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DIENĮ PRASIDĖS DERYBOS
STREIKININKAI IKI TO LAIKO AP

LEIDŽIA UŽIMTUS FABRIKUS

Visuose fabrikuose ko veikiau 
pradedami darbai

jos paskelbtais reikalavimais 
sausio m. 4 d. Šių derybų lai
ku bus išlyginti visi tarp abie
jų pusių kilę nesusipratimai 
ir bus padaryta pastovi sutar
tis.

Unija pasižada atšaukti da. 
bartinj darbininkų streikų ir 
ištraukti visus streikuojančius 
darbininkus iš korporacijos 
fabrikų.

Korporacija pasižada, kad 
darbininkų .užimtuose ir kituo 
se fabrikuose ko veikiau at
naujinti darbus.

Korporacija, suprantama, 
atnaujindama darbus fabrikuo 

priima į darbų be jokio

DETROIT, Mich., vas. 11.
— United Automobile Wor- 
kers unijos vadai šiandien pa
sirašė padarytų taikai sutari
mų su General Motors korpo
racijos viršininkais ir tuo ke
liu grųžinta taika automobilių 
pramonėje.

Kaip tik tas padaryta, Ge
neral Motors korporacija pas
kelbė, kad ji didina darbinin
kams atlyginimų — apie 25 
milijonus dolerių daugiau per 
vienerius metus.

Sutarimas padarytas kom
promisu, t. y. abiems pusėms 
nusileidus.

Taika grųžinta, ačiū guber- skirtumo ir įtarimo visus strei 
natorians . Murphy pastSn-^ davusius ir visus kitus streiko

Iki šiandien dienų ir naktį ginkluotoji sajrgyba saugojo 
vandens pumpas Flint, Mich. Darbininkams svteitaikius su 9e- 
neral Motors toliau bus nereikalingas saugojimas. (Acme Ph.)

1809-1865 ŠV. TĖVAS JAUČIASI 
DAUG SVEIKESNIS

Vatikanas domisi įvykiais 
Ispanijoje

se

VALENCIJOS RADIKAUI 
APIE NACIONALISTŲ 

ŽIAURUMUS

19 MILIJONy DOL SU
RINKTA NUKENT!- 

JUSIEMS
goms. Gubernatorius tarpinin
kaudamas pasiryžo būtinai 
įvykdyti taikų, kaip daug 
kas manė, kad tas neįmano 
ma. Ir jis atsiekė tikslų. Už 
savo pastangas jis šiandien
gavo daug sveikinimų. Ir pre
zidentas Rooseveltas su tele
grama šiandien pasveikino gu 
bematorįų.

Pasirašyto sutarimo sąlygos 
yra šios:

General Motors korporacija 
pripažįsta United Automobile 
Workers unijų, kurios darbi
ninkai dirba korporacijos fab
rikuose, ir koilektyvį derėjimų- 
si turi tik su,šia unija, bet ne 
su kokiomis kitomis darbinin
kų grupėmis, arba organizaci
jomis. Korporacija toliau ne
sikiša į šiai unijai priklausan
čių darbininkų teises ir ne
kliudo darbininkų organizavi
mosi.

Korporacija ir unija, pasi
žada pradėti taikog derybas 
(kolektyvį derėjimųsi) šio va
sario m. 16 d. remiantis uni-

laiku netekusius darbo darbi
ninkus.

Unija sutinka vedamų tai
kos derybų laiku nekelti jokių 
streikų ir nestatyti jokių kliū- 

1 čių gamybai fabrikuose. Taip
pat pasižada fabrikų patalpo
se nevesti jokių agitacijų tarp 
darbininkų unijos reikale ir 
nieku būdu prievarta netrau
kti darbininkų į unijų.

Darbininkams apleidus už
imtus fabrikus, korporacija 
tuojau kreipiasi teisman, at
šaukia “injunction” prieš 
streikininkus ir kitus visus iš
keltus kaltinimus prieš unijų 
ir jos vadus.

43 dienai tęsėsi organizuotų 
darbininkų nesutikimai su Ge
neral Motoro korporacija ir 8 
dienas paskutiniai pasitari
mai.

United Automobile Worker8 
unijos vadai skelbia, kad dar
bininkai daug laimėjo. Bet A- 
merikns Darbo federacijos pre 
zidentas W. Green pareiškia 
priešingai.

