiminimų turi būti mumy- Mes priešinamės ir šiaip ati-
se! Ir laikas nuo laiko vienas | dėliojame Dievo tikslų; mes .... . . . i- „i. kt, v. 1 . , ,V1 *’ , kiti senosios muzikos instru- Kada gyvulius ganant sker-,Kl-as jų palieka gnums ziųomas; : atstumiame dangiškų rankų' , ■ r< -t • ,--j . • •. V. , i T, . . mentai. Gaila ir liūdna, kas gi. džius groja, tai karves ir oz-
įr jis parodo mums kokios ir u tun būti uždėta ant mu- , , . . i, » - • • i j

. t ■ , . i dabar behnksinms skurdžia kos žymiai daugiau duoda,n----------- --------ir Vėl. jei mes Įuojaus
privestume save į sutarimų su 
dieviška valia, mūsų kryžiai

dvasiškos gelmės auga mumy 
se, kokios atminties kasyk
los... Viename arba kitame

kių, dainų, piemeniškų tirilia- 
vimų, piemenų keltuvių inar-

— Zarasuose eina gyva sta • 
tyba. Jau įpusėta kurhauzą:'1 
ir galutinai baigta kalė. Pra 
dėta statyti šaulių namai Į 
Pastatyta apskr. ligoninė ir Į

šus, gyvulių išginimo ir par-1 pašto rūmai. Be to, labai daug
ginimo maršus,

kai jis užgrodavo pas bandų, į ^ven^s piemenų
Sekminių 
melst uvių

statoma ir pastatyta privačių 
namų.

trimitai, dumzdeliai, kaukės ir tai visi gyvuliai šokinėdavo. I *'inkja\ os rinkimo grojimus ii

mūsų šalelę?
Menkame Vidiškio bažnvt-

čios pieno. Gal dėl to seniau 
visi skerdžiai ir piemens, gro
davo, tik dabar paniekinti se-amžiuje, aš gal pasakysiu a- išrodytų lengvi ir mūsų naš- kadmy (Ukmergės ap.), gyvo- . .

tos lengvos panešti. no skerdžius Musnikas, jau a-; . f *° r . v. , . it- 1 nes mirdamas senis Mus-, .... ’pie šimtų metų senukas. Jis i .. , . „
Linksmas ara liūdnas, ma- 4nuc(-taj>įaj niKfts išmokė ožragiu groti ir

pie kokį dangiškų nuostabu
mų: “Tai nuostabus, nuosta
bus! O vienok žemėje buvo, . zas žmogaus gyvenimas yraman duota suprasti, ir kaip , . ,. . , . ,r ... . i, , . . _ nvkstantis spindulys. Alene irdebesys perėjo virs mano ga
lvom”. Aš manau, gal k;ek- 
vienas reginys pasaulyje- ku
ris dabar randasi, rasis bu-

turėjo senų,

viltis, ir darbas, ir ašaros le
kia prieš lekiančius metus.

Visgi mūsų drebančios šir-' Pra<Izių, padarė viena mokyto 
. v. , dys perdrųsios — visa paso- , ja iš Alarijampolės, kuri fon-

siant lame pašau v je. nt t a ka n(irft pasakyta — nes a,> , dui paaukojo 1,000 litų. Lite- 
ngaus auksinių grindų, gan Rnk kaįp gke-n< I ratūros fondo aukomis pasi-
buti man geriau, kad as pa- pjevo (jį(Įejg amžinybė S žadėjo remti įvairios Lietuvos
stebėjau net kirmino landžio
jimų į žemę ir iš žemės. Gali 
būti, kad kai kurie mūsų ma
ži patėmijimai dabar prasi
vers į stebėtinų žinojimų ki
tame pasaulyje. Augmuo iš
lenda iš žemės mažu bumbu-

savo sūnų, kuris nuo pat ma- 
! žų dienų padėdavo savo tėvu- 

turos fondas gruodžio mėn. kuj j)antją ganyti. Jurgiukas 
13 d. buvo jau įsteigtas. Jam jau mažens mėgdavo rago 

muzikos klausytis, o paūgėjęs, 
pratinosi ožragį ir pūsti. Da
bar Jurgiukas jau 42 metų vy
ras, tėvui prieš porų metų pa
simirus, ėmėsi jo amato, gano

_  Kristijonas BurKe ^turinės ’r kitokios įstaigos. 'Vidiškio bažnytkaimio bandų
_______________ į pačių dienų buvo ir meti- jr groja tuo pačiu ožragiu. Kų

LIETUVOJE ĮSTEIGTAS 'n'S ^■'*(^uvos ,a-š> tojų di augi- tėvukas grodavo, tų pat išmo- 
I ITFRATŪROS FONDAS ^°8 suva^'*av'rnas’ kuriame bu- j.o groįj įr Jurgiukas, tačiau,

1 vo padaryta draugijos meti 
nės veiklos apžvalga ir aptar
ti rašytojų reikalai. Suvažia
vimas į naujų rašytojų drau
gijos valdybų išrinko: V. Ali

KAUNAS. — Lietuvos ra-
ru. Jis prasiveria ir auga, ir šytojai jau seniai kėlė litera-
žydi, ir sėklų sulaukia, ir(tfiros fondo steigimo ldausi-
tuomet miršta- Dargi yra mų. Mat šis fondas yra labai f* d ... t> / * * x tt j-. v ’ k • • T-l r* kolaitĮ-Putinų, Ant. Rimydj,daug daugiau šitame nekaip svarbus visiems Lietuvos lite- T ^__¥_ ._ »_x 
aš dar žinau; daug, labai ratūros kūrėjams, nes jis pa- 
daug daugiau. Jei aš žino- dės išleisti rašytojų kūrinius, 
eiau visa, kas išmokama net už geresnius veikalus galės 
iš martelės, aš būčiau mažiau skirti premijas ir t. t. Litera-

kaip sako vidiškėnai, jis taip 
nepagroja, kaip jo tėvykas.

Ateina ir mieliausiam ožra- 
giui liūdnos dienos. Vidiškio

BIZNIERIAI, OAnilNKI- 
TĖS “DRAUGE”

J. Grušų ir Ant. Miškinį.

Praboje, Čekoslovakijoj, 
statomų biržos rūmų krisda
mos lubos sužeidė daugiau 
kaip 20 darbininkų.

Laimėjo $2,000. Miss Victo- 
ria Peters, profesijonalė šoki
kė, SuperioT teisme, Clrica- 

hažnytkaimį išdarinius į vien-1 goj, laimėjo bylų prieš vir-
kiemius, ūkininkai gyvulius šutinių geležinkelių kompani- 
ganys savo sklypuose, todėl j jų. Prieš du metus ji buvo 
skerdžius nebus reikalingas, i traukinio1 sužeista ir už tai 
nutils ir jo ožragis. j patraukė kompanijų į teismų

Šiemet Jurgis Musnikas at- reikalaudama $20,000 atlygi- 
keJiavo Kaunan ir čia stebino nimo.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
— Du metus sirgęs Lietu

vos gen. Ladyga po prof. Ka- 
naukos padarytos operacijos 
sveiksta.

— Svėdasuose vietos visuo 
menės iniciatyva nutarta pa
statyti svedasiškiui kun. J. 
Tumui - Vaižgantui pamink
lų. Paminklas jau statomas.

JOI IN P. EWALF>
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudosOuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 Wcst $3rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

PACTS YOU NEVER KNEW!H

-

eilPHMfc
HlDF,
aioumo-wr Leeą 

useo es
STDCK/AJgS
BV TWB GOMBA 
■ntiBes ofOma

Wive», mothers. sisteri—they're olten 
forced to point the way to hair 
Health to their men folkl For 

: know that a healthy head produces 
handsome hair! And that's why 
women everywhere are pointing to 

i Fom-ol, the remarkable foaming oil 
thampoo which firtt nourishes the 
scatp. then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 

į heolth. Fom-ol is so economical; a 
little goes a long way. Ask your 

| druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot- 
tle, enclosing 10c to cover packing 
and postaoe.

FOM-OL
Mere tfien • eteempee 
—e treetment/

Padriko projn’ft’nai Nedėliomis 
W. C. F. L., 7 iki 8 vai. vnk. Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiomis W. A.- 
A. F., .3:30 po pietų. Ketvirta
dieniais W. H. F. C., nuo 7 iki 8 
vai. vakare.

1937 Radios pagaunančios 
viso pasaulio stotis, metalo 

tūbomis, kaip paveiksle,
tiktai •

$45.OO
Kitos radios, kabinėtose, 

vertos $50.00 po
*24.50

Mažutis radio vertas 
$16.80 už
*9.75

Geri vartoti radios 7—8 
tūbų po
*4.75

IToover Elektrikiniai dulkių 
val.vto’ai, perdirbti, po

*12.50
Tbor skalbiamos mašinos po

*37.50
A 1 u m i u m ketvirtainės 
Maytag skalbyklos Factory 
garantuotos, perdirbtos, po

*49.50
5 daliu Dinettes. Gražūs 

stalai ir kėdės, už
*14.50

9x12 karpetai po
*11.95

los. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St. 

