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$IAND!EN PRADEDAMOS DERYDOS 
AUTOMOBILIU PRAMONĖJE

ORGANIZUOTŲ DARBININKŲ PRIEŠAI 
PUOLASI STATYTI KLIŪTIS

DETROIT, Midi., saus., 17. įvaldyti daugumą.. Darbininkai' 
— Rytojaus dieną General' gundomi protestuoti prieš to- 
Motors korporacijos viršinin- kj dalykų stovį. Sako, neor-
kai čia pradeda taikos dery
bas su United Automobile 
AYorkers organizacijos vadais. 
Derybos bus vedamos remian
tis aną dieną Lansinge susta
tyta programa.

Organizuotų ir organizuoja
mų darbininkų priešai bando 
statyti kliūčių dar nepradė
toms taikos deryboms. Sie
kiama, kad derybos visiškai 
neįvyktų.

Tarpe neorganizuotų darbi
ninkų trankosi agitatoriai. Jie 
kursto darbininkus prieš‘Uni
ted Automobile AVorkers or
ganizaciją. Nurodo, kad ši or
ganizacija negausinga, o nori 
savo pažiūras diktuoti dide
liam daugumui darbininkų. 
Girdi, nykus mažumas nori

ganizuoti darbininkai turi 
skirti savo komitetus ir rei
kalauti, kad General Motors 
nepripažintų jokios darbinin
kų vadų diktatūros automobi
lių pramonėje.

Aišku, kad šis vandens 
drumstimas gali' kiek ir pa
kenkti organizuotiems darbi
ninkams. Nes tuo būdu Gene
ral Motors korporacija pa
drąsinama kovoti prieš dar
bininkiją.

“Sėdintieji” streikininkai 
jau' apleido kai kuriuos la- 
brikus. Pranešta, kad valsty
bės kariuomenė dar porai die
nų bus palikta Flinte, Mich. 
Yra baimės, kad organizuotų 
darbinPnkų priešai gali sukel
ti triukšmą.

SALIUTUOJA ISPANIJOS NACIONALISTAMS
r
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Ispanijos nacionalistai puola Madridą 
— ii Malaga- - - - - -

MADRIDAS, saus. 17. — 
Nacionalistai vakar atnaujino 
puolimą prieš Madridą iš 
šaurvakarinio šono. Po kru
vinų mūšių paėmė keletą ra
dikalų pozicijų ir apsistojo.

Prieš Malagą puolimas vyk-, 
domas. Spėjama, kad ten ra
dikalai greitai bus sutriuškin
ti ir neteks svarbiojo uosto 
pietuose.

Eina gandai, kad Madrido 
radikalai pasirengę paduoti 
Madridą, kadangi neturi pa
kankamai amunicijos ir mai
sto.

Artimiausiomis dienomis 
reikia laukti svarbių įvykių. 
Gen. Franco planuoja, prirei
kus, visiškai išgriauti ir su
naikinti sostinę — radikalų 
lizdą.

Yra nepatvirtinamų žinių, 
kad tūkstančiai italų ir vo
kiečių siunčiama gelbėti ge
nerolui Franco, kad jis vei
kiau galėtų apsidirbti su 
Madridu.

SUGAUTAS P0LICM0N0
SULLIVANO ŽUDIKAS

ITALU SPAUDA PUOLA 
PRANCŪZIJOS RAUDO

NUOSIUS

Ši ispanietė senutė 92 m. amžiaus šaukdama “Te
gyvuoja Ispanija!” saliutuoja nacionalistus, kurie sėk
mingai pliekia radikalus Madrido apylinkėse. Kiek
vienas nacionalistų laimėjimas šiai patrijotei padaro 
daug džiaugsmo.

VOKIETIJA UŽDARO KIEL 
PERKASĄ

Policija sugavo poliemono 
Sullivano žudiką J. Scbuste- 
rį, kurs 1934 metais paroliuo- 
tas iš kalėjimo ir visą laiką 
Cbicagoj užsiėmė plėšimais.

Suimtasis žudikas prisipa
žino. Pasisakė, kad revolverį, 
kuriuo jis nušovė policmoną 
ant viršutinio geležinkelio 
laiptų ties KedzPe avė., įmetė 
į sanitarinį perkasą ties 30 
gatve.

ROMA, saus. 16. — Italų 
spauda pradėjo pulti Prancū
zijos komunistus, kurie nusis
tatę už Ispanijos radikalų rė
mimą ir įvairiais būdais truk
do bet kokį valstybių sutarti
ną darbą Ispanijos reikalu. 
Prancūzijos komunistai dirba 
remdamies Maskvos bolševikų 
nurodymais ir įsakymais. Ma
skva turi daug savo agentų 
Prancūzijoje. O šie agentai 
juk ne veltui apmokami. Jie 
neatostogauja.

Italų spauda pareiškia, kad 
su Prancūzijos vyriausybe bet 
koks sutarimas Ispanijos rei
kalu tikrai neįmanomas, nes 
Prancūzijos vyriausybės dar
bus griauju. komunistai, ku
riems nerūpi jokia taika Ispa
nijoje, liet tik Valencijos radi
kalų likimas.

Štai dėlko yra gyvas reika
las Anglijai ir Prancūzijai 
prisijungti prie Italijos ir Vo
kietijos sudaryto prieškomu-

BERLYNAS, saus. 17. — 
Diktatoriaus Hitlerio įsaky
mu uždaromas Kiel perkasas 
svetimų valstybių karo lai
vams.

Versalio taikos sutartimi 
minėtas perkasas pakeistas 
tarptautiniu perkasu ir leista 
juo naudotis visų valstybių 
karo laivams. Hitleris dabar 
paneigia taikos sutarties nu
rodymą. Pažymima, kad be 
Vokietijos sutikimo nė viena 
valstybė negali naudotis šiuo 
perkasu.

Be to, Votiekijos vyriausy
bė įsakė visiems savo konsu
lams, kad jie pašauktų Vokie
tijos karo tarnybon visus už
sieniuose gyvenančius jaunus 
vokiečius, gimusius 1917 m. 
Turi būti padaryti jų sąrašai 
ir laukti šaukimo į privalo
mąjį kareiviavimą. Tokia 
tvarka Vokietijoje buvo tik 
kaizerio laikais.

JUGOSLAVIJOS PARLA
MENTAS GAVO PARENG

TI KONKORDATU

PROTESTANTŲ PRYCE- 
RIAI VIRSTA RAUDONŲ

JŲ TARNAIS
BALTTMORE, Md. — Vie-’ 

tos vienas presbiterijonų dva
sininkas surengė susirinkimą 
Ispanijos radikalų atstovams, 
kurje Amerikoj lankosi su boi 
ševikine propaganda. Ši pro
paganda vedama, kad Ameri
ka teiktų pagelbą Ispanijos 
radikalams. Valencijos raudo
nųjų atstovai pasakoja, kad 
radikalų valdžia esanti žmo
nių valdžia, kad prieš ją suki
lę fašistai generolai, kurie y- 
ra žmonių priešai.

Baltimorės arkivyskupijos 
Jo Eksc. arkivysk. J. T. Mc- 
Nicbolas, O. P., tuo reikalu iš
leido laišką, kurs išsiųstas vi
siems kunigams. Arkivysku
pas stačiai stato prie gėdos 
stulpo tą presbiterijonų dva- 

isininką, kuris gera.i žino Ispa
nijos radikalų kruvinuosius 
darbus, vis gi su jų atstovais 
bičiuliuojasi ir pritaria jų pa
sakojamoms melagystėms a- 
pie Ispaniją.

Arkivyskupas tad ir klau
sia to dvasininko, ar jis iš tik 
rųjų virtęs komunistu, jei sa
vo pasielgimu taip niekingai 
teršia šio miesto bendruome
nę.

Be abejonės, nurodo Jo Ek
scelencija, jei radikalai kurs 
nors būtų nužudę tūkstančius 
protestantų dvasininkų ir pa- 
saulininkų, šis komunistų bi
čiulis ir tarnas kitaip būtų 

i apsiėjęs su radikalų atsto

ŠV. TĖVAS ENERGINGAI 
KOVOJA SU LIGA

Skausmų spaudžiamas veržiasi 
į darbą

VATIKANAS, saus. 17. — 
Sužinota, kad Šventojo Tėvo 
Pijaus XI širdies veikimas iš 
naujo silpnėja. Skausmai ne
tikėtai pradeda. įsimesti į de
šinę ranką. Vakar vakarą Jo 
Šventenybei buvo pakviesti 
du gydytojai.

nepuprastas tvirtas pasiryži
mas eiti savo pareigas — rū
pintis Bažnyčios reikalais, li
gą dar daugiau pagilina. Jo 
Šventenybė neigia ligą, kelia
si iš lovos ir atnaujina audi
encijas — priima Vatikano 
prelatus ir kitus vizitorius. 
Gydytojai sako, kad tuo būdu

,Pasirodė, kad Popiežiaus pasveikimas atitolinamas.

VOKIETIJOS VYSKUPAI 
VATIKANE

BERLYNAS, saus. 17. — 
Vokietijos katalikų vyskupų 
suvažiavime Fulda nutarta 
būtinai asmeniškai pasimaty
ti su diktatorium Hitleriu ir 
jo reikalauti, kad jis atšauk
tų, arba nevykdytų nacių au
toritetų nuosprendžio, kad Vo
kietijos visą jaunimą priva
lomai įtraukti Hitlerio jauni
mo organizacijom Šis nuo- 
sprendfe liečia ir katalikų jau

PUOLIMAS

A/VTLA, Ispanija, saus. 1G. 
— Per tris paras radikalų mi
licijos koliumnog atkakliai 
puolė nacionalistų pozicijas,
kad atidarius Madrido EI Es- 

vais. O kad radikalai žudo ka- cor*aT perkirstą vieškelį. šim

nimu,
datui.

kas priešinga konkor-

Penkių vyskupų komitetas 
nusprendė prieš pasimaty- 
siant su diktatorium pirmiau 
tuo reikalu pasitarti su Šven
tuoju Sostu.

Trys vokiečių kardinolai ir 
du vyskupai šiandien priimti 
Popiežiaus audijencijon, kuri 
tesės ilgiau vienas va

JAUNIEJI 
VIETĄ S!

SENATAS PRATĘSĖ R.F.C. 
GYVYBĘ

AVįASHINGTON, saus. 16. 
— Vyriausybės opozicija sena 

nistinio fronto, pareiškia lai- > te dirbo, kad uždarius Reeon- 
strueti-on Finance Corpora
tion veikimą. Tačiau adminis
tracijos šalininkai senatoriai 
laimėjo. Pustrečių metų dau
giau duota laiko korporacijai 
finansuoti bankus ir didžiuo
sius interesus.

kraščiai.

UŽIMTAS PRAKALBOS 
RAŠYMU

WASHINGTON, saus. 17. 
— Prez. Rooseveitas užimtas 
prakalbos rašymu savo inau
guracijai šį trečiadienį.

VIENA, Austrija, saus. 
16. — Žiniomis iš Belgrado, 
Jugoslavijos, vyriausybė par
lamentui įteikė parengtą, kon
kordatą su Vatikanu.

Dėl šios sutarties vyko il
gos derybos. Jugoslavijos vy
riausybė, kurioje vyrauja sta
čiatikybė, nebuvo linkusi dary
ti svarbesnių nusileidimų Ka
talikų Bažnyčiai ir katalikams. 
iVis gi šiaip taip susitaikyta 
ir konkordatas pavestas par- 

’lamentui patikrinti.
Reikia žinoti, kad Jugosla-’ 

vijojie daugumas gyventojų y- 
ra 'katalikai. Bet Jugoslaviją 
valdo serbai stačiatikiai, ku
rie į katalikus žiūri taip, kaip 
kitatog žiūrėdavo Rusijos “či- 
novnikai”.

'Siu tokia vyriausybe tad ir 
sutarimas yra ne koks pap
rastas dalykas.

Čia spėjama, kai šį kartą 
Jugoslavija vis gi daugiau va- 
duosis išmintimi, negu jaus
mais. Turėti glaudžius santy
kius su Švejituoju Sostu Ju
goslavijai yra svarbus reika
las.