VALENCIJA, Ispanija, vas. 
11. — Radikalų “vyriausybė” 
skundžiasi pasauliui, kad 
nacionalistų karo teismas nu
baudė mirties, bausme Oviedo 
universiteto profesorių “inte
lektualų” dr. L. Alasų, katali
kų, kurs, girdi, buvo ištiki
mas “teisėtai vyriausybei”.

Tuo būdu radikalai bando 
nurodyti į nacionalistų “žiau
rumus”, bet tyli apie savo 
piktuosius darbus.

Matyt, dr. Alaso katalikybė 
buvo tik iš vardo, jei jis radi
kalams tarnavo.

WĄSHJN(T$ON, vas. 11. 
— Raudonojo Kryžiaus valdy
ba paskelbė, kad nukentėju- 
siems potvyniuose ikišiol vi
soj šaly surinkta 19 milijonų 
dol.

NACIONALISTAI BANDO 
SUČIUPTI PABĖGUSIUS 

RADIKALUS

VeLIAUSIOS ŽINUTES

FLINT, Mieh., vas. 11. — 
“Sėdintieji” darbininkai šian
dien vakarų apleido užimtus 
fabrikus. Įvyko vaikštynės, ku 
riose dalyvavo keliosdešimtys 
tūkstančių darbininkų. Visose 
gatvėse buvo girdimi vien ra
liavimai, krikštavimai.

LONDONAS, vas. 11. Angli 
jos vyriausybė pranešė parla
mentui, kad ji reikalinga dvie 
jų bilijonų dolerių šalies ap
saugos penkerių metų plano 
vykdymui.

150 RADIKALŲ VADŲ SU
ŠAUDYTA MALAGOJ

MALAGA, Ispanija, vas. 11. 
—- Nacionalistų kariuomenės 
vadai sprendžia, kad apie 20,- 
000 radikalų iš Malagos pas
pruko pajūriu rytų link. Pas
kui pasprukusiuosius žygiuoja 
nacionalistų armija. Skrajo
jančios nacionalistų koliumnoa 
bando ne tik pasprukusiuosius 
pasivyti, bet dar užeiti jiems

GIBRALTARAS, vas. 11.
— Ispanų nacionalistų pieti
nės armijos vadas gen. De 
Llano paskelbė, kad Malagoje U priešakio ir surėmus sunai- 
jau įvykdyta mirties bausmė 
150 radikalų vadų. Tarp jų y-
ra ir Malagos majoras Sa- 
guas, kurs nesuspėjo paspruk
ti.

LONDONAS, vas. 11. — 
Hitlerio ambasadorius forma
liai įteikė Anglijos vyriausy
bei reikalavimų grąžinti kolo-, 
nijas.

MALAGA, vas. 11. — Paė
mus šį miestų nacionalistai sa
vo karo frontų sutrumpino 200 
mylių.

SAN FRANCISCO, Cal.. 
vas. 11. — Su lėktuvų žuvu
siųjų čia įlankoje septynių as
menų lavonų dar nesurasta.

PLATINKITE "DRAUGI”

RAGINA ENERGINGIAU
KOVOTI PRIEŠ NACIO- 

NALISTUS

VALENCIJA, vas. 11.— 
Radikalų vadai pagaliau iš
drįso oficialiai paskelbti apie 
Malagos netekimų. Ragina mi 
licininkug energingiau kovoti, 
kad “sutriuškinti fašistus”.

JAPONIJA MAŽINA VALS
TYBES IŠLAIDAS

TOKIJO, vas. 11. — Japo
nų naujas ministeriu kabine
tas, atsižvelgus į didėjančių 
brangenybę, nusprendė apie 8 
nuoš. sumažinti valstybės iš
laidas.

kinti, jei nenorėtų pasiduoti.

Malagiečiai pasakoja, kad 
prieš miesto paėmimų radi
kalai atnaujino savo plėšimus 
ir namų griovimus mieste. 
Namai buvo sprogdinami su 
dinamitu ir padegami.

Kitados buvusios majesto
tiškos katedros viduje rastos 
tikros baisybės. Visas vidus 
išdraskytas, apiplėštas, alto
riai išversti. Visur šiukšlės, 
purvas. Radikalai katedroje 
laikė vyrus, moteris ir vaikus 
įkaitus. Įkalintieji valgė ir- 
miegojo katedroje.