Tel. Borl. 7010

BUDRIK FURNITURE 
MART

3347 S. Halsted St.

By H. T. Elmo

USCO BV

7wr
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Lietuvos Visuomenės 
Protestas Dėl Vilniaus 

Krašto Lietuvių 
Persekiojimo

V. Alantas - Jakševičius, 
lietuvių tautininkų sujungus 
atstovas, nurodė, kad uždari- 
nėdanii Vilniaus lietuvių or
ganizacijas ir griaudami lie
tuvių kultūrinį darbų, lenkai.

ta kovoja dėl Vilniaus jun
giasi ir jungsis su visomis 
Lenkijos pavergtomis tauto
mis. Lenkijoje jau dingo žmo 
gaus garbė ir žmoniškumas. 
Visa tai lenkai turės atitai-

Paskutiniuoju metu lenką-1 tarytum, nori sudaryti ncnų, syti teisybės žygiais. Lietu
ms ėmus nepaprastai šėlti ir pro kurių negalėtų išsiveržti vos studentija sutinka būti 

Vilniaus lietuvių dejavimai ir į alkana ir apyplyšusl, kad tik 
pro kurių persekiojamieji bro I jų auka būtų naudinga Vil- 
liai negalėtų išgirsti nepri-1
klausomosios Lietuves gyve-1 
ntojų jausmus. Vilniaus lie
tuvių skriaudos pasieks viso 
pasaulio lietuvius, visas kul- 
tūringųsias tautas. Kas gali 
patikėti lenkų tvirtinimais, 
kad lietuviškosios organizaci-

sto mitingai, kuriuose reis- jos esančios pavojingos Len
kijos saugumui? Jais niekas 
netiki ir negali tikėti, nes 
toki tvirtinimai yra tik už
danga, i>o kuria slepiasi nie
kšingi okupantų darbai. Ne
priklausomosios Lietuvos vi-

žiauriai persekioti Vilniaus 
krašto lietuvius, nepriklauso
mosios Lietuvos visuomenė 
negalėjo palikti rami. Jų jau
dina ir verčia protestuoti tos 
skaudžios žinios ir dejavimai, 
kurie kasdien atplaukia iš 
Vilniaus krašto. Dėl to nepri
klausomoje Lietuvoje įvyks
ta gausūs visuomenės prote-

.kianias vieningas, s isuotinis 
pasipiktinimas lenkų niekši
ngais darbais, persekiojamie
ms Vilniaus krašto lietuviu-v
ms reiškiama gili užuojauta 
ir stiprinamas visos lietuvių 
tautos pasiryžimas kuo grei
čiausia atgauti pavergtas žu-, ngai lietuvių tautai turi būti

niaus kovai, nes studentijos 
mokslas, jėgos ir gyvybė ski 
riama Lietuvai tėvynei.

V. Zareekas, darbininkų at
stovas, kad ji padarytų žy
gių. kurie lenkus priverstų 
gerbti žmoniškumo teises.

Prof. K. Pakštas, ateitinin
kų federacijos vadas, savo 
kalboje pabrėžė, kad Vilniaus 
klausimas yra Europos tai
kos ir sugyvenimo klausimas. 
Jei lenkai nenori nususinti 
savo kultūros, jie turi liautis 
smaugę pavergtuosius. Nepri

lsčių ir apskričių savivaldy- apskričių ir valsčių savival- 
bes, seniūnų paraginti, ūki- (lybės, o taip pat ir labdary* 
ninkai atvežė javų, audeklų,
miltų ir kitų gyvenimui rei-

n W A U O A s

bės organizacijos. Kai kurios 
jų įrengė nemenkas valgykir

j kalingų dalykų. Jie žiemos 
pagalbos komitetų prieš Ka
lėdų šventes buvo išdalinti 

i vargstantiems žmonėms. Tuo 
būdu, Lietuvos gyventojai, su 
prasdami sunkioje būklėje e- 
sančius ir jausdami gilių pa
reigų padėti artimui, nubrau
kė ne vi( no varge atsidūru- 

1 šio žmogaus ašarų ir pakėlė 
jiems Kalėdų švenčių nuotai- 

Ikų.
Pirm.'e ji į pvgalbą

Kaune ir iš viso Lietuvoje, 
pirmųjų žiemos pagalbos au
ką padarė Marijampolės a.ps,
Sasnavos valsč., Nendriūnų 

j kaimo ūkininkas Juozas Gu
daitis. Jis gruodžio mėn, 15 
<1. žiemos pagalbos reikalams 
paaukojo 300 litų grynais pi
li gaiš, 16 centnerių bulvių ir 
10 centnerių javų. Tai buvo 

i viena stambiausių aukų, ka
irias žiemos pagalbos reika- j kolekcuja, netmksta ii kitokių
i kinis paskyrė ūkininkai. Kau- i,l,f>no vertybių. Teko matyti

žv-

las biednuomenei. Šiose val
gyklose vargstantieji per žie
mų gauna pietus ir šiltų vi
ralų. Taigi, žiemos pagal na 
šiemet Lietuvoje pradžiugino 
vargstančias šeimas ir pale
ngvino joms sunkių gyveni
mo naštų. Tsb.

ŠVENTYKLA, KUR BUVO 
GARBINAMAS PERKŪNAS

Frle S’eflkų ežero esančio
je pilyje, viskas kvepia gry- 
Į rai lietuviška, senovės Lietu- 
įviss didybės dvasia. Nuo mat
ini namų laikų ši pilis priklau
sė lietuvių didikams Daugė
loms ir dfihar jų ainis čia te
begyvena. Kūmai dar gerai iš
silaikę, ypatingai jie gražūs iš 
vidaus. Visos pilies salės pa
puoštos freskomis. Yra išsili- 
kusi didelė senoviškų ginklų

suomenė reikalauja: kultūri- klausomoji Lietuva į kiekvie
nų Vilniaus krašto lietuvių 
persekiojimą, turi atsakyti 
dar didesniu savo pasiryžimu 
ir karštesne kova dėl paverg
tųjų žemių. Drauge, šių visų 
įvykių akivaizdoj!*, Lietuva 

I siunčia užuojautų paminta’ 
Lenkijos garbei.

mes ir savo istorinę sostir“

Protesto mitinguose masiniai 
dalyvauja visa tauta, didelė 
dalis krašto gyventojų, net 
žydų tautinė mažuma, kuri 
paskutiniuoju metu okupuo
tame Vilniaus krašte ir vi
soje Lenkijoje patyrė didelio 
niekinimo ir persekiojimo.

' Nepaprastai didelis ir sva
rbus Lietuvos visuomenės 
protesto mitingas buvo gruo
džio mėn. 18 d. Kaune. Jame 
dalyvavo daugybė žmonių. 
Mitinge buvo atstovaujamos 
visos visuomenės grūpės, vi
si gyventojų sluoksniai. Mi
tinge šaulių sąjungos vardu 
kalbėjo Vytauto Didžiojo u- 
niversiteto profesorius L. Vai

duotos
gyventi.

-ųlygos kuLūringai

Dr. A. Juška, Vilniaus va-

Tamsios dienos. Tai pastarosios žiemos dienos Chi
cagoj. Miestus rūke paskendęs, dažnai lija smulkus 
lietus. Šalčiai, kuriuos oro biuras pranašauja ateinant, 
vis, sako, praeina pro šalį. Dėl drėgno oro vis labiau 
ir labiau įsivyrauja gripo epidemija.

! politikos veikėjai, minties ir 
1 žodžio kūrėjai yra lietuviš- 
1 kos kilmės žmonės, kurie pa- ’
' mynė savo tėviškę ir nuėjo ■
! svetimiems tarnauti.

J. Vileišis, Valstybės tary
bos narys, nurodė, kad viso 
pasaulio lietuviai turi ruošti 

i masinius protesto susirinki
mus, j>er kuriuos ir visos tau
tos turėtų išgi |di teisybės

lionis, Tautininkų sujungus šanksmų. Drauge jis atrėmė 
vardu - V. Alantas - Jakše-, lenkU kaitrumus, pabrėžda- 

I mas, kad jokio priešvalstybi
nio nusistatymo Vilniaus lie
tuviai neturi. Varomas lenkų i 
persekiojimas

vičius

V. Lozoraitienė, Lietuvos 
moterų tarybos pirmininkė, 
apžvelgusi Vilniaus krašto 
lietuvių moterų ir vaikų ka
nčias, pabrėžė Lenkijos dva
sines skolas lietuviams, nes
patys garsiausieji Lenkuos davimo sąjungos pirmininkas, priespaudą. Gausingas susiri miesteliuose. Artinantis žie 

pabrėžė, kad mes reikalauja- nkimas ir radio klausytojai mai, jų gyvenimo sąlygos dar
nie ir reikalausime, kad len- ■ siunčia užuojautos ir padrą- 
kai leistų Vilniaus krašto lie- ginimo Vilniaus lietuviams ir 
tuviams veikti, kultūrėti ir kviečia visą lietuvių visuo- 
gyventi. , menę. Lietuvos piliečius ir

Visas šios kalba* lydėjo 
triukšmingi mitingo dalyvių

moterų tarybos pirmi
ninkė V. Lozoraitienė, adv. 
J. Vileišis, apskrities ūkinin
kų atstovas A. Čibelis, Lietu
vos studentijos vardu — J. 
Graževičius, darbininkų at
stovas V. Zareekas, ateitinin
kų federacijos vadas prof. K. 
Pakštas ir Vilniaus vadavi
mo sųjungos pirmininkas dr. 
A. Juška.

’rof. L. Vailionis, šaulių 
sųjungos centro tarybos vice 
pirmininkas, savo protesto 
kalboje pažymėjo, kad dabar 
Vilniaus kraštas gyvena to
kius laikus, kokius nepergy- 

.ven<> nė viena pavergta šalis.
I Lenkai, žiauriai kankindami 
to krašto lietuvius,

’ prieš save paklupdyti Lietu- 
, vų, kad ji, didelių kaimynų 
‘ spaudžiama, esamomis sąly
gomis atnaujintų diploniati- 

I nius ir ūkiškus santykius su 
•Lenkija. Taip manydami len 

I kai klysta ir skaudžiai misi 
vils, nes kumštis jėgos vieš
patavimas niekados nebuvo 
ilgalaikis, o politinių didžių
jų valstybių jėgų santykiavi- 
-nias nuolatos krypsta lietu
vių pusėn.

Daugiau Gajumo Susilpusių 
Vyrų ir Moterų

NervamsI
I . ?.l GA -TONE įurt m.-irbą Zlnc l’hn- 

■phide mlfiln), duodant) naudingą 
pho«<5horą. be ko negalima turėti 
stiprių Ir galingų nervų. Gydytojai 
dainai prirafio phosphorą, kad su
raminti Jauslius lr sukrėstus nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose.