PARYŽIUS, saus. 17. — 
Prancūzijos vyriausybė pla
nuoja įsteigti žydams koloni-

tai milicininkų žuvo ir iki šian 
dien nieko nelaimėjo. Ša
limais vieškelio Humera, 
I’ozuela ir Aravaca miesteliai

talikus, tai, dvasininko nuo
mone, jie pateisinami ir dar 
pagelbos reikalingi.

Atrodo, kad protestantų kai 
kurie dvasininkai tikrai virs-1 paversti griuvėsiais. Naciona
ta komunistais ir bolševikais, 
kad bendrai su raudonaisiais 
kovojus prieš Katalikų Baž
nyčią.

Irstai nepadavė nė dalies po
zicijų. Visur milicininkų lavo
nų kalvos.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“ 34 Madagaskare.

PRAMONEI IR DARBININ
KAMS NUOSTOLIAI

DETROIT, Mich., saus. 16. į 
— Apskaičiuota, kad automo
bilių pramonėje streikai iki 
šiandien padarė apie 10 mili-

BUS DIDINAMAS CHICA
GO AIRPORTAS

Užtikrinama, kad bus didi
namas Chicagos airportas 
daugiau kaip 4 milijonų do
lerių lėšomis. Šalies vyriausy
bė duoda reikalingas lėšas,

jonų dolerių nuostolių pra,no- ĮTik rpikja gelcžin
nei ir darbininkams. ke|io bSgiu8 iši|gai 59.0s gat.

Nestebėtina tad, jei norima
veikiai grąžinti taiką.

LAIVE DINGO AUKSO 
PLYTA

NEW YORK, saus. 17. — 
Iš Europos atplaukė garlai
vis Paris. Be kitko juo buvo 
vežamas į Ameriką auksas. 
Kelionės laiku dingo viena 
aukso plyta 14,000 dol. vertės. 
Niekas nežino, kaip įvykusi 
ši nepaprasta vagystė.

LONDONAS, saus. 17. — 
Ispanijos nacionalistų karo 
laivai sulaikė tris bolševikų 
laivus Gibraltaro sąsiauryje.

IR SKUDURININKAI
GIMENTUOJAMI

RE-

BERLYNAS, saus. 16. — 
Naciai įvedė naują tvarką šio 
miesto gatvėkariuOse. -Važiuo
jant visi jaunesnieji asmenys 
turi duoti pirmybę genesnie
siems asmenims sėdynėse. Ši 
tvarka yra privaloma ir nega
li būti pasiteisinimo.

POTVYNIAI
INDIANA

ILLINOISE, 
IR OHIO

CENTRALIA, III, saus. 17. 
— Dideli potvyniai praplito 
pietinėj Illinois daly, žemuti- 
nėj Indiana valstybėj ir pie
tinėj Ohio daly išsiliejus Ohio, 
Wabash, White ir Kaskaskia 
upėms. Šimtai šeimų paliko 
namus ir nusikėlė į aukštu
mas.

Ulinoiso valstybės įpietinS 
dalis labiausia ištikta. Susi
siekimai žeme nutraukti. Kai 
kur panaudojamos valtys žmo
nių gelbėjimui iš užlietų na
mų.

MADRIDAS NETURI 
GAZOLINO

MADRIDAS, saus. 16. — 
Madrido radikalams pagaliau 
ima trūkti ir gazolino. Net di
plomatams jau varžomas šio

gauti
t •

BERLYNAS, saus. 16. —
Nacių .autoritetai pagaliau iš
leido taisykles ir skudurinin
kams čia ir kituose miestuose, 
kaip jie turi rinkti skudurais
ir visokias kitas atmatas, ka,ip!^uro vartojimas. Gali 
tai visa surūšiuoti ir į nurody nuskirtas kiekybes, 
tus centrus pristatyti.

Be kitko nurodyta, kad kau
lai neturi būti išmetami šu
nims, bet surenkami, sudoro- 
jami ir pristatomi į nurodytas 
vietas.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. - Nu

matomas lietus, ar sniegas. 
Maža temperatūros atmaina
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DIENOS KLAUSIMAI

DIKTATORIŲ PASITARIMAI

Šiomis dienomis Vokietijos karo aviaci
ja mmistferis pulk. Hennann \V tilteliu Goe- 
ting laiiRosi Komoje kaipo specialiais Hįtle- 
frio pasiuntinys. Jis veda pasitarimus su Ita
lijos diktatorium Mussohui. Spaudos Lleg- 
ttunbs praneša, kad jie kalbasi apie Ispani- 
joa naminį karų. Jie raginę sukilėlių vadę 
gok. Franco kUogreičiausia nugalėti lojulis- 
tus. 4

Be abejojimo, kad Vokietijos ir Italijos 
atstovai kalbasi apie Ispanijos reikalus, nes 
jie šiandien yra labai aktualūs. Be to, tos 
valstybės yra jau pripažinusios sukilėlių vy
riausybę, dėl to natūralu, kad joms rūpi su
kilėlių pasisekimas.

Tačiau nieks nežino, kokiais kitais rei
kalais tariasi Mussolinis su Hitlerio ats o- 
vu. Kuomet tokiu dideliu įsitempimu val
stybės ginkluojasi, nieks negali pasakyti ko
kios yra slaptos sutartys tarp valstybių. Vi
si Žino, kad slaptos sutartys daromos, bet 
kokios, kokiems žygiams ir kada tie žygiai 
turės prasidėti, tai klausimas apie kurį tik 
spėlioti tėra galima.

Vienų dalykų galima aiškiai pasakyti, 
kad slaptos sutartys nieko gero pasauliui 
ifežada.

pirmyn religijos griovimo darbų tame kraŠ ; Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
te. Kuomet Kominternas, kovodamas prieš 
religijų Sovietų Rusijoj per septyniolikų me
tų tik dalinai savo tikslo teatsiekė, Ispani
joj tai padaryta į keletu mėnesių. Tai yra 
tikra tiesa, sakė Boro, kad komunistai Is
panijoj sugriovė bažnyčias, sunaikino reli 
gijų. Jis dar pridėjęs ir tų, kad Kominter
nas turi pilnų teisę džiaugtis ir didžiuotis 
Ispanijos jaunųjų komunistų darbais.

Boro pripažino, kad Maskva jo krašte 
komunistams labai daug padėjusi. Koopera 
vinio darbas ėjęs nuo seniai. Dešimtimis 
tūkstančių laiškų iš Rusijos į Ispanijų ir 
vice versa.

Reikia pasakyti, kad ateistų koopera 
vimas eina ne tik tarp aukščiau pažymėtų 
dviejų kraštų,' bet jis eina visame pasauly 
je. Ypač artimai kooperuoja Rusijos, Ispa 
rijos, Prancūzijos ir Meksikos bedieviai.

Šie faktai krikščioniškosios visuomenei 
neturėtų bauginti, bet paraginti stipriau su
siorganizuoti kovai su bedievybe ir viso 
kiomis šių dienų blogybėmis, sudaryti tvir
tų krikščioniškų frontų ir daugiau veikti.

|onas Ba
_•
r

KOVA SU VENERINĖMIS LIGOMIS

Prie visų kitų negerovių šiame krašte 
prisideda dar viena didelė ir baisi negerovė, 
būtent venerinės ligos. Tos ligos taip prasi
platino, tiek daug žmonių jomis užsikrėtė, 
kad pastaruoju laiku imama kelti alarmas 
ir ieškoma greitų priemonių tam blogui ke
lių pastoti.

Nepaslaplis, kad miestų, ypač didmies
čių žmonių gyvenimas yra palaidas. Tų pa
laidumų didina geltonoji spauda, filn/os, te 
atrai ir visokios rūšies landynės ir smuklės. 
Didina jį ir netinkamas auklėjimas vaikų 
Viešose mokyklose. Be to, venerinės ligos 
yttk limpančios. Daug ir nekaltų žmonių jo
mis užsikrečia. Nemaža yra atsitikimų, kad 
vaikai ir iš tėvų ligas paveldi.

Reikia nuoširdžiai pagilti visus tuos, 
kurie pradėjo kovų prieš tų biaurų siaubų, 
čia reikia gydytojų, spaudos ir organizacijų 
kooperacijos. Bažnyčia ir šiaip visuomet ve
dė kovų su visomis blogybėmis ir nedory 
fcėmis, kurios ir žmonių sveikatų pažeidžia 
if sielas žudo. Dabar laikas visiems sukru
šti ir kdVdti prieš tų negerovę.

Didis gerų darbų rėmėjas, filantropas 
F. J. Levis šiam svarbiam reikalai siūlo 
Įstatyti speeialines ligonines, kuriose veneri
kai turėtų specialinį gydymų ir izoliacijų 
liko kitokiomis ligomis sergančių žmonių. 
Jis ir didelę pinigų sumų tani tikslui ski
ria. Reikia tik, kad Chicagos miesto vai 
dyba paskirtų tokiai ligoninei vietų ir su
darytų tinkamų organizacijų. Nuo geradario 
F. j. Lewiso pasiūlymo miestas neturėtų 
atsisakyti.

ATEISTŲ BENDRADARBIAVIMAS

Yra žinomas faktas viso pasaulio ateis
tai bendromis jėgomis veda savo pražūtingų 
darbų.

Vienas didesniųjų Meksikos dienraščių 
UE1 Uiiiversal” įdėjo iš Maskvos atėjusių 
žinių apie jauno Ispanijos komunisto Boro 
paskaitų bolševikų sostinėj. Jis atvirai pa
sigyrė, kad Ispanijos Ir Rusijos bedieviai 
tikrai glaudžiai kooperuoją Bažnyčios grio
vime.

Jaunasis Ispanijos komunistas savo pa
skaitoje jiažymėjo, kati liepos 19 <1. prasidė-

DARBININKŲ SKURDO fcALlS

Anot “S-ros” vienas Amerikos komu 
lustas buvo nuvykęs į Sovietų Rusijų lai 
mes ieškoti. Ten išbuvęs apie pusę metų, tiksliai išsipildė, 
viename rusų laikraštyje rašo savo didelj 
nusivylimų. Tarp kitų dalykų jis sako:

“Aš tiesiog stebėjaus, kaip guli pra
gyventi sovietų darbininkas tokioj bran
genybėj ir su taip mažu uždarbiu. Jis 
gyveno ir tebegyvena biednai, tęsdamas

Nuodėmklausyklos Šventasis
Kunigas Jonas Baptistas jausta ir žinomu su tomis pa- 

Vianney, Arso klebonas, jier sekinėmis, kad jie patys pra 
keturiasdešimt metų buvo šie- dėjo kitiems jiarapi joninis 
lų ištikimasis ir tikrasis ga- kalbėti apie savo gerbtinų 
nytojas. Tų garbingų pareigų, klebonų. Tos žinios pradėjo 
būtent, sielų ganymo jiarei- skubiai ir plačiai skleistis, 
gų, jis laikė, kaipo bfangiau- kol penitentai iš visų kraštų 
šių pareigų ir iškilmingiau- ėmė keliauti j Aršų ir ieško 
šių privilegijų, kokia gali bū- ti jo dvasiškos pagalbos ii 
ti duota mifuoliui žmogui. jo suraminimo. To nuolankaus 
vyskupas, kai jį siuntė j Ar- ir paprasto kunigo nuodėm- 
sų eiti klebono pareigas, jį klausykloje klūpojo aukšto 
perspėjo, sakydamas, kad tai kilmės vyrai ir moterys, įn
yra maža parapijėlė, kurioje telektualai ir mokslininkai, 
mažai tebuvo Dievo meilės; kaip ir skurdžiai ar kaimie- 
ir, padrųsinimui, vyskupas čiai. Tus šventasis kmigar. 
pranašavo, kad jaunas kimi- nuodėinklausvkloje išbūdav. 
gėlis uždegs tų meilę, kuli šešiolikę' valandų į parų, c 
buvo užgesus Arso parapijos kartais net daugiau ir ilgiau
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KAIP PLAUKIA PAJAMOS Į LIETUVOS 
VALSTYBES IŽDĄ

Iš pajamų plaukimo j valstybės iždų galima matyti, ko
kia yra krašto ekonominė būklė ir kuria kryptimi ji eina. Iž
do pajamų padidėjimas kartu yra ir ekonominės būklės ro- 
dyklis. Lietuvos valstyliės iždo 1936 m. jiajainos, palyginus 
jas su 1934 ir 1933 metų pajamomis, rodo, kad Lietuvos ūkiš
koji ir finansinė būklė po praeinančios ekonominės krizės, 
žymiai pagerėjo.

l’er 1936 m. dešimtį mėnesių į valstyliės iždų įplaukė 299,- 
G00.OOO litų., pajamų. Pernai per tų patį laikų buvo įplau
kų 193,180.000 litų ir 1934 metais — 197,100.000 litų. Reikia 
atminti, kad į užpernykščių jnetų pajamas buvo įtraukta 18,- 
060.900 litų vidaus paskola. J valstybės iždų 1936 m. įplauku
sios periamos taip paskirstomos:

Tiesioginiai mokesčiai ............................ 32,366.910 litų.
Netiesioginiai mokesčiai ........................  34,351.243 litų.
Įvairios rinkliavos ................................... 15,798.731 litų.
Monopolio pajamos................................... 24,179.619 litų.
Valstyliės įmonių pajamos ..................... 36,928.317 litų.
Valstybinio turto ir kapitalo pajamos .. 17,886.870 litų.