Nacionalistų laimėjimo iš
kilmingos padėkonės Mišios 
laikytos miesto parke.

Prez. A. Linco\tas. Jo atmi
nimui ir pagarbai šiandien yra 
nacionalė šventė. Tai Lincolno 
diena.

NACIAI KĖSINASI PRIEŠ 
VISA VOKIEČIŲ JAUNIMĄ

BERLYNAS, vas. 11. — 
Nacių apeliacijos teismas štai 
kokį sprendimų iškepė;

“Tie visi vaikai, kurie yra 
užsilikę nuo nacionalistų (na
cių) švietimo idealų, gali būti 
iš namų paimti į vargšų vai
kams skirtus valstybinius na
mus ir ten šviečiami”.

Šis teismo sprendimas pas
kelbtas teisingumo ministerio 
dr- (frprtųęria. nurody
mais, kad visų Vokietijos jau
nimų suregimen tuoti pč nacių 
vėliava ir padaryti nacių 
partijos automatais ir Hitlerio 
garbintojais.

Sprendimas daugiausia nu
kreiptas prieš katalikų jauni-»
mų, kurį vyskupai visų laikų 
energingai gina nuo nacių pa
vergimo.

Vokietijos jaunimo naciona- 
lis vadas Baldur von Schirach 
paskirtas vyriausiuoju jauni
mo departamento viršininku ir 
jis vykdys jaunimo konskrip- 
cijų į nacių partijų.

Konskripcija prasidės atei
nančio balandžio ra. 1 d. Pa
ties Hitlerio nuosprendžiu, vi
sas be išimties Vokietijos jau
nimas, berniukai ir mergaitės, 
pradėjus 10 metais amžiaus, 
turi būti įtrauktas į nacių 
jaunimo organizacijų.

Nacių vadai • pageidauja, 
kad jaunimo konskripcija bū
tų įvykdyta iki balandžio 10 d. 
Šių dienų yra diktatoriaus Hi
tlerio gimimo diena. Tad nori
ma, kad šių dienų visų jauni
mų iškilmingai paskelbti nacių 
partijos jaunimu.

Dievas žino, kas įvyks Vo
kietijoj, kadangi katalikai pa
siryžę nepaduoti savo vaikų 
naciams, kurie siekia juos 
ne tik iškrikščioninti, bet ir 
nuo Dievo atitraukti.

VATIKANAS, vas. 11. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI li
gos daug suvargintas, bet žy
miai sveikesnis ir yra pakilio
je dvasioje. Taip pareiškia Jo 
Emin. kardinolas Boggiani, 
Bažnyčios kancleris, šiandien 
buvęs audijencijoje pas Po
piežių.

Vatikanas šiandien mini aš- 
tuonerių metų sukaktuves, 
kaip pasirašyta su Italija La- 
terano sutartis. Visam Vatika
ne plevesnoja Popiežiaus vė
liavos.

šventasis Sostas daug inte
resuojasi įvykiais Ispanijoje, 
kur nacionalistai daro žymių

; pažangų, triuškina radikalus.
Pats Šventasis T.ėvag did

žiai domisi ispanų nacionalis
tų laimėjimais, kurių tikslas 
yra koveikiau nugalėti radika
lus, nutraukti kraujo liejimų 
ir imtis Ispanijos atstatymo 
darbo.

Kaip žinoma Šventasis Sos
tas yra palankus nacionalis
tams, bet nenutraukia diplo
matinių santykių su radika
lais. Radikalų valdomose sri
tyse dar yra kunigų. Nutrau
kus santykius, radikalai tuo
jau griebtųsi pagiežos. Dėl to 
ir su nacionalistais neturi ofi
cialių santykių.

Kil nacionalistai rado paimtam 
Malagos mieste

Schiracho 
šiandien daro 
siruošimus tai 
kripcijai.

pagelbininkai 
plačiuosius pa- 
jaunimo kons-

MEMPHIS, Tenn., vas. 11. 
—- Mississippi slėnis išsigelbė
jo nuo potvynio. Užtvankos 
atlaiko vandens spaudimų.