, Tas pulkus vaistus moksliškai sus-
Į.tlprlnlas su VITAMINAIS A Ir O lr 

turjs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo Ir skaistaus veido. Be to. 

"NIJOA-TtlNR turi Ir kitokių vertin
tų dalykų valstijoje. Pradėk Šiandien 
fcntl sustiprintą NI G A-TON E Ir pas
tebėk kaip pagyvės!. Parduodamas 
Ir uitlkrlntas pas visus vaistininkus, 
—tai Idealus lluosuotojas. 26c lr 60c. 
’ioa-von — 8uilHWXjn otųą

yra tik noras i 
išnaikinti senuosius okupuo- i 
tųjų žemių gyventojus lietu- ' 
vius ir jų vietoje pased-nti | 
lenkus kolonistus.

A. Čibelis, Kauno apskri
ties ūkininkų atstovas, krei
pėsi į Vilniaus krašto lietu- 1 
vius ūkininkus, pažymėdama- ! 
kad nepriklausomosios Lietu
vos ūkininkai juos visada, sa
vo dvasinėmis ir medžiagi
nėmis aukomis parems jų 
sunkioje kovoje dėl lietuvy 
bės ir dėl duonos kąsnio.

J. Graževičius, Lietuvos 
studentijos atstovas, pareiškė, 

mano ^a(Į Lenkija jau ne kartą y- 
ra pamynusi savo garbę. Prieš 
lenkus tuo jačiu keršto jaus
mu, kaip lietuviai, dega Gu
dija ir Ukraina. Lietuvių tau

pritarimai ir protesto šauks
mai. Kauno visuomenė priėmė 
tokią protesto rezoliuciją:
“šimtai Kauno visuomenės, 
susirinkusios gruodžio mėn. 
18 d., r tūkstančiai radio klau 
sytojų vienu balsu reiškia pa
sipiktinimą dėl lenkų smurto 
okupuotame Vilniaus krašte, 
reikalauja to krašto lietuvis, 
ms tautinių ir kultūrinių tei
sių ir kviečia viso pasaulio 
geros valios visuomenę pasi
sakyti prieš neteisėtumą dvi
dešimtame amžiuje sąžinės ir 
legalaus veikimo neleistiną

Vyskupo Pe:ro rranciS- 
kaus Bučio, M. I. C. para
šyta

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiem.-, sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

jos vyriausybę padvigubinto
mis jėgomis dirbti Lietuvos 
stiprinime, lietuvių kultūrinės 
kūrybos ir Vilniaus vadavi
mo darbą. Tegyvuoja Lietu 
va. Tegyvuoja Vilnius ir Vil
niaus lietuviai. Tegyvuoja vi
so pasaulio lietuvių vienybė ’.

Tsb.

labiau pasunkėja. Mat, ru
dens pabaigoje baigiasi visa 
eilė sezoninių darbų ir dėl 
to keli š'imtai žmonių nusto
ja bet kokio darbo. Jų šei
mas reikia šelpti ir tuo še’- 
pimu palengvinti sunkią gy
veninio naštą.

Vyriausias Komitetas

• no gyventojai daugiausia au- 
i kojo pinigais, rūbais ir mais
to produktais. Taip pat prie 
žiemos pagalbos vykdymo uc- 

' liai prisidėjo visos įstaigos 
irprivačios įmonės. Kai ku
rios įmonės žiemos pagalbos 
itikalamš paskyrė net ligi 
5,000 litų. Stambiausias aukas 
davė Lietuvos ūkio tvirtovės: 
“Maistas”, “Pienocentras”, 
“Lietūkis”, “Lietuvos Cuk
rus”, Žemės ūkio rūmai ir 
kitos.

Visos Kaune surinktos au
kos buvo perduotos vyriau-

IJetuvos kunigaikščių ir 
mesiiių didikų graviūrų vinje
tę. Pasak dabartinio pilies sa
vininko Daugėlos, tai esanti 
vienintelė Lietuvoje šios rū
šies vinjetė. Ji daryta prieš 
daugel šimtų metų. Pilyje yra 
daug senų paveikslų.

I
Kiekvieną atsilankiusį pily- 

ie Daugėla JMiveda į kambarį, 
kur jo protėviai buvo įtaisę 
senovės lietuvių tikylms švei:- 

i tykią. To kambario sienos <lu- 
, žytos tamsia, nepaprastai niu- 
ria spalva. Vienoje sienoje y- 

' ra trys įdubimai, kuriuose da?1
šiam žiemos pagalbos komi; Į prieš 20 metų stovėjo Perkū-

Ziemos Pagalba 
Lietuvoje Sėkmingai 

Vykdoma

Visa tai gerai suprantant 
gruodžio mėn. pradžioje Kau
ne iš įvairių valdžios, savi 
valdybių ir visuomenes orga
nizacijų atstovų buvo suda- • P^^^a Lietu'oje 
rytas vyriausias žiemos pagal doma visą žiemą. Šį kaitą
bos komitetas, o apskričiu bav0 tik pi,',"°-'i ir didžio-»i . . . . . . ,
miestuose ir valsčiuose įsi-1 ž,el"os P“S»lb"» rinkliava. Ji Iii, buvo laikom, šventieji zal- 

davė keliasdešimts fūkstan- čiai ir kiti senovės lietuvių 
čių litų aukų. Apskaičiuoja- garbinami gyviai. Šventyklos 
n.a, kad kiekvienas pagalbos • vidury dar tebestovi aukuras, 
įeikalingas žmogus iš šios ant kurio buvo kūrenama dic-

tetui, kuris jas paskirstė ne-į no, Patrimpo ir Pikuolio sto- 
j_ turtingiausioms ir varge

sidūrusiems
bus vyk

at* !vyklce. (Dievaičių stovylas ir
šeimoms. Žiemos, kitų meno brangenybių išvežė 

! karo metu okupantai — vo-
k iečiai.) Greta dievaičių sie
nos įdubimuose už stiklo dure-

kūrė apskričių ir valsčių žie
mos pagalbos komitetai. Šių 
komitetų pastangomis gruo
džio mėn. 18, 19 ir 20 d. vi-

Kaip kiekviename krašte, 
taip ir Lietuvoje yra vargšų 
žmonių, kuriems trūksta šil
tesnių butų, rūbų ir geresnio soje Lietuvoje buvo suruošta 
maisto. Kaimuose jų yra ma- didžioji žiemos pagelbos rin 
žiau, bet daugiau vargšų gy- kliava, kuri visame krašte 
vena Kaune ir mažesniuose praėjo labai sėkmingai. Į va-

rinkliavos gaus maždaug tiek, 
kiek jis uždirbdavo per du 
mėnesiu prie sezoninių dar
bų.

Prie žiemos pagalbos teiki
mo daug prisideda miestų.

vų garbei ugnis.

— Ispanijos prov. Bilba: 
radikalai, Kataionijos pavy
zdžiu, pradėjo kaldinti savo 
pinigus.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

r PRASYK 9AMPELIO DYKAI 
TrtMPr’i Rltter Wl,»» Co.
(5,4 8. Wrll« St.. CTiieaco. (11. 
Prldtiuk nao Mntpelt dykai

▼ardaa
Visose

Vaistinėse

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- 
MINKTEI 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ ’ 
BET TURITE ATSINEŠTI 5Į SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

-

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti 4% dividendą ant visų taupymo
skyrių gruodžio 31 d., 1936.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius tau
pyti šioje b ndrovėj, kur indėliai apdrausti iki 
$9000.00 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 9 iki 15 metų lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

N» LOAN AIIOOATION
or chicago

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

l

■i
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Mokyklos Mokinių .Apaštalystę Maldos dr-ja 
PdreilgiiDas P*r susirinkimą iš-

rinko tam tikslui komisijų 
pagaminimui valgių. Į komi
sijų išrinktos šios narės: C.

r*

KENOSHA, W1S. — Sek
madien,, muhio 10 d.en», 7:30 M Dapkienė, R
vakare, 8v. Petro parapijos pilipavįiWi D Kneiulie^, 
inokyklo. mokiniai rengia me M CjžjUie„Pi j.
tini Kalėdų programų. Mok,- Bel.ta6ienj, ir p ArUciiOTė.
lutu kiekvieno skyriaus at
skirai parodys kų jie išmoko 
šalia skaitymo ir rašymo. Se-

Btmco Party
Sausio 16 d., 5 vai. jjo piet

selės 1’rancišk.ietės sunkiai rengiama bunco party seserų 
darbuojasi kad prirengus mo- I’ranciškiečių naudai. Bunco 
kinius prie visokio gyveni- lošimų rengia Pranciškiečių 
mo. Vaikučiai ateinantį sek- Rėmėjų Skyrius. Lošimas bus 
madienį parodys kų jie gali šaulių šeimynos namuose. Ne
nuveikti ant fccenos. Kaip pamirškite visi atsilankyti, 
visuomet taip ir šiemet jų Būtų labai gerai, kad atsira- 
programas bus labai gražus stų ir daugiau geros širdies 
ir įvairus. Visi, kurie nori pa žmonių.
si linksminti ir tuo pačiu ka-
rtu pamatyti vaikučių paža
ngų, yra kviečiami atsilan
kyti.