/Atsiteisimas su valst. iždu ...........................3,569.684 litų.
įvairios pajamos ...................................... 4,009.938 litų.
Iš viso 1936 m. per 10 mėnesių Lietuves valstybės iždas! 

gavo paprastų pajamų 189,372.311 litų ir nepaprastų — 20,-įžmonėse. I joje sėdėdavo, kad klausyti
Ir ta vyskupo pranašystė išpažinčių, nežiūrėdamas, kad 244 !Mfi ,it’» PažJ™«i„a, kari 1936 m. į iždų pųamoa geriau, 

reikia pasisotinti ar pasilsėti.
Jis žinojo, kas turi būti žmo
guje ir sugebėjo visa aiškiau
siai nušviesti nustebusiems 
penitentams, kurie ieškojo jo 
dvasiškų patarimų. Jis nu
stelbė ir baugino veidmainius,

Tačiau, neturime klaidin
gai manyti, kad Arso parapi
ja iš užsimiršimo apie Dievų 
stebuklingai iš karto persi
mainė į krikščioniškos mei-

savo apgailėtinų būvį. Jokioj kitoj pra- lės ir dorybių žydintį ir gra-! ... , - ... -
manės šaly darbininkas taip neskursta žiu vaisių nešantį darželį. Ne, . .. , , ..J m:? simojimuB, kad apgauti svkaip Sovietų Rusijoj 
Be to, Rusijų aplankęs amerikonas ko

munistas rašo, kad už mėnesio uždarbį dar
bininkas gali nusipirkti tik vienų porų batų.

Būt labai gera, jei visus komunistus 
pasiųsti Sovietų Rusijon, k’ad duoti para
gauti bolševikiško “ rojaus Tuomet gal 
mažiau klaidintų žmones apie bolševikų su
ruoštų Rusijos gerovę, kurios ten nėr ir 
prie bolševikų tvarkos nebus. Nebus dėl to, 
kad bolševikų vadams darbininkų gerovė 
nerūpi. Jiems tik rūpi griauti religijų ir

ne iš karto ir ne staiga. Tie
sa, kunigui Vianney uoliai1 
besidarbuojant ir karštai ma
ldaujant Dievo pagalbos, kad 
įvyko stebuklai tik su laiku, 
ir, Dievui padedant, Arso pa
rapijėlė pasikeitė į pirmuti-

nuodemklausį. Nemokytiems 
ir paprastiems žnioneliams, 
jis sugebėjo išganingai nuš
viesti visas painiavas ir ryš-

negu kitais m., plaukė iš visų pozicijų. Gausingesnės iždo pa
jamų pozicijos 1936 m. buvo šios:

Žemės mokesčiai....................................... 12,964.716 litų.
Nekiln. turto mokesčiai ............................ 3,890.078 litų.
Priek. ir prain. pelno mokesč............................. 6,192.445 litų.
Tabako akcizo mokesčiai ............................ 9,008.830 litų.
Muitai .....................................................  39,834.4-19 litų.
Žyminis mokesnis ...................................  6,652.538 litų.
Spirito ir degt, monopolis . .<................. 24/190.160 litų.
Geležinkelių pajamos ................................ 24,061.239 litų.
Miškų pajamos ................................  14,838.981 litų.
Išskaitymai iš algų .................................... 19,723.369 litų.
Iš šių davinių galima spręsti, kati per du paskutinius

kiausiai atsakyti į visus pa- i lapkričio ir gruodžio mėnesius į iždų įplauks dar apie 80 mi
lijonų litų. Tuo būda, 1936 m. Lietuvos valstybės iždas turės 
apie 290 milijonų litų pajamų. Tsb.

klausinius.
Visgi turime visada atm’nę ir puikiausių parapijų vi

soje vyskupijoje. Tam tiks- ■ nti, kad šio šventojo gyve- 
lui kunigas Vianney nenusto-1 nimo ir darbų stebuklingoji 
jaučiai meldėsi ir vykdė at-j dalis buvo išimtina; ir, kad' 

darbininkų skriaudomis sudėtais pinigais j gailos aštrų gyvenimų, pats jo darbuotė? papiasm, 
kelti revoliucijų kituose pasaulio kraštuose, darydamas didelius pasiauko- Į kasdieninė, pareiginė ir mal-

VETERANO LAIKRAŠTININKO VEIKLA

Šiomis dienomis Lietuvos vyriausybė pa
skyrė 400 litų į mėnesį pensijų seniausiu m 
Amerikos lietuvių laikraštininkui ir Veikė
jui kun. Antanui Milukui, kuris dabar gy
vena Brooklyne ir, rodos, yra kapelionu vie
noje katalikiškoje ligoninėje.

Buvę išreikšta noras, kad kum Milukas 
vyktų į Lietuvų apsigyventi, tačiau jis atsi
sakęs, nes norįs dar porų metų čia pagy
venti ir kai kuriuos dar. neužbaigtus savo 
darbus atlikti.

Kiek žinoma, kun. A. Milukas dabar 
rengia spaudai didelį kelių tomų veikalų 
apie Amerikos lietuviūs. Jo Veikalas, be 
abejonės, bus įdomus ir turės istoriškų ver

kimus, vargingai gyvendamas Į dingą nuodėmklausykloję, ko-
ir rodydamas nuolatinio šve
ntumo kilnų pavyzdį.

Seminarijoje, jaunas Vian
ney nebuvo pažangus moks
le ir su dideliu sunkumu mo

kia pareina kiekvienam kuni
gui, kuris visiškai atsiduoda 
žmonių išganingai tarnybai.

Šv. Jonas Baptistas Vian
ney į vienerius metus išklau-

kinosi. Dėl to, tapus įšven-1 sydavo į 75,000 išpažinčių, is 
tintu į kunigus, dvasinė dar- > kurių, kaip pripažinta, būda-
buotė iš pradžių gan sunkiai 
ėjo jam. Jis nebuvo vienas iš 
tų pamokslininkų, kurie žvel
gė į vienų kitų komentarų ar 
pamokslų knygas, ir sako ti
krai kilniiis pamokslus. Jo

vo keletas stebuklingų atsi
vertimų.

Kalbant, kad Arso klebo
nas davė tokį pavyzdį, kurį 
turėtų sekti visi kunigai, ku
rie turi tikrų įpareigojimų 
klausyti išpažinčių, taip tu-knygos knygyne ko no visos

buvo paženklintos skaitlin-! rime suprasti, kad nuodėm- 
guose puslapiuose, iš kurių klausykla 5'ia viena iš svar- 

tę, nes jis turi daug medžiagos surinkęs ir,'jis tur būt atmintinai mokė- Liausiu ir įkyriausių tardymo 
be to, pats Amerikoje jau gyvena apie petį- gj pamokslus sakyti. Visgi vietų, į kurių žmogus eina ir 
kiosdešimtį metų. I jaunas klebonas nemanė, kad pats išsipažįsta savo kaltes.

Sveikiname veteranų laikraštininkų sų vienais pamokslais galėsiąs Ištikrųjų taip yra, nes kuni

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis-

Sausio Aštuoniolikta Diena
“Nes kiekvienas, kurs pra

šo, gauna, ir kurs ieško, ran
da’’. — Mato VII, 8.

Ar tu esi silpnas? Prašyk 
stiprumo. Ar tu esi liūdnas? 
Prašyk Dievo, o Jis bus tavo 
paguoda. Ar tu nepasitikin
tis ir tamsoje? Jis bus lempa 
tavo kojoms. Ar tu nepaisan
tis? Ieškok, o nauja paspara 
bus duota tavo energijai; 
Dievo paveikslas pripildys ta
vo širdį.

Krikščionie, 
Jėzus randasi

į laimėjimu pensijos ir ypač su pasiryžimu atitaisyti Arso parapijų. Dėl gas, sėdėdamas nuodėniklau- bėgk lenktynes, krikščionie!
dar vienu vertingu veikalu mus apdovanoti

jusi revoliucija Ispanijoj, žymiai pastūmėjo niaukusios padangės.

Atkreipkinie dėmesį į mūsų veikimo 
centro — Federacijos raginimų rengti Lie
tuvos Nepriklausomybės (Vasario 16 d.) su
kaktuvių minėjimų. Tas raginimas liečia ne 
vien Federacijos skyrids ir a lapkričius, bet 
ir tas visas lietuvių kolonijas, kuriose dėl 
kokių nors priežasčių tų skyrių nėra. Svar
bu, kad šiemet neliktų nė vienos lietuvių 
kolonijos, kurioj nebūt suruošta reikšmin
gosios tautos šventės paminėjimo iškilmės. 
Kurių vietų veikėjai atsisakys tuo teikalu 
pasirūpinti, tiems viešai spaudoje reiktų
išreikšti papeikimų.

• • •
(ialima įsivaizduoti, kaip smarkiai eina 

prisirengimas prie karo Vokietijoj, kad, kaip 
praneša spaudos agentūros, šiuo metu, pa
lyginus su praėjusių metų mėn. na
cionalistų kariuomenė yra iruždang dešim
teriopai padidėjusi. Taigi, did/iosios Euro
pos valstybės apsiginklavimo ai žvilgiu lenk
tyniauja. Pigu yra atspėti, kad tie dalykai 
darosi ne prieš gerų. Ar ankėriuu ar vėliau, 
turės pasipilti lietus iš karo debesimis ttpsi-

to jis aukavo daug laiko vai- sykloje, kaipo Jėzaus Kriu
kų katechizacijai, pats atsi- taus atstovautojas, o ne iš sa- 
lankydamas į parapijonų ha- vo asmeninio pasirinkimo, 
mns ir susipažindamas su vi- kad nuodėmklausio gyveni-
somis apystovolnis, kaip lai
kinėmis, taip ir dvasiškomis. 
Jis atsisakė ne vien patogu

mas yra pakeliamas bei pa
kenčiamas. Juoba! šiame pa
saulyje gyveno milijonai žmo

nių, bet ir visų reikalingų da-Į nių, net ir šiandien jų yra 
teklių geresniam gyvenimui, keletas, kurie manė ir mąsto, 
kad galėtų šelpti ar valgy- kad kunigas džiaugiasi iš sa- 
dinti vargšus ir skurdžius., vo daVbo nuodėmklausy kloję 
'tačiau, viršum visa ko, jis su tikslu gauti pragariškų pa-
uol i ausiai darbavosi nuodėm- 
klausykloje, mokindamas, pa
tardama.*, perspėdamas ir 
guosdatiuis jo globai par es
tus žmones.

tenkinimų beklausant apie mi- 
ruolio žmogaus nuodėmes ar 
siljfnybes. (Ji šiandien, net 
tarp protestantų, paprastai y- 
ra priimta, kad nuodėmklau-

Tai yra kaipo Nuodėniklau-; sio pareiga nėra pavydėtina, 
syklos Šventasis, kad Sv. Jo- Į Neabejojama, kati nuodėni- 
nas Baptistas Vianney šian-1 kiaušis džiaugiasi, kaip ii
dien yra labiausiai gerbia
ma*. Kaipo nuodėmklausio ir 
dvasiškojo vadovo jo dbva-

kiekvienas kitas kunigas, kai 
per gerai atliktų šv. išpažin
tį nusidėjėlis sugrįšta prie

nos ar gabumai ir galybė bn- Dievo, o sielų patiuoeuojama 
vo jo parapijonų veikiai at- • (Tęsinys 4 pusi.)

dangus randami prieš tave; 
Tasai, kurs pažadėjo niekad 
nesvyruoja; Jis tave parems 
dabar ir visados.