BERLYNAS, vas. 11. — 
Sniego pūgos laiku čia į vienų 
aikštę nukrito lėktuvas. 8 as
menys žuvo,

MALAGA,—vas. ll,—L Nų 
pigus buvo ispanams naciona- 
llstams ftk) miesto ir uosto pa 
ėmimas. Didelius nuostolius 
turėjo radikalai* bet ir nacio
nalistų kariuomenė daug nu
kentėjo. Pačiam mieste radi
kalai atkakliai gynėsi su kul
kosvaidžiais. Jie iŠ anksto bu 
vo pasirengę lengvai nepasi
duoti. Vis gi radikalų pastan
gos nuėjo niekais. Nacionalis
tų pajėgos sulaužė jų priešini
mąsi.

Kai mieste nacionalistų ka
riuomenė kovojo su radikalų 
likučiais ir ardė jų lizdus, tuo 
laiku nacionalistų karo laivai 
įsiveržė uostan ir tenai sukone 
veikė ^radikalų planuojamų 
šiurpų žygį. Radikalai vienam 
laive laikė apie 800 įkaitų ir 
jau rengėsi juos išžudyti. Ta
čiau vienas nacionalistų lai
vas staiga sustojo greta to 
laivo kalėjimo ir sn kulkosvai
džiais išklojo laive radikalų 
sargybų. Įkaitai kaliniai ne
trukus išlaisvinti.

Malagos moterys su vaikais 
ir kūdikiais tiesiog klaupė ant 
kelių prieš nacionalistų karins 
išvaduotojus. Džiaugsmo aša
ros vilgė jų veidus.

Miesto gyventojai rasti al
kio, skurdo ir įvairių ligų 
spaudžiami. Pirmiausia buvo 
reikalinga parūpinti - jiems 
maisto.

Rasta sugriautos visos baž
nyčios ir katedra, vienuolynas, 
koplyčios ir visos katalikiškos 
įstaigos. Parduotuvės ir įmo
nės apiplėštos. Matyt, radika
lai amksčiau tai visų įvykdę 
žinodami, kad jiems tekg ne- 
šintig iš miesto. Ne visi

suspėjo ^pasprukti. Vis gi žy» 
mioji dalis pabėgo.

Spėjama, kad tyl*___ ,
komunistų ir anarchistų vadai, 
turbūt, kokiu laivu paspruko, 
pasigrobę apie 60 milijonų pe
setų sidabru ir banknotais ir 
kitus brangius daiktus.

Gatvės naktimis tamsios, 
nes radikalai sunaikino visus 
žiburius.

Iš Gibraltaro atvyko Angli
jos konsulas ir iš naujo atida
rė savo raštinę.

Prasideda miesto vai] 
Paskiau bus pagalvota apie 
atstatymų.

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO BARCELONOS 

UOSTĄ

BARCBLONA, Ispanija, 
vas. 11. — Komunistų ir anar 
chistų vadų tarpe kilo p&siau- 
ba, kai nacionalistų karo lai
vai netikėtai pradėjo bombar
duoti šį iUO8ltų.

Bombardavimas tęsėsi apie 
vienų valandų. Padaryti dide
li nuostoliai.

Radikalai po to paskelbė vi
sų vyrų mobilizacijų.

STREIKUOJA KELTUVŲ 
DARBININKAI

NEW YORK, vas. 1L — 
Čia plinta keltuvų (elevato
rių) darbininkų streikas did
žiuose apartamentiniuose ša
muose.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien iš dalies debesuota; 
jie kiek šalčiau.
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Lietuvos Kepriklutuoinybės Dien*, tai juo i 
iflbiau mes patys lietuviai turtine rūpintis, 
kad neliktų nė vienos lietuvių kolonijos, ku
ri nesurengtų tinkamo paminėjimo, kad ne
liktų nė vieno lietuvio, kuris vasario 16 d. 
neatsilankytų į surengtą pamitiėjhuą, Or 
šiaip jau kų mos gero savo tautai stengtus 
padaryti.