Parapijos susirinkimas 
Šv

&kanūs Pietūs

r-.7

T *

Pietų metu. Fislier Body fabriko, Flint, Mieli.,“sėdėjimo” streikininkai. Nepaisydami teismo išduo
to injunction — apleisti fabrikų, darbininkai tęsia “sė-dėjimų”. Valgis jiems pagaminamas lauko pusėj ir 
pro dirbtuvės langus perduodamas darbininkams. i

k. s. W. K« Kellogg Numato joj. Per didžiausius pardavi- Europos padėtį ir su ja susi- 
iTa.it__ i n*___ ai_ r**- mo laikus, dirbtuvės nelensr jusius P;

Rytoj, parapijos salėj, 12:30
A. M., turėsime gerus pietus,
kuriuose bus pagaminta įvai-, Kellogg kompanijos paeiti- 

Petro parapijos meti-, rių valgių, ypač skanios par- kėjimas tolimesniam biznio 
nis susirinkimas įvyks sausio 1 sienos, kalakutienos ir vištie- pagerėjimui 1937 metais yra 
10 dienų, po trečiųjų Mišių, Inos. Šiems pietums pp. Va-j prirodomas planais dirbtuvų 
parapijos salėje. Svarbių rei- lentinai, pasiturintieji, gra-
kalų yra aptarti, todėl kiek-, žiai gyvenantieji ūkininkai,

Tolimesni Biznio Gėrė- 11,0 '"kus, dirbtuvės neim,?
i Vai galėjo išpildyti įsakymu*.

jimę per 193/ Metus

didinimui ir didesniu skelbi
mu. anot W. K. Kellogg, koin-

galėjo išpildyti įsakymu 
“Žiūrint į ateitį,” sako p. 

Kellogg, “planuojame didin
ti dirbtuves ir išdirbinio jė
gas 1937 metams, ir didiname 
skelbimų lėšas. Didžiausioji 
dalis skelbimų pinigų eis lai
kraščiams.

“Faktas, kad dabartinės

jusius Pabaltijo valstybių rei
kalus. Lietuvų šioje konfe-

dd. (Kun. J. Mačiulionis, M. 
1. C.).

Shenandoan, Fa. — balan-
rencijoje atstovavo užsienių , ožio 19 d. iki gegužės 2 d. 
reikalų ministeris S. Lozorai- (Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.
tis, užsienių reikalų vieeminis 
toris J. Urbšys, pasiuntinys 
Latvijai inž. V. Vileišis, pa
siuntinys Estijai Br. Dailidė 
ir užsienių reikalų ministerio 
sekretorius dr. A. S. Barkis.

ir Kun. A. Markūnas, M. 
L. C.).

Philadelpliia, Pa. (peš Kun. 
Zimblį) gegužės 31 d. iki 
birželio 6 d. ( Kun. J, 
čiulionis, M. I. C.).

Ma-

vieno parapijono priedermė visuomet atsižymėję parapi- j panijos organizatoriaus ir pre- dirbtuvės galėjo apsidirbti pil- Pabaltijo valstybių užsienių 
dant užsakymus dėl mūsų reikalų ministerių konferenci- 

Per 1936 m., Kellogg kom- produktų priklauso nuo šešių ja gyvai domėjosi daugelis 
panija padarė daugiausiai ga- valandų dienos veiklumo, ku- užsienio valstybių, 
tavų — valgymui javų grūdų rį^ sistemą įsteigėme 1930 m.,

į susirinkimų ateiti.
Kartu su parapijos susiri

nkimu bus ir pagerbimas da
rbininkų, kurie darbavosi dėl 
pasisekimo parapijos bazaro.

jai gausiomis aukomis ir! zidento.
geri parapijiečiai paaukojo 
didelį, nupenėtų paršų. Tuo
jau pavalgius seks parapijos 
metinis susirinkimas. produktų kompanijos istori-

STATEMENT OF CONDITION AS OF 
December 31, 1936

ASSETS:
First inortgage reaJ estate kiaus...................................$1,655,201.30
Hbares loans ....................................................................... 4,000.00
Stoek in Federal Home Loan Bank of Chicago ............. 28,600.00
Real estate owned ............................................................ 16,956.6.)
Reul estate suld on contract .............................................. 8,700.68
Furniture and fixtures ........................................................ 2,644.23
Cash ........................................................................................ 135,824.23
Accounts Beceivable ..........................................   413.85

tuo pačiu laiku pakeldami al
gas palaikyti darbininkų pir
kimo jėgas. Nuo to laiko tu- j 
rėjorne galimybės toliau al
gas iki aukščiausio laipsnio į 
Šios kompanijos istorijoj.

“Gruodžio 1 d. baigėme šeš , 
tus metus veikimo šešių-vr- 
landų dienomis. Dar labiau 
įsitikinome, kad nors mums, 
sistema yra gera operavimo 
Veiklumui ir davimui daugiau

Tėvu Marijonu 
Misijų Maršrutas

Naujos Knygos

’ kvienas lietuvis ir pamatyti, 
koks vra buvęs mūsų bočių 

• gyvenimas dar ne taip senoj 
' praeityj.

Liudvikas Kondratavičius
I (siup. Vladislovas Syroktan- 
la). Margis. Vertė ir eiliuotų 

j įžangų jiarašė Antanas Valai
tis. fvailų parašė prof. Myk. 
Biržiška. Sakalo b-vės leidi
nys 1936 m. Kaunas 150 pust 
Kaina su persiutitimu Lt. 
2.20.

Tai graži romantiškai kar
žygiška poema, kurioje auto
rius dainuoja apie gražių Lie 
tuvos panemunių gamtų, apie 
didvyrį, visų lietuvių žinomų, 
Pilėnų kunigaikštį Margį, ku
lis nenorėdamas pasiduoti 
kryžuočiams, pats su visais 

' pilies gyventojais ant laužo 
, susidegino. Šiais metais kaip 
tik sukanka 100 metų nuo Ma 
rgio lieroiško ir istorijoj re
tai tesutinkamo žygio. Ta 
proga ir išversta į lietuvių 
kalbų ši viena iš geriausių 
Komlratavičiaus poemų, ko
rių turėtų perskaityti kiek
vienas savo bočiais besido
mins ir jų praeitį mylįs lietu
vis.

Vaidilutė Tėviškė, Roma
nas I d., 346 pust, II d. 283 
pusi. Sakalo b-vės leidinys. 
Kaunas 1936 m. Abiejų dalių 
kaina su persiuntimu Lt. 7.

Tai vienas iš gražiausių 
šiais metais pasirodžiusių 
mūsų grožinės literatūros V ei 
kalų. Autorė — žinoma jatt

Baudžiava. Atsiminimai, j>a 
davimai, legendos. Surinko ir 
suredagavo Petras Rusecka*.
Kaunas 1936 m., 336 pusi.; mirusi mūsų rašytoja Pleiry- 
Kaina su persiuntimu, išsira- tė - Puidienė. Ji šį veikalų 
šaut iš autoriaus (Žemaičių baigė rašyti jau mirties pa-

TOTAL ASSETS ............................... $1,852,340.94
LIABILITIES:

Sbareholders' Interest ....................................... ......... $1,273,826.83
Instalhnent thritt shares .................. $26,635.36
Oplional savingg suaręs .................. 231,791.47
Full paid income shares................ 1,015,400.00

Totai ......................................... $1,273,826.83
Dividends not vet disbursed, payable

in cash .............................................. 16,211.62
Bonus for instnllment tlirift shares .. 233.82 
Advanees from Federal Iloine Loan

Bank .............................................. 335,100.00
Mortgage loans in process ............. 101,331.64
Accounts payable ............................... 1,664.45
Reserve for uncollected interest .... 3,470.44 
Keserves ..............   110,502.14

Reserve Kr eontingen- 
cies ........................ $36,509.23

Reserve for rea, estate. .20,000.00
Reserve for federal In

surance .................... 3,021.02
Reserve for income coL 

leeted in advancc .. 7)0,971.81,

Totai resei-ves ... $110,502.14 
tlndivided Profits ............. $10,000.00

TOTAL LIABILITIES .. $1,852,340.94

Standard Federal Savings & Loan Assntion
OF CHICAGO

2324 SOUTH LEAVITT STREET Phone CANAL 1078-9

O

Tšmokam už padėtas pinigus. Kurie pasidės iki sausio 10 dienus nuo
šimtį gausite nūn 1-inos dienos. United States Trcasurer ir Home 
Owners Loan. Korporacija deda pinigas į mūsų įstaigų ant. tokių pat 
išlygų kaip ir visi. Iki $5,000.000 kiekvienos ypatus pinigai apdraus
ti per Federal Savings and Įsam Insurance Corporation, Washington, 
D. C. •

VAliDVn.t Iii 1)1 REMTOM IAI
JV8TIN MACKIEVVK'H, 
MICHAEb JAMNAVMKA8
ADAM RARTV8 ................
H A. RZTMKRVlCirH .. 
HELKN KLCHIN8KA8 .

., Prezldcnt 
l<rt Vlce.Pres.

2nd Vkse«Pre«. 
.... Trea»ur«r 

......... Secfel&ry
uiti no shi kis

ZENON POCIUM
DEONIZ JANKRVIČltTg

LEON OINIOTIH

23, Kaunas Lithuania.) $1.50.
Knygos pradžioje autorius 

nušviečia baudžiavos istorijų
Lietuvoje. Visa paremta do
kumentais ir patikimais šal-

O -.

tale gulėdama. Pirmoji dalis 
jau buvo išspausdinta anks
čiau, bet buvo išpirkta. Visi 
laukė antrosios dalies. Ir da
bar leidžiant antrųjų dalį iš
leista ir pirmoji. Romane pi
namo, stipri meilės ne tik 
mergaitei, bet ir tėvynei in
triga. Prieš skaitytojo akis 

gražūs Nemuno

Sugar Noicii, Pa. — sausio 
31 dd. (Kun. J. Mačiu

lionis, M. I. C.).
Cambridge, Mass. — vasa- Į tiniais. Tani skirta 72 pusi. 

rio 8—21 dd. (Kun. J. Maciu-, Todėl ir bus bene geriausia
darbų. Per jų galėjome su sa-, lionis, M. I. C.). , baudžiavos Lietuvoje istorija,
vo darbininkais dalintis nau- New Philadelphia, Pa. — Toliau eina iš įvairių Lietu- 
domis darbo-taupančių niaši- vasar. 22 iki kovo 7 dd. (Kun. vos vietų pasakojimai apie < praslenka 
nų.” J. Mačiulionis, M. I. C.),- ; baudžiavų, baudžiauninkų sun- Į šlaitai, prieškarinis mūsų tau

Kellogg kompanijos planai Providence, R. I. — kovo kių būklę ir ponų žiaurumus, tos gyvenimas, kovų dėl spau
dirbtuvių didinimui 1937 m., 1—7 dd
apima dirbtuves Battle Creek; i AVaterbury, Conn. — kovu 
London, Ontario; ir Sydney, 11—20 dd. (Kun. J. Mačiu- 

| Australia. Dvi dirbtuvės Bat- i lionis, M. L C. ir kum A. Mar- 
tie Creek bus padidintos. Ka- kūnas, M. I. C.).