Aut kriukio — jos mergiš
kas veidas meile ir jautria 
malone apšviestos — besijuo
kdama ji šlubuoja nuo vie
tos į vietų, ant kriukio.

O tu ir aš, kurie keliau
jame per rožės lapais išklo
tų aušros ir rasos pasaulį, 
šaukiamės į dangų perdaug, 
koliojame likimų ir rauko 
mies, kuomet ji ir daugybė 
daugiau kankynėje, yra nar
si ir kantri, tvirta ir ištiki
ma, ant kriukio.

— Robertas Loteman

“Ji padare, kų galėjo”.
— Morkaus XtV, 8.

Ne man yra bėgti uoliomis 
kojomis gyvenimo prieigrū-

dusiais keliais, mano Viešpa
tį sueiti.

Jam nereikia manęs dide
liuose reikaluose, kur kovos, 
praranda, arba vainikai lai
mėjimų.

Vienok, Viešpatie, jei per 
mane skaisčiau pražydėtų va
rdan tavęs viena išbalusi gė
lė vienai trumpai valanda:; 
arba jei galėčiau sugiedoti 
vienų aukštų, aiškių giesmę, 
kuri galėtų skristi kokia lin
ksma siela dangaus link, aš 
daugiau neprašyčiau.

— Julijona 0. R. Dorr

Meilės paslaptis Terškia vi
sad daryti daiktus Dievui, ir 
nežiūrėti, kad jie yra tokie 
labai maži.

— Kun. F. W. Fabei

1 Ir savo nusižeminusios tu- 
kovok kovų! ^nystės rieto, po Tavo prie- 
virš tavęs; ^audoe sparnais aš matab, 

nes visų darbų, kurį as turi 
atlikti, yra atliktas per pr 
glaudžiantį Silsėjimųsi tavy
je. — Ona L. Warin.

±
1936 METŲ VIDAUS PAS

KOLA JAU IŠPIRKTA

KAUNjAS. — Kaip žinoma, 
lapkričio mėn. Lietuvos sei
mas priėmė 1936 m. 4,5 nuoš. 
vidaus paskolos įstatymų. Tuo 
įstatymu vyriausybė yra įga
liojama užtraukti naujų 3 mi
lijonų litų vidaus paskolų. 
Jai išpirkti buvo paskirtas 
laikas buvo gruodžio mėn. 1 <1. 
ligi gruodžio mėn. 15 d. Per 
tų laikų naujųjų viduus pas 
kolų pirko bankai, kredito 
bendrovės, prekybininkui, 
pramoninkai ir atskiri pilie
čiai. Nustatytu taiku naujoji 
vidaus paskola buvo visa iš
pirkta. Tuo būdu, dabar Lie- 
tnvos valstybės iždas turi 33 
milijonu? litų vidaus skolų.
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JUST MDS—THE ULTIMATUMUI

Mažųjų Skaitytojų Skyrius
XŠVENTASIS MARTYNAS Į Vilnių

žiema. Žemė įšalusi, kieta 
kaip plienas. Sniego gilu. 
žiemys vėjas, lėkdamas pro

ir prisidenk savo sąnarius nuo 
šalčio. Mielai tau ir paskutinį 
pinigėlį atiduočiau, kad turė-

krūmus, pro tvoras, per lūš- čia u. Tuk sveikas, turiu skubė- 
inelių stogus, tik Švilpia, tik ti: kelias tolimas, tėvynė lau 
staugia. kia”

Pučia vėjas iš rytų — 
Neša liūdna žinią: 
Kenčia pavergtas lenkų 
Miestas Gedimino.

Scšerių Metų Lietuvai
te Artiste

ALL 1 AST5 »5
□ IĮ) TUH SAV »T OR* 
DIDN’TYUH SAV IT’i 
won‘t let NOBODY say 
that about ke NAVJsifC

—-------------
IF lo ASAIO

rr- Vo my i

SAIO IT* I
AINT AttAftEO 
NO StRECEl'.?

Ant kelio juoduoja kruta Ir nujojo, tarytum vėją nu-
Žmogysta. Taip, tai žilas, su- Sivijo.
linkęs elgeta grumiasi su pū-Į Tik, tik nesustingęs įjojo 
ga. Jis taip apiplyšęs, kad karžygys bernelis f pilį. Drau- 
Vietomis nuogas jo kūnas bal-'gai, pamatę jį su puse apsiau- 
tuoja. Savo sudžiūvusias ir sto, juoktis ėmė. Jis juokų ne- 
Bustingusias rankas ir akis to- paisė, į tarnybą stojo, 
lydžio į dangų kelia, aiškiai Tą naktį jis gražų sapną 
gyvenimo galą mato: sniegas sapnavo. Jam pasirodė dan- 
palaidos, žiemys apraudos. Į gus visoj savo grožybėj. An- 

r štai, lyg to vėjo nešamas, Į K*]lJ būry jis pažino Kristų

Pučia, pučia, nenustoja 
Ir visados klausia:
— Ko lietuviai nežvgiuoja, 
Ko gi jie dar laukia? ’

Tr atsako jam vėjelis 
Iš laisvosios Lietuvos:
— A, palaukti tur berneliai,
Laiks ateis, ir išvaduos. t

Beabejonės, visi esate skai
tę, arba girdėję, ir net fil- 
mose matę Širlį Temple. Tai 
maža, bet labai garsi filmų 
artistė. Dabar atsiraito ir 
lietuvaitė, tokio pat am
žiaus, šešerių metų mergytė 
Rita Marija Šulcaitė, kuri 
jau dalyvauja antroje opero
je. Opera yra toks vaidinimas, 
kur artistai savo roles nekal
ba, o dainuoja, jų dainavimą 
palydi orkestro muzika. Turi-

Alfonsas Kavaliauskas.'ir mes operą. Kauno ope- 
= j roję statomi svetimų kompo-
• I*J • 2. _ • •

W
r štai, lyg to vėjo nešamas,18^JlJ h,u'y J18 pažino* Kristų, metų eiti dangaus panaktinio. zitorių veikalai. Bet visai ne- 
Lnda atjoja bernelis kar-.Puse .1° apsiausto, elgetai pa-'pareigas. Ir atsidėjęs turi tar-'seniai sulaukėme ir dviejų 
|s. Tai joja į tolimą pa- ^U°I°, apsisiautusį. Džiaugėsi nauti. Pažiūrėk į žemę. Kiek Į lietuviškų operų — tai “Trys- 
Bienio pilį tėvynės saugoti, karžygis tai matydamas — ten gražumo ir gerumo pama-^Talismanai” ir “Gražina”. 
Jis, kaip ir šis ant kelio ei- '.net 3am aki9 ašaros tryško.Ityti. Pavyzdžiui, pažvelk kad’

getą, neturtingas, ir jo platus O Kristus saldžiu balsu sakė ir pro ano pilko namo langą
suraukytas apsiaustas maža angelams: “Žiūrėkite, šituo 
jam užvėjos duoda. Bet, pri- drabužiu Martynas mane 
jojęs senelį, sustoja ir, smar-, šiandien pridengė. Ką gera 
kiai kardą išsitraukęs, per- jis yra savo artimui padaręs, 
piauna pusiau savo 'apsiaustą tai jis yra man padaręs. Tad 
ir, vieną pusę paduodamas, aš, viso pasaulio teisėjas, už 
seneliui, taria: “Imk, seneli, jo gera jam geru atsiteisiu”.

MENULIS — DANGAUS PANAKTINIS

(Pasaka) Dievas nusišypsojo ir pa-
Kartą mėnulis buvo blogai dUS 1

nusiteikęs. Iškišo jis savo ap- *sa’ ^au ^a'P n<i8e"
ekrit, veidą iš už debesioira "“‘ai, senasai mėnuli t 
krašto ir žiūri susiraukęs į{ gerasai Dieve, daug
žemę. Tą valandą paukščių

miesto pakraštyje. Tame na
me gyvena daug žmonių. Po 
langu paiiai priemenę tu gali 
pamatyti lovytėje mažą Ony
tę. Ji saldžiai ir laimingai 
miega, dėl to kad ji gera mer
gaitė ir visados eina gulti pa
simeldus... Arba pažvelk į ki
tą šalį, kur yra platus, tylus 
laukas. Savo malonia šviesa 
nušviesk tamsus kelius, ir nu
vargę keleiviai bus lau labai 
dėkingi. O tamsūs miškai gali 
ramiai miegoti, kaip ir lau
kai. Kiškelis ramiai miega,

Šalia operų dar operetės — 
tai linksmo turinio veikalai 
(kaip ir komedijos). Operetė
se artistai ir kalba ir dainuo
ja. Kai jūsų artimam mieste
ly bus statoma opera, ar ope
retė — pažiūrėkite, bus įdomu 
ir gražu. Operete galėtumėte 
ir savo mokykloje per kokias 
nors šventes suvaidinti.
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LAPE KAILIŲ DIRBĖJA

Kartą vilkas nešė kelis kai- vieni bėgo vilko mušti, kiti,

keliu priėjo prie mėnulio Die
vas ir, pamatęs jo liūdną vei
dą, paklausė:

— Na gi tau kas, senasai 
,prieteliau, kad toks susirau
kęs?,

— Matai, gerasai Dieve, — 
tarė mėnulis nužemintu balsu, 
— aš einu dangaus panakti
nio pareigas nuo pasaulio į- 
kūrimo. Jau tūkstančiai metų, 
kai aš kas vakaras einu į tar
nybą. Bet aš nieko gera ne
matau. Aš nebenoriu šitų pa
reigų eiti.

bloga aš matau kas naktį, -ikaiP ir Pakštelia, nes abudu
ėmė pasakoti mėnulis. - Aš žin0: “G*™*** mSaal>a ^P®8- 

tingai saugoja.” Ar supratai, 
ką aš tau dabar pasakiau?

matau beslankiojančius vagis, 
betriuikšmaujančius girtuok
lius. jAš matau betykančius 
plėšikus, galvažudžius, pade
gėjus. Girdžiu kačių rėksmus 
ir šunų lojimus. Ne, gerasai 
Dieve, aš nebenoriu daugiau 
panaktiniu būti.

Vėl nusišypsojo gerasai 
Dievas ir tarė:

— Senasai prieteliau, kiek
vienas sutvėrimas turi daryti 
tai, kas jam yra skirta. Taigi 
tu turi dar daug tūkstančių

Ir gerasis Dievas pranyko.

Mėnulis labai susigėdo. Jis • 
dabar eina savo pareigas, vi-1 
sados yra patenkintas, dėl to, 
kad žeimėje mato ne tiktai blo
gumų, bet ir gerumų, gražu
mų. (“K.”)

Trys Amatininkai

Vieno miesto piliečiai ginči
josi, kokia medžiaga yra tin
kamiausia tvirtovei, norint 
joje atsilaikyti, jei priešai už
pultų.

Dainų Bernelis

Aš vargdienėlis 
Dainų bernelis;
Man sesutėlės —
Vargų dainelės.

Mane jos guodžia,
Ram i n širdelę.
Ir sunkią lengvin 
Vargų uaštelę.

Man jos takelį 
Į laimę rodo,
Kur nieks nežino 
Vargelio juodo.

Kur džiaugsmo gėlės 
Žiedus bekrauna.
Kur ašarėlės 
Veidų neplauna.

Ad Keraitis.

Vaikai ir Varles

liūs dirbti. Susitiko lapę. La
pė pastebėjo, kad kailiuose 
buvo dar gerokai mėsos, ir 
tarė vilkui:

— Kūmai, duok man kai
lius, aš juos gerai išdirbsiu.

Vilkas paklausė ir atidavė 
lapei kailius dirbti.

Lapė parsinešė kailius į sa
vo olą .(urvą) ir padavė vai
kams graužti.