Kas Iškerojo litan Laisvo Ir 
PtW

LINKOLNO DIENOS PROGA

Anablaiiia Ir koreapoMsnuima ralių nsgrųlhMU 
Jei neponftouHa tai padaryti Ir ueprtsiunčtama tani tiks
lui VlklM 0ekkl»

Rukakaortus priima — aus 4 vai. n«l I vai. popiet. 
FRĖMVMlOtATOB KAINA: J. AmeflkM vtslptyMee:

Metama — 14.00: Fueel metų — *1.00; Trtine tntae- 
euiata — |24», Vluaam utėiieaiul — 71c. Kiteee «ai- 
■tyMee prenumerata: Metams — 07.00, Pusei metų 
— <4.00. Kopija — .ooc.

H DIENOS klausimai""!
KOVOJA UŽ SAVO TAISĖS

Veoguvūs. našta

šiandien suėjo jau 19 me
tų, kaip visam pasauly ska
mba Lietuvos Respublikos va
rdas. Kas gi tą respubliką 
sukūrė? Lietuviai! Bet kurie 
lietuviai ir kaijp? Baugdlds 
Amerikon lietuvių turi klai
dingų nuomonę apie tai. No
riu tai apibfidhiti keliais 
bruožais.

kė pačioje Lietuvoje ir kaip 
tik Vilniuje!

Karui nukamavus vokie
čius, 1917 m. lietuvių veikė
jai sudarė komitetų (A. Sme
tona, J. Šaulys, M. Biržiška, 
kun. Stankevičius ir P. Kli
mas), koriam pavedė sukau- |A'«p nucratšo ipatricutinis vei
kti Lietuvos Konferencijų. Ši! n'as Sov. Rusijoj 
konferencija įvyko 1917 m.
rugsėjo 19-22 dd. Vilniuje; 
joje dalyvavo 214 atstovų iš 
įvairių vietų ir įvairių sro
vių. Svarbiausias jos nutari
mas buvo šis: ‘ ‘Kad Lietų

jų u daug metų, kai katalikai Meksikoje 
yia skaudžiai persekiojami. Maža netikėlių 1 
grupė su kariuomenės ir policijos pagalba 
uzurpavo visas to krašto piliečių teises, sau- 
e a Lis kai šeiimuinkauja ir daro dideles skriau
das Katalikų Bažnyčiai ir bendrai visiems 
katalikams. Nusavinta Bažnyčios turtas, už
darytos bažnyčios, katalikų mokyklos ir 
kitokios katalikų įstaigos, daug tikinčiųjų 
išžudyta, tūkstančiams dvasininkų po mir
ties bausme uždrausta eiti savo pareigas, 
daug jų ištremta.

Bet, nežiūrint to viso, visai palaužti ka
talikų dvasių nepajėgia- Kova tebeina ir ji 
eis toliau. Katalikai privatiškuose namuose 
pasislėpę klauso šv. Mišių. Štai prieš kiek 
laiko Ori Kaba (Vera Cruz valstybėj) poli
cija užpuolė rainiai besimeldžiančius kata
likus tt žvėriškai ėmė mušti. Ten pat būde
lių nurodyta keliolikos metų mergaitė. Tai 
katalikams buvo perdaug. Jy kantrybė iš
sisėmė. Katalikų žmonių minios puolėsi prie 
valdžios uždarytųjų bažnyčių, jas atidarė 
sausakimšai pripildydami ir iš bažnyčių ne
sitraukia. “Mes reikalaujam tikėjimo lais
vės! Mes nebelešsnne šias bažnyčias vėl už
daryti!’’ — šaukia minios, kupos susidėjo 
-s 15,UtM) žmonių. Valdžia dėl to susirūpinu
si ir dųr nežinia kokio žygio griebsis. Bet 
katalikų ryžtumas kovoje už savo teises yris 
didelis. Jie nepaiso, kas su jais atsitiks. Jie 
kovoja už teisybę ir laisvę. Juos sukimš į 
kalėjimus, ar išžudys, į jų vietų kovos lau
kan stos kiti. Bet kova eis.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS negu paukštis, negu pūkelis 
skraido ir dar žmogų neša.

Velnias susimąstė. Vėl klau
sia:

— Kas įdomiausias pasau
lyje!

— Kinas. Jame pamatysi 
visas šalis, jūras. Visų pa
saulį gali pamatyti nepajudė
damas iš vietos.

Velnias išsigando.