Tai tikra ano meto mūsų tau- dos epizodai... Visa tai įdo
tos, mūsų vargo epopėja. Šių
knygų turėtų perskaityti kie-Į vaizduota.

miai supinta ir meniškai at-

į nados dirbtuvėj, javų sandė
liai bus didinami laikyti 150,- 
000 bušelius korno. Australi
joj kompanija stato du nau
jus dirbtuvės narnos.

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
UŽSIENIŲ REIKALŲ MI- 

N1STERIŲ KONFERENCIJA

Brockton, Mass. — kovo 15 
— 27 dd.

Brooklyn, N. Y. (pas Kun.' 
Aleksįunų) kovo 8—16 dd. '

Maspeth, N. Y. — kovo 15 
—23 dd.

Pittsburgh, Pu. (pas Kun j 
Vaišnorų) balandžio 5—13

KELIONES J LIETUVĄ

rz

RYGA. — Gruodžio mėn. 
9 ir 10 d. Rygoje įvyko eilinė 
Pabaltijo valstybių užsienių 
reikalų ministerių konferenci
ja. Joje Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užsienių reikalų mi- 
nisteriai svarstė tarptautinę

ŠVEDU

UNIJA'

Lt

SOUTH CHICAGO 
Muzikale Operete

“ADOMAS ir IEVA”
su dainomis. Išpildys Kastas Sabonis su savo grupe 
lošėju — Šv. Juozapo parapijos naudai, sekmadienį, 
sausio 10 d., 1937, TEMPLUf 'S SVETAINAJK, 8801 
COMMERCIAL AVĖ. Įėjimas iš šono. Pradvia 6:30 
valandų vakare.

Po programos bus šokiai prie geros muzikos. Taip
gi bus gana visokių valgių ir gėrimų.

Gerkit ir Reikalaukit
; REUMATIZMAS
■ SAUSGGLE■

Ncslkankyklte savęs skaus-
■ mala: Iteamatlcmu, 8aungėle, g Kaulų OAIlmų, arba MMlun-

gtu — raumenų sunkumu: nes
■ skaudSjhnai naikina kūno wy- 
_ vybę tr dažnai ant patalo pa-
■ guldo.
■ CAPRICO COMPOUND mos- 

tts lengvai praAaiina viritminS-
■ tas Ilgas; mums Mandtsn dau- 
_ gybA žmonių siunčia padAko- 
" nes pasveikę. Kaina 80c per
■ paMę t (e. arba dvi už jl.Ot.

, Knyga: "MALTINIS SVEIKA-
■ TOS” augalais gydytis, kaina g IIS centų.

■ Just i n Kulis
■ 3289 80. HAL8TED 8T.
■ Ohicago, QLliliiiiaiaiai

Nuolatinis susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

I’er Gothcnburgų, Švediją

Patogi, Gre’ta Kelionė 
Pigios Laivakortės

lAplauklmai laivų IS Ncw Yorko
DROTTVISGHOI.M. Sausio 20 
Vasario in. Kino 13.
<IHIHSH<H<M................. Kovo 18.
DKOTTNINOMOIjM, .. Kai. 18.

Platesnes žinias apie kelionę telkia 
nemokamai Ir. pardunda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 

, Ir visi Švedų Amerikos Linijos skyriai.

SWED1SH AMERICAN LINE
«:ifl l’lflb Avė. an«l 4, W. Alai St. 
lUa-kelelkT Cenler. N,-w York City. 
(Iilcago, III., 181 W. Mirlilgan Avė. 
Boston. Mass, ir,4 lloylaton St.
Detrolt. Mlcb., 107 Clirionl St.

* A

t*-*-*

VLsms AKbIm
lf*aal Tr«H

Mutual LiquorCo,
4707 S. Halsted St

TeL TARDS MM
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Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose

Lietuvių Darželio 
Istorinis Bankietas

NEKENTEKITE
NEVIRŠKINIMU

CLEVELAND, OHIO. — Perskaitykite Sį laišką nuo W.n.
v • • » •, „ , • , C. Billing, 1.330 1 9th St., Denver Co-Kaip jau Amerikos l'etuvilj Į |0raxj0; "Kuomet suvalgydavau dl- 
visv.onienei Žinoma, Clevelan- delius^ pusryčius, jausdavau nuvar- 
do Lietuvių Kultūrinis Dar
želis atidarytas pereitų rude
nį.

gęs. Po kelių dienų tokio valgymo, 
turėdavau imti liuosuotoją.

kviesdamas visus darbuotis į 
šiais metais dar su didesne 
energija, kad visokiu veiki
mu pralenkus praeitus metus. 
Reikia tikėti, kad maspetie

nėjimu. Bazaras bus lietuvių čiai tai įvykdins, vadovuu- 
salėje, t^is dienos: Vasario jant energingam klebonui.
19, 20 ir 21 d. Bazaro pabai-1 c ... . o, . , , ,. . Sumų su įstatymu Šv. Sa-gtuves bus sekmadieni, vasa- L \ , T „” kramento laike kun. J. Za-rio £1 d.

Dovanos bazarui priimamos 
ir iš kitų miestų, taigi šiuo- 'petic/ius su Naujais Metais 
mi prašome moterėlių kurios klebono, kun. P. Lekešiaus ir

bulionis, taipgi pasakė ir 
pamokslų, sveikindamas

“Vieną rytą pusryčiams turėjau v. , . , , _
ALL-BRAN. Jis geresnis už kokį lnoka *avo gražių rankų dar- Į savo vardu. Po sumos buvo

_ i liuosuotoją, nes kasdien užlaiko ma-. bų padarvti, pamėginkit ka palaiminimas su Šv. Sakra- 
Clevelando lietuviai, nore- no tvarkoje.” I _ __ Jnentu

darni paskubėti atidarymų, 
užsitraukė ant savęs kelis
tūkstančius skolų. Tas skolas lauK periau užbaigti paprast* ne

no tvarkoje. ! nors ir tuoj siųskit. Padary-
\ isi žino ,kad nuolatinis ėmimas Įaį savo aukų Darželiui.

vaistų vra nesveikas paprotys. Kiek ,i ,,o. Su siunčiam u daiktu pride-
zirškinimą vartojant šį saugų natų- •. kit pilnų savo vardų ir ad

resų. Kiekvienai ar kiekvie
nam kas kų Darželiui dova-

dabar rūpinasi padengti. Tuc 
tikslu visada priimama au
kos iŠ plačios Amerikos lie- paprastam nevirškinimui ,ncs priduo 

. . . _ „ da kunui reikalingi) “kietumų.” Jis
UV1? . Alsu°'n^enes arze 10 sugeria du-kart savo svorį vande-, £įetuvįy Darželio fotogra- 

Uaudai. Aukotojams prisiun-| mu, rodomai išmankština ir išvalo 
čiama liudijimo kvitelės ir 
dovanų gražus Lietuvių Dar
želio vaizdelis - paveikslas. į nv 8Ugrąžin8 jlwų pinigus.

Patys clevelandiečiai sun-; tai į dieną dažniausiai užtenka —(dininko adresu; e ras . j. n
kiai darbuojasi sukėlimui pi- toniškuose atseikimuose su kiek- liolis, 6606 Superior avė., Clc 

u r vienu valgiu, v artokite su pienu
nigų skolų padengimui, štai, ir vaisiais .Visų groserių parduo-

’ulų valgįį 
Kel'.ogg's ALL BRAN palengvina

da kunui reikalingi) “kietumų.” Jis I nOS, bus prisiųsta Clevelan- I

vidurius.

Pamėginkite jį d"’ savaitės. Jei 
nebusite patenkinti, Kellogg Compa-

fija.
Viską ir pinigines aukas ir 

daiktus, siųskit Darželio Iž-

pastarų dienų darbų pastan
gos.

Bankietas

Sekmadienį, sausio 17 d.,
Šv. Jurgio parapijos salėje 
rengiama istorinis bankietas, 
paminėjimui Darželio užbai
gimo darbų. Bankietas tuo y- 
patingas, kad vienas Cleve- 
lando įžymus biznierius, Juo
zas Blaškevičius, dovanoja 
tam bankietui visus valgo
mus produktus, taip kad vi-
Bi dalyvių pinigai sumokėti rengimas Darželio naudai bus

lamas.
?reek.

Kellogg daromas Battle

veland, Ohio.

K. S. Karpius,
Darželio Sųjungos sekr. 
0320 Superior avė.,

Cleveland, Ohio.

Trumpos Žineles

už įžangų į tų bankietų eis 
Darželio naudai. Clevelandie
čiai kurie dalyvaus tame ba-

nkiete padarys, taip sakant, 
savo 1937 metų aukų Darže
liui. Įžanga tiktai $1.00.