Praėjo kelios dienos. Vil
kas nuėjo pas lapę ir klausia:

— Ar jau išdirbai kailius?
— Dar ne.
— Tai kodėl taip ilgai dir

bi?
— Pridėk ausį prie olos ir 

pasiklausyk, kaip kailiai eina 
per mašinas. •

Vilkas pridėjo ausį prie o- 
los ir klauso. “Tai gerai iš
dirbs mano kailius” pagalvo
jo* sau jis. Bet lapė pabijo
jusi, kad vilkas nesumanytų 
įlįsti į olą kailių pasižiūrėti, 
tarė jam:

— Ką čia, kūmai, tuščiomis 
laiką leisime, eikime prie dar
bo. Ana pagiryje ganosi pri
rištas arklys. Eik, pasipjausi 
ir turės: gerus pusryčius. Aš 
irgi bėgsiu ko pasiieškoti.

kurie dar nebuvo gyvo vilko 
matę, bėgo pasižiūrėti. Nubė
gę bematant vilką ir užpliuei- 
no.

] s irai su taut os a kos
arba

Ką mūsų seneliai pasakoja

Pasaka Apie. Tėvą ir Sūnų

Lapė, pasinaudojusi gera* Senovėje, kai tėvas pnsen- 
proga, įsmuko į vidų, pūsi- l(^av0> tai 8Ūnus savo tėvą su
grobė ko tik norėjo — pyra
gų, mėsos, dar vieną keptą 
žąsį sučiupo ir spruko j miš
ką pas savo vaikus.

B. čičirka Veliuona.

Beždžione ir Akiniai

Kartą beždžionė į senatvę 
ėmė akimis skųstis.

Iš žmonių ji buvo girdėjusi, 
jog toji liga yra pagydoma: 

i reikią tik įsitaisyt akiniai, ir 
akys būsiančios kaip reikiant. 
Todėl, kiek padejavusi, ryžos 
ir ji gydytis.

Sučiupusi kelerius akinius, 
ėmė juos ir šiaip ir taip var
tyti, dėstyti: prisipaudžia prie 
vi/šugalvio, ant uodegos pasi
kabina, pauosto, palaižo, — 
bet iš akinių kaip nėr, taip 
nėr akims naudos.

— Tr kokie jie kvaili, tie 
žmonės! — sako. — Kvailiai 
plepa, prasimano, tik kitiems 

'klaidinti... Kaip ir man, tik

rogelėmis išvesdavo toli, toli 
į mišką ir miške palikdavo 
žvėrims suėsti.

Kartą savo seną tėvą sū
nus pasisodino ant rogelių ir 
toli, toli išvežė į mišką. Tėvą 
ir rogeles rengėsi miške pa
likti. Sūnui benueinant, tėvas 
sušuko:

— Sūnau! vežkis namo ro
geles, juk tomis pačiomis ir 
tave, kaip pas-ensi, atveš.

— Ir mane atveš? — nu
stebęs sūnus pažvelgė į tėvą.

— Taip, mano sūnau.

Vaikas savo tėvą atgal par
sivežė namo.

Daugiau nuo to laiko sū
nūs savo senų tėvų nebeve
žė į mišką pražūčiai, bet my
lėdavo ir iškaršindavo namie.

Bėgilas.

_ , nelabi vaikai žaidė pa-1 Vilkas paklausė ir nuėjo į I prišnekėjo apie tuos akinius,
.. a ? e Pxar® . ytl ™r'| prūde jo. Jie, pastebėję kur va r pagirj pas ark]; jis paėmė tik primelavo, o naudos iš jų 
tovę is medžio, kuris, anot jo,į ]ę> pagaudavo akmenį ir mes. H
pigiau atsieinąs ir esąs k'ng-idavo jį taip, kad būtinai pa- 
viau apdirbdamas. Mūrinin-Į var,ei Taip bežaig
kas peikė medį, kari greit už
sidegąs ir patarė vartoti ak
menį. Pagaliau atsistojo kai
liadirbys ir tarė:

— Mano nuomone, ger Jau

dami, jie kelias varles užmu
šė. Pagaliau viena sena varlė 
iškišo savo galvą iš vandens 
ir tarė:

virvę ir tempia arklį į krū
mus. Arklys, pajutęs vilką, 
pradėjo tampytis, ratu bėgio
ti, nesiduoti. Lapė tuo laiku 
nubėgo į arklio šeimininko 
kiemą ir sušuko: “Kas g\- 
vas, bėkite gelbėti, vilkas ar
klį drasko!” Ūkininko naniuo

Kur mūsų motina,
Kur motiniukė?
Pas Maušiuką 
Jau susmuko.

Vežkit medžių,
Kurk it pečių,
Šildykit motiną 
Su vaikais.

(Mano vaikystės metais tė 
vėliai susėdę arti degančios

— Liaukitės! Liaukitės, vai 
šia tvirtovei statyti medžiaga Į kučiai! Jums tai yra žaislas, se tada buvo vestuvės. Taip 
— tai oda! 'o mums — mirtis! visi vestuvininkai -- iš namų: Į

— nė kiek nesama !
Beždžionė, piktumu nebesi

tverdama, visus tuos akinius
— kad sviedė į akmenį, net 
kibirkštys sužybsėjo!
Iš llygiikiiĮ Jono ‘Pasakėčių’ 1 triobelėje ugnelės su savo nia-

------------ ;-------- ' ža šeimynėle, augaąčiais vai-
Mįslė. Patį Dievą nešiojo, I keliais, dainuodavo apie tas

l>et j>ats dangun nepateko. 
A f s. Asilas.

žvirblelio “skerstuves”).
Bėgilas
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Žmonių Prietelis
Arba s

Nurodymai, kaip uilaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vartė Kun. Ant. M. Karužiškis
4

gydomą veikiančią pajėgą — 
veikiančią pajggą, kuria liga 
gali bfiti pagydyta. Bet kad 

"Gilios yra žaizdos kurias turėjus jį taip pasekmingą, 
nuodėmė padarė; kur gi nu- kaip galima, reikia, kad jis 
sidėjėlis ras pagydymą.’ \ ei- būtų švarus, atmosferiškas o- 
tui, deja! yra gamtos pagal- rag koks vra liuobas nuo vi-i 1 *
ba; tas darbas viršija jos di-|Hlj kenksmingų ir naikinan- 
džiausią galybę. čių gaivalų

Bet ar negalima rasti ko

"Netoli yra garsus 
gydytojas"

kio geriausio balzamo, ir ar 
nėra arti kokio maloningo 
gydytojo, skausmą palengvi
nti ir žaizdą užgydyti, pirm 
nei gyvybė ir viltis amžinai 
išlėks?

Yra garsus Gydytojas arti; 
pažvelgk aukštyn, o alpstan
ti siela, ir gyvenk; štai jo 
dangiškose šypsenose pasiro
do tokia pagalba, kokios ga 
mta negali duoti.

Štai, Išganytojo mirštan
čiame kraujuje, gyvybė, svei
kata, ir laime gausiai teka; 
ir tame paaukavimo kraujn- 
je randasi balzamas visam ta
vo liūdesiui ir vargui”. — A 
Steel*.

— Dr. Jokūbas C. Jacks<>n
• Kas tiktai daro kraują ne
sveiku, linksta prie pradėji
mo džiovos. Kas daro orą ne
sveiku, daro kraują nesvei- 

i ku. Ir kaip, jei vanduo, kurį 
' vartojame išskalbti mūsų dra 
i bužius yra purvinas, yra ne
galima išskalbti drabužių šva
riai, taip jei oras, kurį mes 
kvėpuojame yra nesveikas, 
yra
nešvarumus iš kraujo.

— Dr. W. W. Hali

PRA U G A S

Šiuo metu Lincoln Parke, Chicagoje.

ŠV. JONAS BAPTISTAS
negalima* jau, ištraukti VIANNEY. NUODĖMKLAU.

syklos šventasis

ORAS

Jo ryšis su sveikata

Oras, būdamas permatomas, 
o gaivalai jame nematomi, jo 
sudėtinės dalys išvengia mū
sų pastebėjimo. Esmės, ku
rias mes įnimame kvėpavimu, 
yra oxygenas, nitrogėnas, ka 
Wx>nas ir hydrogėnas.

Tyro oro evangelija

Nėia kito ncklusnhmo D.e- 
vo įstatymams paprastesnio 
ir labiau naikinančio žmogiš
kai laimei, kaip neklusnumas 
užsidarymo savęs nuo tyro 
oro. Mes susigrūdame krūvo
je ir išnaujo įkvepiame orą 

driežams įkvėpti. Tr šį teda-

metus vieną kartą atlikti ve- lykų metu. Bet, kur kunigai 
lykinę iŠĮNižintį, tik tada ka- uoliai darbuojasi ir viskas 
lbasi su savo dvasiškais gu- eina tvarkoje, Šv. Jono Bap- 

: nytojais. Algi jiems leistina tisto Vianney, Arso klebono, 
vien pakartoti nuodėmių ilgą- galingas užtarymas jiems pri- 
sias eiles, gauti išrišimą ir gelbės daugiau padaryti ir iš
pusimi nesirodyti per visos ganingiau veikti. Arso klebo- 
metus, nepelnant išganingų nūs, kaipo kapitonas mažo 
pamokinimų ir negaunant ,ui- laivo, kurio vardas yra Ar- 
drąsinimo žodžių, nė neto- >as, vartojo visas pastangas 
riant mandagaus bei širdingo ir priemones jį laimingai vai- 
pasveikinimof Tačiau, gan ri oti, sakydamas išganingus
dėkingi esame žinoti, kad 
beveik visi nuodėmklausiai y 
ra pasiryžę, ir trokšta ir ieš
ko progos, kad turėti išga
ningą kalbą ar pašnekesį su ir jo vairas

I katalikais, kurie taikosi bent klausykla, 
vieną kartą į metus įkiši ro---------------------—-----------------
,|yti\av,, nu,Hlf,„klausi,,', ir "DRAUGE"
priimti sv. sakramentus \ .•

pamokslus, darydamas gany
tojiškus aplankymus ir vary
damas katecliiąacijos kilnųjį 
darbą. Tačiau, jo kompasas 

buvo nuodėm-

tribūnoje. Tos visos malonės mo eina iš metų į metus ni
arteina kiekvienam kunigui. , tardami nė vieno žodelio 
kurie jų maldauja I**r Šv. Jr j vo parapijos kunigams. Vien

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
iš pragaro amžino,;o pasiner 
kūno. Ir visi kiti kunigai 
džiaugiasi iš panašių įvykių, l 
tikėdami, kad pelno gausų at
lyginimą už sunkių pareigų 
ėjimą nuodėmklausykloje, 
duodant suraminimą, patari
mus, persergėjimus, pamoki
nimus ir paguodą nusidėjė
liams, kurie be kunigo dva
siškosios pagalbos gal taptų 

būtų amžinai
rydami mes kalbame apie 
klausymą Dievo, apie gyvavi-' pasmerkti ai 
mą kaip Dievas nori, kad mes ' pražuvę.

Taip pat yra tas didelis da
rbas, dėl kurie ne kiekvienas 
nuodėmklausį s sakosi suge
bąs, kad prigelbėti dideliui 
maldingoms sieloms siekti te

gyventume.
Kuomet įeiname, mes esa

me pilni oxygeno, pilni ener
gijos, tos gyvybės, kurią Die- 

Šie gaivalai yra reikalingi1 va6 javg muing kaįpo <Įova-
gyvvbės palaikymui; jei oras, 
kurį kvėpuojame, turi savyje 
tiktai tokius gaivalus, kokių 
mūsų prigimtis reikalauja, 
galima tikėtis geros sveika
tos.

ną. Kuomet išeiname iš šių 
vietų, mes esame pailsę, pil
ni karboniškos rūgšties gazo, 
nesveiki nuo viens kito kva
po, išblyškę ir suglebę.

Ko mums reikia, tai dau

bui ūmo. Tačiau, atiduodami 
didelę pagarbą kunigams už 
tuos visus suraminimus ir pa
guodas, liekasi teisinga saky
ti, kad nuodėmklausykla yra 
viena

no Baptisto Vianney, 
klebono, užtarymą.

Kaip Arso atšalusi purapi- 
ja buvo uždegta katalikiškojo 
gyvenimo palaiminta liepsiu 
per jos klebono uolią darinio 
tę nuodėmklausykloje, taip ir 
kiekviena iš mūsų atšalusių 
parapijų gali virsti dvasiška, 
gyva ir malonėmis turtinga 
parapija, jei viskas yra tvai- 
koje jų nuodėmklausyklose.