— Kas ilgiausias pasaulyje.
— Kadio. Kur tik beeitum, 

jis tave visur pasiekia: Mas
kvoj, Berlyne, net kolchoze, 
ir dar toliau, — visur,

kutinis Sovietų Rusijos vėl- Velnias dryktelėjo nuo vir- 
Triaa. Visus mano brolius i f šiminko peties ir norėjo pas- 
drangus lxdšev?kai išnaikino, mukti, bet tas jį sučiupo už 
Inkau vienas. Bot revohuci- uodegos:
jų sirgau ir tūnojau pelkėje.

Naktis buvo tamsi, juoda ir 
baisi. Neit mėnulis išsigandęs 
neišėjo po dangų, paslampinė
ti. Laukais -eina kolchozo po- 
LitviršinMikas. B'na ir galvo
ja apie kolchozo reikalus, dar
bų, udarnikus. Staiga priešais 
jį kažkas atsietojo. Viršinin

Jungtinių Amerikos Valstybių žmonės 
tikrai nuoširdžiai gerbia savo krašto did
vyrius. Ypač aukštai gerbiami yra Jurgis 
Vašingtonas ir Abraomas Linkolnas: pirma
sis kaipo šio krašto tėvas, kovų dėl nepri
klausomybės vadas ir pirmas prezidentas, 
o antras, kaipo laimėtojas laisvės vergams.

Šiandien yra Linkolno diena. Ji mini-
ma su <lidel« pagiria, nes jis buvo garbin- kad (tįsieji
Kas prezidentu., tikras demokratijos gynė-| vu(lii Kęstutis ir
jas ir typisleas a.nerikeoae. Pats iSaugęs iš y
.mturtmgos semioa, nuo mažens dirbęs sun- hjetuve. kun'-’i'a galėtu totali plėtotis, ta
kius tiziškus darbus, pats savo pastangomis < Y* k ri bM

pasiekęs mokslo ir iškilęs Į politinio gy ve- /aiKwywę, ara».r» h „t
nimo viršūnes, gerai suprato žmonių vargus Pl°v<‘ Baltijos ir Jaodųfajpi-^ uvoe v sty , ^mo' kas norėjo praeiti pro šalį,
ir dėl to didžiausiu ryžtumu kovojo dėl jų bangos. Bet susirišusi uro- kratoma* principais sutvar- . t yig ygJ
gerovės, dėl šviesesnio jų rytojaus. Jis taip ja su lenkais ir netekusi ga- Į *Yta>. pnmlaafcant etnogvafi- — Ko norįj
pat geruti nusimanė, kad demokratiškam kia- bių vadų, lietuvių tauta, pra- n*M sienų, su ekonomijos rei- — Tai — velnias. Pas
štai daro gėdų vergų palaikymas ir elgimų- rado laisvę ir nugrimado Ver* kalanjaraais korektyvois. Ma
sis su jais lyg su kokiais gyvuliais. Lin- gavės gelmėse. Pasidalinę žumems garantuojamos kul-
kolnas pasiryžo panaikinti vergijų. To dar- Lietuvą rusai ir vokiečiai ė- tūros taisės. Vilniuje sušauk-
bo ėmėsi drąsiai ir energingai. Nors kilo nig persekioti mua, kaip ** Konstituanta torts nusta-
lldelė opozicija jo kilniam užsimojimui, nors jar neį yį^na tauta nebuvo tyli valstybės pamatus ir sa
lai iššaukė civilinį karą su visais jo žiau- Į ĮW,r,^tįojmMl.Į Tūkstančiai Ve n tykius su kitomis volstybė- 
rmnuis. tačiau Linkolnas nė kiek nenusi- . , >__ __I_ nvie*'’ v —-in—in ifcrinlrnrūmais, tačiau Linkolnas nė kiek nenusi- 
’ęido. Jis giiožtai kovojo iki galui, iki lai
mėjimui. Ir tenka pasakyti, kad jo laimė
jimas buvo milžiniškas. Nuo jo laikų Ame
rikoj prasidėjo lyg ir nauja gadynė. Linkol- 
no laimėjimus, tai buvo žmoniškumo laimė
jimas. ' ' i

Kaip paprastai gyvenime esti, kiekvie
nas didesnis žygis ar darbus pareikalauja 
aukos. Linkolno vedamose kovose krito ne 
viena auka. Ir jis pats savo gyvybę paguldė. 
Dėl to jo asmenybė pasidaro dar brangesne, 
jo atmintis dar labiau gerbtina ir jo kovų 
ii darbų nuopelnai labiau aukštinami. Lin
ky! nas buvo amerikonas, didis vadas, žmo- 

i arų priofeelia ir pabijotas pilna to žodžio 
pi asine.