Kurie kitų kolonijij lietu
viai arba organizacijos norė
tų prisiųsti į tų bankietų sa- MASPETH, N. Y. — Mas 
yo aukų su pasveikinimu pra- pethe> Atsimainymo V. parap. 
šomi siųsti žemiau paduotu bažnyčįoje, Nauji Metai pra 
antrašu. dėta jabaį gražiai. Fer pii

Bazaras • In^s Mišias pamokslų pasala
Kitas didelis ir svarbus pa- misijonierius Yonkus, per ar.

tras, kurias laikė pats kleb. 
kun. J. Balkūnas, sveikino papirmutinis bazaras, kuris re

ngiamas sąryšyje su Lietu 
vos Nepriklausomybės panų-

Iš Politikos Lauko
rapijiečius su Naujais Metais 
linkėdamas visiems laimės, 
reikšdamas dėkingumo už rė~ 

Nutarta visuotinus susirin-į mįmQ jr darbavimųsi pavapi 
kimus laikyti kas trys mene- jos ]abuį praeitais metais ii 
šiai, gi direkcija laikys kas

21 WARD0 PILIEČIŲ 
SĄ-GOS SUSIRINKIMAS

DIEVO APVAIZDOS PA
LAP. — 21 AVardo Lietuvių 

Piliečių Sąjunga priešmetinia 
me susirinkime gruodžio 9 
d., parapijos svetainėje, išri
nko valdybų ir direkcijų 1937 
metams: Geo. M. Čemauskas, 
pšrn., K. Mikuckis vice pirm., 
Geo. Jakubauskas rašt., M. 
Bankevičius ižd., P. Butkus 
maršalka. Į direkcijų: Geo. 
M. Čemauskas, J. Kuzmickas, 
Wm. Taraška, J. Gudjonis, 

Kantrimas, M. Bankevi-
Kus, P. Stashkon, Geo. Jaku
bauskas, KL fOesnavičius. Į 
egalius patarėjus adv. Frank 
W. Čemauskas. Nuolatiniu 
corespondentu perstatytas J. 
Kuzmickas, kuris paaiškino, 
tad mūsų laikraščiai už tal- 
rinomus draugijų aprašymus 
lieko negauna ir dėl to raši- 
įėti apie draugijų veiklų ir 
įrašyti tuos raštup talpinti 
yra nepatoku. Bet, jei susi
rinkimas nutartų, kad visi o- 
■ganizacijos darbai, kokius 
■c reikia spausdinti, paves- H tų darbų mūsų laikraščia
ms, tada būtų gerai ir drau
gijai ir laikraščiams, net ir 
lačiam korespondentui. Po 
rumpo apkalbėjimo nutarta 
visų spaudos darbų duoti mū
šių dviem lietuvių dienraščia
ms: “Draugui” ir “Naujie
noms” — proporcionaliai. Po 
io nutarimo Juozas Kuzmic- 
as apsiėmė būti šiems me-
ams korespondentu.
Jfutarta pakelti nario mo- 

eetį: nuo 23c iki 10c į mė
nesį.

mėnuo. Reikale valdyba šauks 
visuotinus susirinkimus.

Pirmininkas padėkojo vi
siems vardu teisėjo Jono T. 
Zūrio už pasidarbavimų ir 
už balsus atiduotus jam.

Mūsų 21 wardas apima šj 
plotų: nuo 16 gatvės į pietus 
iki Chicago River (kanalo), 
nuo Canal gatvės į vakarus 
iki AVestern avė. Visi lietu
viai, gyvenantieji šioje apy
linkėje, kviečiami prisidėti.

P. S. Informacijų dėliai
prašome kreiptis: 1900 So.
Urton avė. Telefonas Canal
2- c*?iiJ.

T? PA *
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LATayetto 4017 

Tel. narai):
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

paeml atitarti

Balius
Sausio 3 d., Rožančiaus dr- 

gija, parap. svetainėje, turė 
jo “kepurinį balių” su šo
kiais. Vakaro pelnas paskir 
tas įtaisymui naujų bažnyti
nių rūbų: arnoto, dalmatikų 
ir kopos. Publikos atsilankė 
nemažai. Pelno likę apie $100. 
Dr-ja pasižadėjo ketvirtųjų 
dalį išmokėti, kiek tie drabu
žiai kainuos.

Sausio 5 d. kleb. kun. J.! 
Balkūnas jau parvežė nau- į 
jus, aukso spalvos, drabužius 
už $2,200. Reškia, Rožančiaus 1 
dr-ja išmokės $550, kitų dalį; 
žada išmokėti Moterų Sų-gos 
vietinė kuopa, o kitus pavie- į 
ni žmonės. Reikia pažymėti, t 
kad Rožančiaus dr-ja yra vei-1 
kliausia, nes ji įvairiomis au
komis kasmet bažnyčiai su
aukoja virš $300. Nėra abe
jonės, kad ji ir šių metų pa
sižadėjimų išpildys.

Trys Karaliai
Trijų Karalių šventė irgi 

buvo gražiai paminėta. 8 vai. 
giedotines Mišias laikė kun.
Tel. Calumet 6974 O nuo valandos 

9 ryte Iki 8 vakar. 
Jisklrlant sek 
madlenlus li 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
t\a OTTRTAfl

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

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

....

an.

— Japonijoj išleista vyriau 
sybės įsakymas, kuriuo drau
džiama policijai registruoti 
naujai į si kuriančias sektas.

Dabar .Japonijoj, be ofici
aliai pripažintų trijų religi
jų — krikščionybės, budizmo 
ir sintoiznio, — dar yra 800 
įvairių sektų.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOSNARIAI
Office Phone 

PROapect 1028
Res. and Office Tel. CANa’ 0257

2859 S. Leavltt 8t. 
OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

J K korespondentas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J. A., korespondentas 24Q3 w Chicago_

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETTTVIS

OPTOMFTRTCALTY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengv1n» aklų įtempimą, kuri 
esti prie,.antimi gnivon Rkaudėrimo 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudami) aklų kni-Stt. atl’aino 
trumpa.reay«tą Ir tollregyatę Priren
gia telnlngal akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas se 
elektra, parodančia magiausiai klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12 Daugely at
sitiktam) akys atitaisomos be akinių 
Rainos ntglau ksln plrmls.ii.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANal 6122

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

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Žiovauja, bet neužmiega. Keista liga susirgus ši 
moteris, Mrs. E. Paternoster, 903 Nortli 21 st., Melrose 
Park. Jau dešimta diena kai žiovauja — keturis ir 
šešis kartus į minutę — ir negali užmigti. Pirmomis 
ligos dienomis visiškai negalėjo užmigti. Bet vaistų 
pagalba dabar užmiega nors ir neilgam. Yra motina 
trijų vaikų. Guli Westlake ligoninėj, Melrose Park.

J. Zabulionis, o sumų 9 vai, 
pats kleb. kun. J. Balkūnas. 
Prieš sumų pašventino smil
kyto ir kreidos. Pamokslų pa
sakė kun. J. Zabulionis. Po 
sumos buvo palaiminimas so 
Šv. Sakramentu.

Judamieji paveikslai
Sausio 10 d. parapijos sve

tainėje buvo rodomi judamie
ji paveikslai iš Lietuvos. Ro
dė film. J. Janušauskas.

Svečias

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Rea. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava ' 

Valandos 9-10 A. M.
Nedaliomis pagal sutartis

PLATINKITE “DRAUGĄ“

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

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

Vai. 2—4 ir, 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis anai tarną

Tel. CANal 2345

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

________Tel CANal 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Residence
6609 S. Artesian Ava 
PROapect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 69th 8t
HElfloek 6998 
VALANDOS:

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

pagal sutarti 

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieninis ir Šventadieniais 

n«<m1 .n.iterim.

Nauj’a Šv. Vardo 
Dr-jos ValdyGa

CICERO. — Metiniame šv. 
Vardo Jėzaus draugijos susi
rinkime išrinkta nauja valdy
ba: J. Jurgėla — pirm., L 
Kueius — I vice pirm., L 
Kulpinskas — II vice pirm., 
J. Petraitis, Jr., — rašt., P. 
Grišmanauskas — fin. rašt., 
E. Misius — kasierium, P. 
Maguire ir J. Nazinskas — 
kasos globėjais, J. Adominas 
ir A. žažeckis — maršalkos.

Draugija nutarė rengti 4-tų 
metinį šokių vakarų sausio 
£3 d., parapijos svetainėje. 
Grieš Wally Smous.

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
Sausio 8 d. 7:30 vai. vak. 

Dievo Apvaizdos par. salėj, 
18th ir Union Avė.

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

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

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

LIETUVIAI ADVOKATĄ?

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GRAŽIOJI LIETUVA
BROLTAI M K. MOTUZAI 

rodys LIETUVĄ gražiuose 
spalvotuose krutamuose pa
veiksluose ir garsuose:

Sausio mėn. 3 d. — 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. — Chi
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 įr kariuomenės stabu.

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

Priedas — tik chicagie- 
čiamsl 1935 m. pasaulio lie- 

Į tuvių kongresas Kaune. A- 
merikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 33c — vai
kams 15c.

i.

CLASSIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKĖS

Reikalauja senyva moteris prižiūrė
ti vaikuti. Būti naktimis. 4422 So. 
Talman Avė. Antras aukštas.

r v A T R g g O A K T A R A T

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSskvms seredomis ir snbstnmis

80 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinta 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
T«L OANal 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDsray 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4
vai. po pi«tq ir nno 7 iki 8:30 «. v.

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

TeL YARds 0994 
Res.: Tel. PLAia 2400

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

Nedtliomia nno 10 iki 12 diena

Tel. Ofe. REPnblic 7696 
Melrose Park 6290

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųnette Road
8-12 v. ryta: 1-6 p. p.; 6-8 v. v.

161 Broadsray 
MELROS PARK, ILL.

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

Sefitadtentais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutartino.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan Rtate Bank name 
Valandos kasdien nuo • Iki B 
Panedėlto. Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais nuo • Iki 9
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic —<W»

Rtate 4690 Prospect 101,

KAL & ZARETSKY
ATTORNET8 AT LAW 
•833 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:20 po pi ei 
Iki 2:20 v. vak. 8ubato] nuo 12 Iki 

«:00 vakare 
188 W. Randnlph R t. 

Valandos: kasden nuo 2:00 ryto 
Iki 2:00 po plet.

GLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. Mlchlgan Avė. 

CHICAOO
Telephone PULlman 1293

Reikalaujama mergina abelnam na
tri U daVŠtil' '—' “Tengvaš skalbimas. 
Nereikia vkrtl. Geri namai. Kahn, 
1246 W. Alblon St., ROGers Park 
2756.

KEAL F.STATE P.tRDAVIMVI
$80(1 nupirks deed’ą.
2 aukštų mūrinis namas, 4 pragy
venimai po 4 kambarius. Garu ap
šildomas.