Vien nuodėmklausykloje ka
talikas yra verčiamas klau
syti tiesioginio žodžio, duoda 
mo jam asmeniai. Katalikai 
žino, kad tai yra jų privile
gija ir pareiga klausyti pa
mokslų it dvasiškųjų įmiiiio- 
kų, bet jie nėra verčiami tai 

1 daryti. Kai kurie iš jų pri
pranta iš ryto atsilankyt vien 
ant rytmetinių pamaldų, kai 
pamokslai nėra sakomi, tuo-

Arso i tik nuodėmklausykloje, į ku 
lia verstinai ateina, kad

... .nu atlikdami savo pareigą se-is sunkiausių pareigų , ... v x ,. . .kmadieniais ar šventadieniais

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
i LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 Softth Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Boekvrell Street 
Telephone:^ REPublic 9723

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS l 
2201 W. Cermak Road

(YVest 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
tala&ilos kasdien ntio 9 Iki B 
Panedėlio. Seredos lr Pėtnyčlos

vakarais nuo 8 Iki 9 
Telefonas CAJfal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9000 

Hiate 4690 Proapėct 101*

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
0322 So. IVestern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 8:90 po pi ei 
Iki 8:80 v. vak. SubatoJ nuo 12 Iki 

8:00 vakare 
188 W. ItaiMtolph NI. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 8:00. no ptet

Piano Akordionns Yra Lengvas Išsimokinti

ša-

LIETUVIAI ADVOKATAI

NAUJI RADIOS:

ZENITH,
PHILCO,

. RADiONAS,
RCA ViCTOR,
GEN. ELECTRIC

Lengvai ir greitai pagauna 
stotis.
Duodame $50.00 nuolaidcs 
už Jūsų seną radio ant mo
delio paveiksle.

Taip ūmai, kaip tyriausias ' g*au išvėdinimo evangelijos, i .klebo°° gfre“m®U klausyti šv. Mišių, bet nepel-
ir palieka purvinas, kuomet inuins reikia išmokti, tai i • °J i • u-, įnydami ganytojiškų pamokiir
purvo įmetama jin, taip grei
tai gali švariausias oras su
gesti. Nežiūrint, kaip geras 
oras gali būti kambaryje, jis 
ant syk pablogės, jei keli žmo 
nės rūkys kokį nors laiką. Jei 
tat orą galima taip greitai, pastogėn, kuomet lyja. Su lai 
pagadinti, koks turi būti jo ku pradėsime girdėti apie tą 
padėjimas tokiose vietose, y-1 žmogų, kurs nežino išeiti, kuo
patingai miestuose, kur tiek 
daug priežasčių susdeda jį 
sugadinti!

Dėl to, miesto žmonės taip 
labai mėgia eiti j laukus, ten

kad negera Matyti bažnyčių kad visada būtų pa
arba namus, arba mokyklų?pareigingas, dvasia- 
taip kad jų negalima pridera-:ir n,>t kantrus atgadoe
nčiai išvėdinti. I. ,. . . . . —sulinio vanduo susidrumsčia 

Mes girdime gana daug a-, kiškas rankšluostis ir su a
pie žmogų, kurs nežino įeiti biem ausim, užkimštom sau

su ausų vašku.
— Anonymous 

Tyrad eras lr saulė
Turėtume turėti tvro o;met lyja, išeiti kur jis gautų

tyro oro. Žindgus gali būti1 ir saulės kiekvienu Įsivaiz- 
daug saugesnis stovėdamas duojanut būdu. Jie yra gam-
lietuje, nekaip susitraukęs ne 
išvėdintame kambaryje, su jo

pakvėpuoti švaresniu ir svei-1 liežuviu išrodančiu kaip tur- 
kesniu oru, kuriuo sudaroma' 
geresnis kraujas ir paprastai 
geresnis ūpas.

Tasai, kurs įvertina savo 
sveikatą turėtų daryti pasta
ngas, kad praleisti savo lai
ką švarioje atmosferoje, ir 
kuo rūpestingiausiai vengti 
įkvėpti blogą!, biaurų orą

— Kun. S. Knoipp

Beveik visos ligos (ir .jos 
yra gana skaitlingos), kurios 
pukyla iš kraujo sublogėjimo 
arba iš blogos ir netobulos jo 
cirkuliacijos, galima sakyti 
yra sukeltos gerame saike 
stoka priderančio kraujo iš
vėdinimo. Orą, todėl, negali
ma laikyti su dideliu palan
kumu vien tik kaipo apsau
gojimą veikiančią pajėgą — 
veikiančią pajėgą, kuria liga 
gali būti užbėgtu; bet kaipo

tos dovana 
uždarykite 
prieš juos.

visiems; tat ne 
savo gyvenimus

nirnų. Jie taip pat žino, kad 
turi susipažinti su savo kuni
gais, bet kai kurie arba iš 
nedrąsumo arba iš nepaisy-

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephnnn CEN’tral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nebūkit 
Nevirikinimo 

Vergais

PKAlTK BAMPKLfb DYKAI 
Trlaar’i Bltkee Wln* C«- 
|M 8.Prijunk St.. CW»»»n. n 

npeU *kal

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- 
KE....NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINESTI SĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

120" basų uKorolonus už
Čęg.oo

Pradinis akordionus už
^16,5°

PILNAS KURSAS LEK
CIJŲ DYKAI

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

pHsiklausykitp žymaus Lietinių PiogTumo iš \VCFL, 970 kil. Ne
daliomis kaip 7 v«l. vak. Pnuerlūliiiis ir Pėtoyėiomis WAAF — 3:30 
po pietų, K et vergais Wll.EC 7 vai. vakare.

f
PRANEŠIMAS 

PINIGŲ TAUPYTOJAMS

iahtv

INSURED

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

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

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

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

Patarnavimas teisingas ir greitas.

...
ederalSavings

ANO LOAN ASIOCIAYION 
or CHICAGO

2202 Wcst Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

J



Pirmadienis, sausio 18, 1937 D R X t G A S

palikti netvarkytų arba ben- viensėdžius, drauge tvarkant kų iš Lietuvos, kuriame pra-1 
d roję kaimo nuosavybtje že- ir iš dvarų pridėtųjų žemę. nešama, kad Onos tėvelis, K. 
mės plotų. , Ligi'1935 metų jau išskirstyta Kutuliu 79 m. amž., mirė gruo-Į

Lietuvos valdžiai teko krei- apie 5,000 kaimų, sudaryta a- džio 9 d., 1936; palaidotas 14 
pti ypatingai didelio dėmėsio pie 117,000 Akių — 1,289,000 d. Marijampolės kapuose. Nu- 

LIET. KAIMAI VIRSTA VIENSĖDŽIAIS j šį valstybės darbų, nes ne- ha žemės plote. Likusiuosius liūdimo valandoj Onai ir jos 
priklausomybės pradžioje išs- plotus manoma išskirstyti vyrui Vincui ir visai Ka.tu- 
kirstytų kalnių buvo palygini- maždaug iki 1942 metų. Tai). lių šeimai reiškiame gilių už- 

---------------------uojautų. Rep.
Lietuviai, kaip ir kitos tau

tos senovės laikais, užimdami
Suvalkiečiai pirmieji 

Pirmieji viensėdžiai suslrū- ,na^ nedaug, o neišskirstytų
geresnius tarp miškų bei pel- pino Suvalkijos žemvaldžiai. 10,000 kaimų su apie 2,- 
kių plotus žemės valdė labai Jie patys savo noru ir savo 000 ,,a P*°t°. 
padrikai, su daugeliu įsiter- lėšomis skirstėsi ir iki pirmų- Skirstvtini kaimai turėjo 
pimų, iškyšulių porėdžių. jų nepriklausomosios Lietu- r^žių vienam ūkiui, kurio vi-
Toks valdymas tęsėsi ligi 16 vos gyvenimo metų didesnė jų P10*8 ^ie 14 ha’ "u°
šimtmečio, kada Karalius Zig- daH* Skirstė viensėdžiais 3 Ugi 240. Turint galvoje, kad

NELINKSMA ŽINIA
t, , x 7 ,. . • . IŠVYKO ATOSTOGAUTIBrighton Parko biznieriai ______

i Vincas ir Ona Popeliai, 4358 TOWN OE LAKE. — Ant. 
S. Mąplewood Avė., gavo laiš- Dautaraitė, K. Bartkaitė, O.

Norkaitė ir Valerija Auzbi-1
kienė su savo autoinobilium

. i
sausio 17 d. išvažiavo i Elo- i

• i
ridų praleisti linksmų žiemos | 
atostogų. Visoms laimingos 
kelionės! Rep.

TIES NAUJĄ GELEŽINKELI

PANEVĖŽYS. — Seniai 
jau kalbama, kad iš Panevė-

mantas Augustas įvykdė va- ir susidarė labai gražius n- 
lakinę reformų. Toji valakinė hius.
reforma buvo atlikta tik vals- Likusioje Lietuvos dalyje 
tybinėse žemėse. Pagal jų per- valakinėg reformos žemės 
sitvarkė visas žemės ūkis. Iš- santvarka pasiliko iki šio šimt 
dėstytos atokiau viena nuo ki- mečio. Pradedant 1906 metais 
tos sodybos buvo sutrauktos rusų valdžia ėmėsi šį reikalų 
krūvon, žemė padalinta tri- tvarkyti įstatymais. Ir iki did- 
niis laukais, bet porėžiai nesu- žiojo karo Lietuvos teritorljo- 
nuižinti, o tik padalyti taisy- je buvo išsiskirstyta apie 1,- 
klingesnės formos. Kitaip ta- 770 kaimų — 433,000 ha že- 
riant, valakinė reforma išinė- mės ploto. Rusai viensėdžiais 
tytų sklypų žemę padalino skirstė atsižvelgdami į kai- 
vienodais taisyklingais rėžiais, miečių pageidavimus: sody- 
(Valstybirtių kaimų santvarkų bas dažnai palikdavo vietoje,

daugelis ūkių buvo jau labai 
susmulkėję, prieš pradedant 
plačių mastu skirstymo dar
bų, teko išspręsti žemės prie
dų klausimų. 1919 metų statis
tika rodė esant apie 60,000 
bežemių ir apie 40,000 maža 
žemių, turinčių nedaugiau 6 
ha žemės. Taigi, lygegrečiai 
žemėtvarkos darbams, buvo 
ruošiamas žemės refomas dar
bas. Kol pasirengta žemės re
formai, skirstymas viensėd
žiais įgavo pusėtinai plataus 
masto, bet 1923 metais tem-

“Gerai Iškepta”
raio

BARBARA It. BIIDOKS 
Siamu Ekonomijos Skyriaus 

Ketom Kompanija 
Batltc Crcck, Mlcliigan

$

1

. . , . . ... |. , , .pas sulėtėjo ir tokiu tempusek<? privatus savininkai ir tik ( zemę duodavo keliais sklypais, da|)ar .. ikį ig28 ,netų. tu0. 
bajorkauiui) žeme pasiliko pa- ganyklas palikdavo nedaliu- metu buv0 jvvkdvta dvanJ
gal senę santvarkę. tas. Bet nežiūrint viso to Di- ,. ...... parceliacija.

Valakinės reformos sudary- ’-slB , alas aib. .1 ?ar°, e’i Baigos dvarų parceliacija, 
ti ūkiai didindami ariamus k,l<’ viensėdžio , ai laike ' 'Igpį^msi kablius skirstyti i
žemės plotus, ir dalindami jų,ro ,lau«,au ate*>arQs P*4’ 
savininkams, rėžių skaičių ! varOs iriems netikėtumams, 
dar padidino. .Šeimos ūkiai, Vžtat sav»j» vakt>'1,ę tkūrus 
skaldydamiesi. tarp jos narių, buvo duota a,5keBn5 kr>'Pt,s 
didino rėžių skaičių ir juos
pačius siaurino. Ilgainiui vis

žemėtvarkos darbe. Buvo iš
leistas specialus įstatymas, 
kuris privertė kelti į viensėd
žius trobesius, suvesti į daik- 

sklypelių skaičius didėjo. To-1 tą arialnftg žemės plotus, lik-
kiai būklei esant iškilo gyvas'viduoti servitutus (bendras, 
viensėdžių reikalas. ganyklas) ir kuomažiansia

daugiau smulkėjo, o rėžių bei

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais virstliais

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

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

suotais lap. kraštais .......................................  $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, 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, IUincis
J

K'l

ALECIA VINEVIČIENĖ
Po tėvais Wohlback

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 15 d., 3:811 vai. popiet, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
Kimus Klaulėnų miestely. Šiau
lių apskr. Amerikoj išgyveno 
26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime, 
vyrą Juozapų, sūnų Albertų, 
dukter) Alecia ir gimines ir 
daug draugų. Gyveno po ant- .. ------ ... VVfcnTii ^

Blynai, B’iddle rakęs, wheat ca- 
kes, hot eakes, crepes Kuzfftte — 
daug yra vardų Ir visokių būdų 
padarymui šių virtuvės gaminių, 
iiuckvveliat ar paprasti, su me
dum ar vaisių sultimis, arini net 
su sviestu Ir stoiko greive, dideli 
ar maži trupūs apie kraštus — 
nežiūrint kokie jie nebūtų, jie 
turi būti Iškepti-katp-tik-valgyti. 
Gražūs, rudos spalvos, jie duo
da apetitams akstinų ir duoda 
nuims pasigerėjimą valgių gra
žumu. Išbalę griddle eakes nėra 
visiškai griddte cakes ir gana, tad 
žiūrėkite, kad būtų pilnai — iš
kepti.