2 aukštų medinis namas, krautu
vė Ir 3 pragyvenimai. Pečiais apSII- 
lomas. Tik $7000. Cash reikia $2500. 
Įplaukos | mėnesi $90.

Taverna. 1 H aukšto medinis namas 
Ir bar flksčerlal. šilto vandens Šilu
ma. Chicagos priemiesty, kur lals- 
nls nekainuoja $200 ) metus — už
tarymo valandos. Prekė $6000. Cash 
$3000.

Dviejų aukštų medinis namas. 5 Ir 
6 kambarių. Lotas 37 % pėdų, ant 
bizniavos gatvės. Tik $3500.

Ir daug kitų garų pirkinių.
Reikalu klauskite:

JONAS RVTKA 
Arthur W. Denne A Co.
11.120 So. MicTitgan Avė. 

Telefonas PVUman 6676
Pardavimui modemiškas mūrinis 2 
flatų namas. Bedsmonfas, garadžlus 
Bargenas. AtsISauklte 6138 S. Albony 
Aveijue^^

IEŠKO PIRKTI
TeSkoma pirkti maži vargonlukal
(recd organ). Turi būti geram sto- 
vy. Box 81 A, '‘Draugas",

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant statyti snn naują namą ar 
. pertaisyti seną, Saukite

JOHN VILTMAS 
Contraetor & BniMer,

6827 So. Maplevood Avė., telefonas
PROspeet 1185.

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salia Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWEST SERVICE STATTON 
2335 So. Western Avė., kampas 23rd 
Plaee, Tel. CANal 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Qua- 
ker Rtate Motor Oila — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lnbrikantai vartojami — In" 
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, ma- 
nager.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų aukštų namas po 
4 kambarius, su voniom, aklcpn, ir 
2 kam gnradšinm. Stclla Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANa! 
3764.

UPHOL8TERING

Rakandų Toliymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimns, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upliolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė, NEVada 7717.
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

350 Narių Draugija

DIEVO APVAIZDOS PA- 
RAP. — Susivienijimo Bro-

įus, nutarta dr-jos spaudos 
darbus duoti dviem mūsų 
dienraščiam: “Draugui” Ir 
“Naujienoms” proporciona-

Svarbu Visoms 
Sodalietėtns

SPORTAS
Lietuvių Basketbolo 
Turnyras Prasideda 
Sekmadienį, Sausio 

10 Dienų
Rytoj 3 vai. po pietų Šv. 

Kazimiero Akademijoj įvykslių ir Seserų Lietuvių dr-ja
įsteigta sausio 29 d., 1911 Nutarta įsteigti ‘‘Jaunimo steigiamasis Šv. Panos M 
metais. Priešmetiniam susirk skyrių” su dailės muzikos - Sodalicijos draugijų aps
ukime, gruodžio 13 d., para- dramos skyrium. (Matyt, dr krities susirinkimus. Visos' sausio pradeda tur
pijos svetainėje, dalyvavo 273 gijai patiko pirmas jaunuo- sodaliečių draugijos prašomos nyr9’ kuri° Pftsėk°j® bus

i avi
Žymiausieji Chicagos lietu

vių basketbolo rateliai pra
dedant šiuo sekmadieniu

leidėjas ir vedėjas Juozas bu 
drikos, trijų didelių krautu
vių savininkas Chicagoje. Jo 
krautuvėse dabareina didelis 
prekių inventoriaus išparda
vimas bargeno kainomis.

Pasinaudokite proga ir 
klausykite Budriko radio pro 
gramų, kurios dar leidžiamos 
pirmadieniais ir penktadie
niais 3:30 iš stoties WAAF, 
o ketvirtadieniais nuo 7 iki 
8 vai. vak., iš stoties WHFG.

r.

PROFESSOR NOODLE
Dear Professor

My Iride wont learn 
to cooR a meal, 
and this has caused 
much. strife, si r!

Now airit it 
sure art 
a w f ui deal 
to live with 
sucK a 
wif e,sir?

Holert
nariai. Svarbiausiu reikalu 
buvo valdybos rinkimas. Iš
rinkti šie: pirm. — J. Jaku
bauskas, viee pirm. A. Zalo-

lių pasirodymas su vieno ak- prisiųsti savo atstoves, o jei 
to Komedija “Dvi Galvos pu- ! jų dar neturi išrinkusios, va

ldybos susirinkime turi daly
vauti. Šis įvykis yra svarbus, 
dėl to prašau sodalietes į jį 
atkreipti savo rimtą dėmesį.

Kun. B. Urba

Kiek girdėt, tie patys 
jaunuoliai rengiasi prie sido-

gėnas, nutarimų rašt. K. Viinio jubiliejaus su juokin-1- 
Batutis (senas), finansų rašt. gu farsu g g 
— P. Viršila, iždininkas —i
M. Bankevi&us (senas), ko-! Jaunuoliams organizuoti ir 
ntrolės ražt. - St. Tarkaus- ““n «'kalui atatin-
kas, iždo globėjai: A. Gajau- kainus planus pavesta J. Ku- 
skienė (senoji) ir J. Bukai- niekui; o jis gali pasirink- 

li kitus du asmenis komite
tam Ant vietos apsiėmė M.

tas, metinių knygų patikr.
P. Lapenas, durų sargas —

fės”.

Kęstučio Spulka 
Pardavė Penkis 

Namus

spręsta kuri krepšiasvydžio 
komanda yra Chicago* Lietu
vių Oempijon&i.

Šį turnyrą suorganizavo ir 
ves naujasis laikraštis Jau 
nimas. Žaidimai bus laikom' 
kiekvieną sekmadienį nuc 
1:30 iki 6:00 po pietų St. 
Philip’s gimnazijoj (Jackson 
Blvd. ir Kedzie avė.).

Ryt, 11 valandą prieš piet 
eina reguliarė nedėidienio ra
dio programa, leidžiama pa 
stangomis Progress Furniture 
Co. krautuvės, 3224 So. Ha! 
sted str. Kaip ir visuomet, 
programoj dalyvaus žymūs 
dainininkai. Be to, bus gera 
muzika bei įdomūs praneši
mai. Ypatingai pirkėjai na-

Apart cliikagiškių ratelių. ! mair.s baldų išgirs daug gerų 
ten kiekvieną sekmadienį p? ' žinių iš Progress krautuvė* • 
sirodys bent po vieną ir iš k. Į apie sausio mėnesio išpardaF. Plančiūnas, koresponden-! Jovarauskas, vedėjas ir savi

tas Juozas Kuzmickas.
Draugija turi 350 narių, 

turtas viršija $7,000.00 ne-1

ninkas Roosevelt SFumiijture 
Co., ir J. Gelgaudas. Seka
mam susirinkimui komisija 
draugijai pasiūlys jaunimo o- 
rganizavimo projektą.

Nutarta paaukoti Mari jo
nų koplyčiai $5.00: taipogi 

Nutarta padaryti vajų nau $5.00 paaukoti kaipo Kalėdų 
dovaną Dievo Apvaizdos pa-

Just bv« witK 
her and do 
not f r ♦t — 
you k a ve no e»u4* 
toi&wl, air!
For if she cooked A, 
you mi^ht f,
not ^«-t— Ii. / 
a chance te lt. 
live at 
Ali, air!

Prof Koodle

(AOTatk Jk|» T • A~ 
FATHt* TO bMl ]
T*t SAMt tPB.lt < 
tHORtlV Mlld, THiy

MEKE tAMUMEO'

1/^

skaitant “užšalusių” resursų. 
Nors mažomis dalimis ir jie 
atgaunami.

jiems nariams įrašyti. Kiek
vienas apsiėmė įrašyti po vie 
ną naują narį.

Nutarta rengtis prie sidab
rinio jubiliejaus, nes sausio 
1937 sukanka 25 metai nuo 
įsikūrimo, o vasarą, jubilie
jui baigti, rengti didelį išva
žiavimą.

Pirm. Jakubauskui pata-

rapijai.
Metinis susirinkimas įvyks 

ateinantį sekmadienį, sausio 
10 d. 1 vai. po pietų parap. 
mokyklos kambary.

Korespondentas, J. K.

GARSINHTĖS “DRAUGE”

MALDAKNYGĖS
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

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

tais lapų kraštais, kaina ................................ $4.03
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais ....................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais......... 60c
Maldų Rinkinėli*, 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
4

BRIDGEPORT. - šioinV 
dienomis Juozas Eimutis si 
žmona Marcele pirko namą 
iš Kęstučio spulkos, 840 W.
33 st. Pirktasis Rimučių na 
mas yra keturių šeimynų ii 
randasi 3218 Green (Lime) 
st. Eimučiai tą namą pirko 
pinigais toje pat spulkoje su 
taupytais. Abu Eimučiai yri 
plačiai žinomi Šv. Jurgio pa 
rapįjos uolūs rėmėjai.

Pastaruoju laiku’Kęstučio . 4
spulka pardavė penkis namus Rytoj, tuo 7 iki 8 vai. va 
įvairiose Chicagos dalyse. Į- kar° if galingos WCFL ra

tų miestų lietuvių kolonijų. 
Tarpe ir po žaidimų susi

rinkusi publika galės pasi
linksminti šokiais. Įžanga vi
sam popiečiui — dvidešimt
penki rentai.

RADIO
JIS

BUDRIKO PROGRAMA

vimą, kur yra progos nusi
pirkti visokius namams reik
menis sumažintam kainom.

Rap. J.

Pranešimai

kaip kad buvo jubiliejinė va- tainėje, 2 vai. po pietų. Visi 
karienė. Tikimos, kad visi-os nariai prašomi laiku atsilan- 
bashe. Labdary* kyti, ne8 turime svarbių rei

kalų svarstymui. Taipgi pra
šome atsivesti naujų narių.