Taip vadinami griddle cakes 
yra seniai \lsų mėgiami, bet 
patingai patinka vyrams. Tegul 
vyras Išranda, kad gali padaryti 
griddle cakes, lr nereikės jokių 
moteriškų, t. y., •'leap-year'’ me
tų. Ir jeigu tik padarysite taip, 
kaip jo motina padarydavo, jūsų 
pasisekimas užtikrintas.

Čionai seka keletas patarimų 
padarymui flapjacks su nauju 
skoniu.

Norint pamėginti kų- nors ge
ro, padarykite blynų pusryčius. 
Duokite daug geral-iškeptų gridd- 
le-ckcs su dešrom, steiku, arba 
geru kumpiu, lr matysite kad bū
site nuveikus tų, kas visų bus 
atminta per ilgus laikus. Tai bus 
proga įvesti vėliausios mados hot- 
cake, kuris turi pridėtos sėlenos 
ir yra ypatingai trupus ir riešu
tinio skonio. Štai kaip padaryti.

ALI. BRAN URIDDLE CAKES
2 <>kkh 2 tliaps. Iiaktlig
■4 ■ uįi HUKar pnw<lur
2 Vi l upu milk 1 Lį lepu. anlt
3 rU|is flour 1-1 rup melted fut

tį rup all Inan
Beat eggs and sugar untll light 

and fluffy; add milk and mix 
well. Sift flour wtth baking pow- 
der and salt; add to flrst mlxture, 
stlrring until flour disappėars. 
Add melted and eooled fat, mlx- 
ing carefully. Eold in all bran. 
Bake on hot griddle, turning būt 
once. Serve with butter and sirup, 
Yield: 15 pancakes (5% lnches 
ln diameter).

\Vaffles taipgi turi būti gerai 
iškopti, kad būtų skanūs. Pamė
ginkite šj receptų lr matykite 
koks bus gražumas ir skonis.

ALL BRAN WAFFL.ES 
SL’PKEME

2 OkkH
114 rup» milk 
44 rup all bran 
1 tį rup flour

4 taps. bakins
pow(ler 

1 tap, aalt 
J timpa. HUgiir

Vj eup melted fat 
Seperate eggs. Beat egg yolks

well; add milk and all bran; let 
soak untll most of moisture is 
tuken up. Sift flour with baking 
powde.r, salt and sugar. Add sif- 
ted dry ingredients to llquid mix- 
ture and stir only until flour 
disappears. Add melted and coo- 
Icd fat. Fold in stlffly beaten 
egg whltes. Bake on a hot waffle 
iron untll no steam is vislble. 
Yield: 7 aaffles (614 lnches in 
diameter).

rašų 5501 W. 
Tel. Mansfleld 1442.

lington St. A.

Kūnu pašarvotas 54 09 West 
Madison St. Laidotuvės jvyks 
Antradienj, Sausio 19 d., 8
vul. ryto iš koplyčios J šv. 
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, o iš ten 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Alccljos Vlncvi- 
členės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse lr 
lu'.r’kti jai paskutinį patarna- 
V'jną ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Vyrai. sūnus, Auklė lr gim.
Laidotuvių direktorius A. Pet7 

kus, Tel. ClCero 2109.

žio į Joniškėlį bus tiesiama 
nauja siaurojo geležinkelio 
šaka. Šį rudenį iŠ Kauno at
vykusi komisija numatė ir 
vielų, pro kur geležinkelis 
eis. Vietos gyventojai tno 
klausimu, labai susidomėjo. 
Šiomis dienomis pušalotietis 
tautos ats. A. Repeys lankė
si pas sus. miniaterį ir kal
bėjosi tuo reikalu. M miste
ris painformavo, kad geležin 
kelio tiesinio darbai bus pra
dėti ateinantį pavasarį. Dar
bų pradžiai paskirta 150,000 
litų.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46054)7 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIOOTVVTV IR R F, K TORIAI
KELNER — PRUZIN

Geria n si aa pa tarnavimas — Moteris patarnauja 
Pbone MN MO W. 15th Avė.

ALESA
GENEV10IENĖ

mirė Sausio 15 d., 1987, 3:30 
vai. po pietų, sulaukus puses 
amžiaus.

Kilo iš Lietuvos, Šiaulių aps. 
Amerikoje išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, sūną Albertų lr 
dukterj AIlee; o Lietuvoje dvi 
seseris: Onų lt Tekių tr gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Giblin ko
plyčioj, 5409 W. Madison st, 
Tel. Austin 0440.

I.aldotuvė3 jvyks antradieni/ 
sausio 19 U., 1937. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Antano parap. bažnyčių. Cice
ro, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bbs nulydėta J Šv. 
Kazį mero kapines.

Ntfoftirdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tmuH-mas dalyvauti šiose lal- 
do*uvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duktė.

I-adotuvių direktorius A. Pet
kus. Tel. Cicero 2109.

KAUNAS. — Kauno tnėdi- 
I jos miškuose priviso la
bai daug šernų. Pravieniškių 
girininkijos eiguliai buvo ap- 
tikę 28 šernų lituidų. Apsaugo
ti nuo šernų ūkininkų bulves 

į ii- vaišus, buvo išmėginta keli 
i būdai — smilkanti kelmai, 
šaudymas į orų, įvairios bai
dyklės, bet visos šios priemo
nės mažai tepadedavo. Eigu
lis Vineaa Čurinskas sugalvo
jo į statomų šernams gųzdinti 
baidyklių kišenes įdėti švie
žios duonos. Ši priemonė par 
dėjo: kur tik tokia baidyklė 
su duona buvo pastatyta, ten 
šernai nebepasirodydavo. Po 
4-5 dienų duonų baidyklės ki
šenėse reikia pakeisti nauja.

VENETIAN MONUMENT CO.

AGOTA PREISKIENĖ
po tėvais Paplauskaitė

mirė Sausio 16, 1 937, 4:35 vai. 
rylc, sulaukus 44 metų amž.

Kilo iš Marijampolės Aps., 
Rūdos parap.. Gliunlškėg kai
mo. Amerikoj išgyveno 27 m. 

• Puliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapą, sūnų Vaclovų ir 
marčią Porėtų, hrolj Vincų 
Paplauskų, dvi pusseseris Mag
daleną ir jos vyrų Kuz. Ka- 
kansuską, Marcelę ir jos vyrų 
Jankuj t j, brolj Vincentų, pus
broli Aleksandrų Paplauskų ir 
puaseserj Petronėlę Traėkienę 
ir daug kitų giminių, o Lietu
voje motinų Pnų. tris seseris: 
Oną. Magdaleną Ir Antaniną, 
Ir brolj Jonų.

Kūnas pšarvotns 6 921 South 
Western Avė. Tel. Pros. 8885.

Laidotuvės Jvyks Trečiadieni, 
Sausio 20 d., 1937, i* namų 8 
vai. ryto bus atlydėta J Olml- 
mo Mvenč. Panelės parap. baž
nyčią. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės ste
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges 4r pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dota u vėse

Nuliūdę Vyras, Kfimis. Mar
ti, Broliai. Pusseserės, Pusbro
lis. Ir Giminės.

Ijaldotuvtų direktorius A. Pet
kus. Tel. ClCero 2109.

URŠULĖ LATVENIENĖ
(po tėvais Blažytė)

mirė Sausio 15 d., 1937 m., 8 
vai. vakaro, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Rokiškio apskr. Pan
dėlio parap., Gineišlų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Petrų, sūnų Povilų, puss- 
eserj Anaslazijų Leikienę Ir jos 
šeimų ir daug kitų giminių; 
o Lietuvoje brolj MeillsJ Bla- 
žj ir jo šeimą. •

Kūnas pašarvotas 236 VVest 
106th PI., Roseland.

I-aidotuvės (vyks antradienj, 
sausio 19 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta Į Visų Šven
tų parap. bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų l’o pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Puss
eserė Ir Giminės.

I,aidotuvlų direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

ONA NOREIKAITĖ
mirė Sausio 16 d., 1937 m.,
9:30 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Tauragės Apskričio, 
Kaltinėnų parap., Mlsalčių kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
gimines Dargius, Krencius ir 
Einikius.

Kūnas pašarvotas Sklido ko
plyčioje, 718 W. 18th St.

laidotuvės jvyks antradienj. 
sausio 19 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta J Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčių, ku
rioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. I’o pa
maldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapinca

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Lr pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę lieka 
Ominės.

Laidotuvių Direktorius S. M. 
Skudas. Telef. MONroe 3377.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ • ............

Suvirš 50 metų prityrimo 
««» ---- —

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

. ..... ■ « .....
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWE$TERN AVĖ,
arti Grand Ats.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lacbamicz ir Sanai
S. C. Ladumicz

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

REPublic 8340

ONA RUSIENE
(po tėvais Nateekaltė)

(po pirmu vytu Kaminskletirj
Mirė sausio 17 d., 1937 m., 

10:45 Vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskričio, 
Namakščių parapijos.

Amerikoj Išgyveno 83 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Vaclovų, tris aūnua: Juo
zapų ir marčių Eleonorą, Jo
ną Ir marčią Htanlslavų, Ka
zimierų ir marčių Bronislavų. 
ir brolj JurgJ Nateckj ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas S, C. la»- 
chaalcz koplyčioj, 2314 West 
23rd Place, Chicago, III.

Ijaldotuvės Jvyks trečladle- 
nj, sausio 20 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėta J Au
šros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurtoj Jvyks gedulingos pamal
dos už vėlionės Melą. Po pn- 
nud<lų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėm'.

Nuliūdę: Vyra*. Mnfls, Mar
čios. Ilm In Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Ln- 
ehawlcz ir Kūnai. Tel. CANal 
2515.

l n
JUOZAPAS PALIONIS

Mirė sausio 16 d., 1:30 vai. 
po pietų, 1937 m., sulaukęs
pusės amžiaus, gimęs Zublš- 
kh» kaime. Upytės parapijoje, 
Panevėžio apskrity.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 brolius; Viktorą lr Mateušų 
lr brolienę Anelę. 2 brolio duk
teris: Bronislavų Lr Rtellą Pa
lionytės, pusbrol) Joną Grigą, 
pusseserę Gracildų Zalatorienę 
lr jų šeimyną. Ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 3432 Bo. 
Wallacn at., Chicagoje.

lAdotuvės Jvyks trečiadięnj, 
sausio 26 d. Iš namų 8 vai. 
.ryto bus atlydėtas J šv. Jurgio 
'Parapijos bažnyčių, kurtoj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
vėl.Loftio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka-* 
įtinęs.

Visi a. a. Juozapo Palionio 
giminės, draugai Ir pažystami 
esat. nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelkti 
Jam paskuttnj patarnavimą lr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę: Broliai, Brolienė,
Brolio Dukterys. Pusbrolis, 
Pusseserės Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikus. Tel. Boul. 4089.

S. P. Mažoki
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skutas

Ezcrskis ir Suras
P. I. Ridikas

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 Lituaniea Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituaniea Avė. 
Phon® BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Plione Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

WAFFL.ES
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

SAUSIO 20 D. TĖVŲ MARIJONŲ
RĖMĖJŲ DR-GIJOS SUSIRINKIMAS

Laukiama Skaitlingo Kolonijų Skyrių Atstovų, 
Prietelių Ir Svečių Atsilankymo

Praleidus Kalėdų ir Naujų 
Metų Šventes, kiek pasilsėję 
ir atsigavę kūnu ir siela, nu
purtės darbo. Tėvų Marijonų ’ 
Rėmėjų draugijai to darbo 
šiuo laiku yra užtektinai. Kad 
sėkmingiau tų darbų pradėti 
yra saukiamas Tėvų Marijo
nų Chicagos apskr. rėmėjų 
skaitlingas susirinkimas Auš- j 
ros Vartų parap. mokyklos 
salėj lygiai 7:30 vai. vakare, | 
kad nustatyti planus tų dar
bų, kurie yra artimiausi ir 
svarbiausi. Tikiuosi, kad Cbi- 
cagos ir Ciceros kolonijų sky
riai tų supras ir teiksis skait
lingai atsilankyti. Šiame su
sirinkime tikimės sulaukti ir 
didž. gerb. kun. J. Jakaitį, 
kuris mums nurodys kelius 
kuriais pradėsime savo dar
bus varyti pirmyn. Taipgi 
į šį susirinkimų atsilankys ir

CHICAGOJE
MIRĖ NORĖDAMA IŠ
GELBĖTI PAUKŠTELĮ

L. Housinger namuose, 
10624 Avenue H, praeitų pe
nktadienį kilo gaisras. Gais
rininkams gesinant gaisrų, 
visa šeima stovėjo lauke ir 
Žiūrėjo. Staiga Housingerienė 
atsiminė, kad viduj liko pau
kštelis - kanarka. Sušukus di
deliu balsu ji puolė į vidų. 
Policininkui sugriebus mote
ris apalpo. Nuvežus į ligoni
nę rasta, kad moteris mirė 
širdies liga. Kanarkėlė taip 
pat dūmuose užtroško.

Dienraščio “Draugo” Metinis
*

KONCERTAS- BALIUS

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

3133 So. Halsted Street

CHORAI — SOLISTAI — DAINOS — MUZIKA — ŠOKIAI

Pradžia 5 Vat Po Piety

kun. Vincentas Bizauskas, nau 
jas dvasios vadas, — yra Tė
vų Marijonų auklėtinis, jau 
nas, iškalbus, drąsus ir pil
nai pasiryžęs bendradarbiauti 
visuose reikaluose ir darbuo
se su rėmė .jais. Kun. V. Bi
zauskas visados rasis “Drau
go” ofise. Jei kas iš rėmėjų 
turėsite kokių reikalų, visa
dos kreipkitės į “Draugų”, 
o kun. V. Bizauskas maloniai 
suteiks visokį patarnavimų.

Užvakar buvo paskelbta, 
kad Tėvų Marijonų Vyriau
sybė paskyrė TT. Marijonų 
rėmėjams dvasios vadu kun. 
Juozų Bizauskų. Pasirodė, kad 
kun. Bizausko vardas yra ne 
Juozas, bet Vincentas. Labai 
atsiprašau kun. V. Bizauskų 
už padarytų klaidų.

Apskr. rašt.

NAUJAS BŪDAS KIŠE
NĖMS KRAUSTYTI

Tai įvyko prie gazolino sto 
ties 7500 Addison st. Priva
žiavus porai nusipirkti gazo
lino, išlipus iš automobilio 
mergina priėjo prie patarnau
tojo J. Stiark, kada tas buvo 
užimtas pilimu gazolino, čiu
ptelėjo jam vienur, kitur už 
šono sakydama “My, your’re 
getting fat”. “No,. I’m not”, 
atsakė patarnautojas.

Kada prisipylęs gazolino 
automobilius nuvažiavo, Stark 
pajuto, kad kišenėj nėra jxi- 
rtfeliuko, kuriame buvo 16 
dol. Sėdęs į savo automobilių 
ir pasivijęs anų jį pasiėmė nu

merį ir pranešė policijai, ku 
ri tuojau porų sulaikė. Pasi
sakė, mergina esanti Besi e 
Nicbollis, 30 m. amž., 729 S. 
Halsted st., o jos kompanijo- 
nas David Conred, 21 m. amž. 
908 W. 19 st. Bet vėliau po
licija pažino, kad tai viena 
cigonkų, marti Tiny Bimbo, 
pasiskelbusio čigonų kara 
liaus.

50 MYLIŲ Į VALANDĄ — 
TIESIOG Į KANALĄ

Kuo baigiasi greitas Ir ne
atsargus važiavimas parodo 
šia įvykis. J. 11. Sbepherd, 
farmerys iš Du Page miestu
ko, važiuodamas greitai au
tomobiliu nepastebėjo tuo me
tu pakelto tilto per Sanitary 
District kanalų Lackporte ir 
sulaužęs medinius vartus, ku
rie buvo užleisti tiltų pakė
lus, tiesiai įvažiavo į kanalų. 
Tilto sargas pasakoja, kad 
įsibėgėjęs automobilius tris 
syk apvirto ore kol smogė į 
vandenį. Farmerys prigėrė.

UŽDARYTA PIENO PAS-
TEURIZAVIMO ĮSTAIGA

Chicago Sveikatingumo De
partamentas uždarė Bridewell 
fa.rmoj pieno pasteurizavime 
įstaigų, nes rado jų netinka
mų. Dabar Kd. J. Denemark. 
viršininkas Bridewell, reika
lauja iš miesto tarybos $5(Xk) 
įstaigai modernizuoti.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

ifiBltrynlmaia.
* PAIN-EXPELLER
pilniausiu pasisekimu nau. 

jojamas nuo 1867 metų.^
W O « l D f A M o U. i

L I N I M E N T

Neteko maitintojo. Našlė Katberine Sullivan su keturiais vaikučiais, kurių 
vyriausias 15 m., o jauniausias 2 m. Jos vyrų ir jų tėvų policmonų nušovė paro- 
liuotas plėšikas, kurį policmonas sulaikė areštavimui už atliktų lioldapą vienoj 
vaistinėj. Žmogžudys vėliau sugautas.

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

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

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

Tel. namų:
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 

Dagai nutarti

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Res. and Office 

PROspect 1C28 2359 8. Leavi‘t St.
CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Offiee Honr«
2 to 4 snd 7 to 9 P. M. 

Rundav bv Appointment

. DR. STRIKOL’IS
PTTYRTCIAH and RUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis narsi sutarti

Ofiso Telef. BTTOievard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANa’ 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. Callfomia Avė. 
Telefonas REPnhUc 7868

ĮVAIRŪS

DR. CHARLES SEGAL
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDvay 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 30 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4
toi po pistų ir nno Z iki 8:30 s. z.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUG Ą ’ ’

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

optometricali.y ariu 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudMlmo. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karsti, atitaiso 

i trumparegystę ir tollregvstę Priren- 
I gia teisingai akinius. Visuose atsei

kimuose egzaminą vintas daromas av 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spcclaiė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki >1 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos 1w akinių. 
Kainos pi,'lau knlp pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTTRTAfl

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

3147 So. Halsted Chicago 
Paned., Rered. ir Subnt. nno 2—9 ▼.

Tel. CANa’ 0257
Ren PROsneet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. rnuievard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street \

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913 14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRrlnia 0036 

Residence Tel. BEVerlv 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedaliomis pagal antartis

DAKTARAT

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TsL YARds 0994 

Rm.: Tai. PLAsa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2^3 ir 7-8 v. rak. 
Ned&liomie uuo 10 iki 12 diena

PLATINKITE' “ DRAUGĄ

Tel. Calume* b974 Ortso valandos 
8 ryte Iki S vakari

lftsklrlant sek 
madlenlus lt 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ros. 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 Nedeliomia Rusi tams
Tel. CANai 2345

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

Ketvertais patai sutarti
2305 So. Leavltt St. 

Tel CANa] 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRvinia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZTDENCT.TA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniaisr»wr»«, evefsivfv
Residence
6609 8. Arterian Ava. 
RROzneH *408

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3166 W 69th 88.
HEMlock 5998 
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadieaiaia lr Sekmadieniais 

pagal aptarti

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadicnieie 

namai •naitarima.

Tel. Office Wentworih 6330 
Res. Hvde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyros aeredomia ir anbatnmia

Tel. Ofc. REPublic 7S8S 
Metuose Park 62(1

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Road 
Antrad., kctvlrlad. ir aenktadlenlali*

!>-12 v. rytų: 1-5 J> P! «-» 
Šeštadieniais nuo 8 v. r. iki 1 P- P-

161 Broadtray 
MELR08E PARK, ILL. 

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 8 vai. va,karo 

fiefttadlenlals nuo 3 v. Iki 8 ▼. V. 
Sekmadieniais pagal sutartie^

VIEŠAS
PARDAVIMAS

(Public Auction)

Tikras Bargenas
North W. (šiaurvakarinis) 

kampas
Cermak Road lr Western 

Avenue
fii. brangi nuosavybė bus 

Master in Chaneery, Ninian 
H. Welcb, Circuit Court Clerk 
ofise, Chicago, III., parduota 
pirmadienį, sausio 25 d., 1937 
in., 12:45 po pietų lygiai. Ma
tykite

KUCHINSKAS
&

KUCHINSKAS

2221 West Cermak Road 
Tel. CANai 2552

Gražioji Lietuva 
Paveiksluose

Išvykdami iš Chicagos bro
liai M. ir K. Motuzai nori 
duoti galimybės visiems pa
matyti jų pereitų vasarų pa
gamintus krutamus paveiks
lus Lietuvoj, todėl paskutinį 
sykį pakartojant dar rodys 
šiose vietose:

Pirmadienį, sausio 18 d., 7 
vai. vakaro Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėje Brigb- 
ton Parke.

Antradienį, sausio 19 d. 7:30 
vai. vakaro Šv. Kryžiaus par. 
salėje Town of Lake.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAI.TH-MOR 

Matykite Ji Šiandien 1
Reikta, tik pakaukti CENtral 9051 

J arba. raftytl laiškų, o HEAI.TH-MOR 
I ekspertas atvyks pas Jus, Ir per ke

lias minutes Iftalftkins HEAI.TH-MOR 
marike. Saukite pardavėjų J. F.
DANIS, Room 618, 203 No. Wa-
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI
48 vartoti tuT" kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui >5.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaus. 
Economlcal Rectlon. Mlller Fur Com
pany 166’N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais.

PARDAVIMUI BUčERNft

Pardavimui pirmos klasės mėsos 
krautuvė. Apylinkės biznis. Labai 
prieinama kaina. Telefonuokite TRT- 
angle 6090 tarp 6 Ir 6:30 vai. vak.

KRAUTUVĖ RENDON

Rendon kepykla — Pakery Ir krau
tuvė. Kambariui gyvenimui užpaka-

| y. Randasi po num. 3357 Lituanica 
j Avė. Saukite PULlman 6776 dleno- 
1 mis arba HEMlock 2383 vakarais.
J !- ■ —=— •■■■ -

PAIEŠKOJIMAS

Noriu žinių apie Carnella Wllkonls, 
arba Wllkonlų Šeimynų. Pirmiau 
gyveno po num. 1308 So. 49th Ct., 
Cicero, III. Bnx 84 A. 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

REAL ESTATF, PARDAVIMCI

Perdavimui dviejų ankštų namas po 
4 kambarine, sn voniom, sklepn, ir 
2 kam gnradžinm. Rtella Ynkne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANai 
3764.

IEŠKO PIRKTI

TeSkoma pirkti maSI vargonlukal 
(reed organ). Turi būti getram sto
vy. Box 81 A, "Draugas”.

PATARNAVIMO STOTYS

MIDWEST SERVICE STATTON 
2335 So. Weatern Avė., kampas 23rd 
Place, Tel. CANai 3764. Pbillipe 
“66” Prodnets — Veedol and Qna- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oila — vien ankštos rū
šies Lubrikantai vartojami r- In' 
deted Lubrication. Vic. Yuknes, ma- 
nager.

UPHOLSTERING

Rakandų Taieymaa
Pervilkimas, baldų taisomas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavitnas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Snperior 
Upliolatering Co., 327 So. Kedcia 
Avė.. NE Vada 7717.

ANGLYS

Ctslsakykite aau anglis dabar — 
Black Gold Lump >6.00: Mine Run 
>8.78; Screenlnga >4.78; Grandy Min
ing Company. Tai, CANai J4<2 arba 
CSDarcreat 11IL