Valdyba

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

domu tas, kad išskyrus Ri- 
mučius kiti spulkos namų pi
rkėjai buvo svetimtaučiai. 
Kęstučio spulka turi dar ke
letą namų, kuriuos pigia kai
na ir geromis išlygomis gali
ma nupirkti.

Spulkos, kaip žinoma, susi
tvėrė taupymui ir skolonimu: 
pinigų. Pačios spulkos neina 
į real estate biznį. Kęstučio 
spulka perimtus dėl depresi
jos namus parduoda tokia 
kaina, kad tik savo pinigus 
atgauti. Todėl iš Kęstučio 
spulkos galima pirktis namų 
tokia žema kaina.

šėrininkas

Lauksime Ryt Vakarę

dio stoties bus duodama pe. 
k i dainų ir, muzikos radio 
programa, dalyvaujant did 
žiulei Budriko radio orkes
trai, dainininkų kvartetui ir 
Makalams. *Šias programas 
leidžia Jos. F- Budrikas, ku 
ris užlaiko (Chicagoje tris 
krautuves: 3343, 3347 ir 3417 
So. Halsted st. namų rakan
dų, radių, muzikalių instru
mentų ir auksinių daiktų. To
se krautuvėse dabar eina di
delis inventoriaus ėmimo iš
pardavimas žymiai numažin
tam kainom. Kaimynas

BRIDGEPORT. Šv. Pran 
ciškaus Vienuolyno rėmėjų 1 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 10 d., pa- 

* ''f"'**?**y**1 •' lapijos salėj, (ant antrų lu 
bų) 3:30 vai. po pietų. Ma 
lonėkite visi nariai atšilai? 
kyti. Bus pasitarimas apie 
rt ngiamą. vakarienę, vasaric 
7 d., parapijos salėj. Valdybi

Budriko radio valanda pr<? 
eitą sekmadienį iš stoties W 
CFL, nuo 7 vai. vak., džiu
gino mūsų visuomenę gražio

. mis simfoninės muzikos rne- feemui lauktas vakaras jau .... . , . ..j- -r.,. x ¥ lodijomis, kurias išpildė Bučia pat. “Sunkių laikų šo- Į
i kiaj” (‘Hard Times Dance’)
rengiami Ciceros Sodaliečių 
įvyks rytoj, sausio 10 d., pa 
rapijos salėj. Komisi jos na
rės: Daunytė, Sriubaitė, Yan- 
Sauskailė, Tarulytė ir Kava
liauskaitė širdingai kviečia 
visų parapijų jaunimą atsi
lankyti ir galutinai “užbaig 
ti sunkius laikus”. MD

Susižeidė Čerečkienė

Serga T. Čerečkienė, 3224 
Pierce avė. Draugės malonė
kit atlankyti. Ji par k ritus 
maudynėj susižeidė šoną.

Draugė V. Faiza

— Visoje Lietuvoje yra ne
toli 19,000 telefono abonen
tų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS

LJDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

OART, IND. LAIDOTU VIV DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

(Hrteualu nl*ninm*i — Mot«rla patarnauja 
Phone KNM <20 W. iftth Ave.l

driko radio orkestrą. Gražiai 
dainavo baritonas Stasys Ri
mkus. Makalai, kaip ir visuo
met, buvo juokingi ir nenuo

BRIGHTON PARK. — Dr- 
gija Gvardijos Pirma (Div. 
Šv. Kazimiero Karai, laikys 
metinį susirinkimą sekmadie- j 
nį, sausio 10 d., parapijos sve PLATINKITE “DRAUGĄ“

BPJGHTON PARK. — Lf , 
bdarių 8 kuopos metinis st J 
sirinkimas įvyks sausio !• 
d., tuojau po pamaldų mo 
kyklosi kambaryje. Visi širdį ! 
ilgai prašomi susirinkti, ne- i 
turim labai daug dalykų sva i 
ištyli ir tinkamą valdybą iš 
rinkti, kad būtų kuopoj ra 
mybė ir visi būtų patenkinti.

..B. G

CICERO. — Svarbus susi
rinkimas įvyksta 10 d. sau
sio, 1 vai. po piet, šv. Anta 
no parap. mokyklos 8 kan 
bary. Bus darinkta valdyba 
ir išduotas knygų raportas.

Dalyvaukite visi lietuviai 
ės, draugijų atstovai, su ge 
rais patarimais ir prisirašy 
k it į labdarybę. Padarykit

bodus klausytis. Programc tokį skaitlingą susirinkimą,

PADĖKONt

FBED LIEPA
kuris mirė gruodžio 28 d., 1936 m. ir tapo palaidotas sau
sio 2 d., 1937 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimu ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo dėkojamo mūsų dvasiškam tėvui (Kun. prel. Kru
čui, kuris atlaikė įspūdingus pamaldas už jo sielą ir par 
sakė pritaikintą pamokslą, ir kunigams Petrauskui ir Va
lančiui, kurie taipgi atlaikė šv. Mišias.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių direktoriui S. P. Mažeikai, ku

ris savo geni ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o mums palengvino perkęsti nubudimą ir 
rūpesčius. Dėkojame grabnobams ir visiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau a. a. 
Fred, lai Dievas suteikia amžiną atilsį.

Nubudę lieka: Moteris ir Vaikai.

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

Orabnamių 
------ o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
....... o

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

...... •
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Lachawicz ir Staai
S. C. Lackamcz
J. LufeMK
S. P. Mažėta
A. Masalskis
A. Petkos
S. M. Statas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sius

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

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

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone ^|gero 2109______

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Gorila gydoma. Slaugė Betty Frants ir Sam Parratt, prižiūrėtojas Brookfieldo 
žvėryno, su susirgusia gorila, kuriai panaudota X-Rav spinduliai.

Po prisipažinimo. Catherine Valentine ir jos vyras 
James su investigatorium John Kelly (dešinėj) po pri
sipažinimo suokalbio, kuriuo abu išgavę po $75. iš Chi
cago gatvekarių kompanijos dėl įvykusios nelaimės.

Viena gynėjy. Zona Gale 
Breese, iš Portage, Wis., 
autorė kelių klasinių veika
lų, 'YYiseonsino universiteto 
regentų tarybos teisme gy
nusį universiteto prez. Dr. 
Frank’ą, kuris tačiau atleis
tas nuo pareigų.

Išklausę kaltinimų atleido. Viseonsino universiteto regentų tarybos du nariai 
R. V. Baker ir I). G rady “teismo” posėdy klauso-si kaltinimų prieš universiteto 

prezidentą Dr. G. Frank’ą. Kaltinamas n ekompetentiškumu. Pastaromis žiniomis 
regentų tarybos balsavimu 8 prieš 7 balsus Dr. Frank atleistas iš tarnybos.

Diskusnojant. James B. MeCahey, pirmininkas Chica
go švietimo bordo diskusijose, reikale mokyklos biudže
to, pilasi vandens.

Pagrobtasis. Tai Charles 
Mattson, 10 m. amž., sū
nus turtingo Tacoma, Wa- 
shington, gydytojo Mattson, 
kuris žmogvagio pagrobtas 
ir už kurio paliuosavimą 
reikalaujama $28,000, Vė
liausiomis žinionrs, daktaro 
Mattson prašymu, sulaiky
tas policijos žmogvagio ieš
kojimas, kad tėvas galėtų 
susisiekti su niekšu ir iš
pirkti vaiką.

huksisinis lėktuvas, šiomis dienomis atliko pirmą ke
lionę. į Chicagą šis luksisinis lėktuvas, kuriuo bus pa
laikomas susisiekimas tarp Chicago ir New Yorko, be 
sustojimo kituose miestuose. Lėktuvo pastatymas kai
navo $110,000. Šalę stovi vyriausias lėktuvo vairininkas 
W. D. Williams ir jo padėjėjas H. C. Ilunson.

j» -

“Floor leadei”’. Texas val
stybės kongresmonas Sam 
Ravburn, kuris 75-me J. A. 
Valstybių kongrese žemes
niuose rūmuose išrinktas pir
mininku. Yra demokratas.

.Deportuotas. L. B. Simp- 
som, J. A. Valstybių jūri
ninkas, kurį Vokietijos na- 
ziai buvo neva už šnipinė
jimą suėmę ir pasodinę į 
kalėjimą. Kalėjime jis išsė
dėjo 18 mėnesių. Paskui na- 
ziai nutarė deportuoti į J. 
A. V. Sako, tasai jūrininkas 
norėjęs nuversti Hitlerio 
diktatūrą. New Yorke labai 
iškilmingai sutiktas.

RUSTON VVAY(AAVfO)
TO RAILRCh

.*

CARETAKER'S
HOME

BOY TAKEN THROUOH
FRFNCH DOORS AT 
REAR OF HOUSF

Reikalauja $25,000. Apygardos teisman buvo atvešta 
ši invalidė Mrs. Johanna Murphy, kuriai nuo sužeidimo 
abejose kojose ištiko paralyžius. .Ją sužeidė trokas, pri
klausąs The Schuber Automotive Supply Co., prieš ku
rią užvedė bylą ir reikalaujama $25,000 atlyginimo.

Iš kur ir kaip pagrobtas vaikas. Diagrama parodo Dr. W. W. Mattson, Ta- 
joma, Wash., namus, iš kurių dar nesunktas vaikvagis pagrobė 10 m. vaikų 
Ir išpirkimui pareikalavo $28,000.

Pirmų syk nufotografuotas. 20,000 pėdų aukščio nuo 
jūrų paviršio, debesų apsuptas užgesęs Chimbarazo ug- 
niakalnis, Ecuadore, Pietų Amerikoj. Atvaizdas nu
trauktas iš vieno lėktuvų, kuriais buvo suruošęs į tą kal
ną ekspediciją Andre Roosevelt, tolimas prez. Roose- 
velto giminė.

Atsisveikina su giliotina. Anatole Deibler, oficialus 
prancūzų giliotino ekzekucijonierius, kuris tas pareigas 
ėjo per netoli 50 metų. Tos pareigos teko vienam iš jo 
giminių — Andre Obrecht’ui,