VILNIAUS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
TAKDYMAI

“Vilniau." Rytojus” rašo, kad kėliem* 
Vilniaus krašto lietuviams kunigams lenkai, 
pereitais metais sudarė bylų neva už žmonių 
puvarilž’rų lietuvinimą. Toje byloje buvo kal
tinami šie kunigai: Ceikinių klebonas krm. 

V ienybė ’ praneša, kad Marylando gu- Varanavičius, buvęs Linkroėnų pa-
l-eniatorius llarry W. Nice paskelbė pro- rttpi(pM (dal>ar ftuividų), kun. Vin-
kleinacijų, kuria šių metų vasario 16 d. skel- ,aiJ jįiįfciniHj Palūšės klebonas, 'kun. Petras 
Vaina Lietuvos Respublikos Diena, Lietuvon Piunsky-s ir jo padėjėjas kun. Stasys Valiu- 

.3*^, nei>riktansourybės sukaktuvėms pa- , iit.vjčiu.s, Daugėliškio kietumas kum. Aleksau-
rurnoVi. Pažymėtina, kad gubernatorius Nice j drag Mikaila, buvęs Vydiškių (dabar Parū
pi ašo visų Maryiando vaistyk valdininkų doniblo) kieb«nas, kun. Florijonas Neviera, 
tų dienų iškabinti Jungtinių Valstybių v ė- pąringio parapijos klebonas kun. Adomas 
būvą. la pačia proga išreikltas pageidavi- , ^areinba, Dūkštų parap. klebonas kun. Že
ma*, kad mokyklos, bažnyčios ir visuome- nonas Butfeevičrus, Tverečiaus klebonas kun.

Mykolas Pšijalgauskas ir Vasiūnų parapijos

GURSRNATOMUS PASKUBA 
LIETUVOS DIENA

lies įstaigos kartu su valstybės gyventojais 
tinkamu būdu paminėtų Nepriklausomos
Lietuvos valstybės įsteteigimą

8? Kaip žiuomitt, L9#3 m. Muryiondo legis- 
iaUua priemė nutarimų, kuriuo gubernato
rius autorizuojamas kiekvienais metais va
kario * 16 d. paskelbti Lietuvon Dieną.

Be abejonės, visi AmsriioK lietuviai 
džiaugiasi Marylamlo valstybės valdžios to
kiu Lietuvai pulankumu. Džiaugiasi visa 
mūsų tauta. Dėl to reiktų, kad gub. Nice 
išreikšti i«ulekų ir jMigarbų, ptuiiuiouuit jaut 
po laiškutį. Tai turėtų padaryti mūsų orga
nizacijos. i , ( t

Žinoma, tų gub. Nice palankumų lietu
viams peluė ue kas kitas, bet Baltimorės 
botuviki veikėjai. Dėl to ir jiems reikia duo
ti priklausantis kreditas.

Kaip žiiKMiiu, iMarylando valstybėj ne

iti. daug lietuvių. Tačiau prie gerų norų ir 
smirnailimo ir aiažusuis žmonių Aaiičius daug 
gera gali padaryti Jų puvyzdį turėtų pa
sukti “lietuvišką valstybių” lietuviai; Fanu* 
sylvaniu, Illinois, New York, Conneeticut, 
Miissucliusetts, New Jersey ir Oliio. Šiose 
valstybėse daug lietuvių gyveuu, dėl to, jei 
tik ptudeleugtų, tikrai galėtų laimėti savo 
tautai tokį pripažinimą, kokį yra laimėję 
Mary lando lietuviai.

£ia pačia proga norime padalyti dar 
vienų pastabų: jei kitatenčiaiaiAšti valdžios 
Įmonės rūpinasi, kad ir nelietuviai minėtų

k *e i amus kun. Baltazaras Budrock&s.

Taip mane bolševikai ir pra
žiopsojo. Už tai aš ir piktas, 
kaip tūkstantis velnių. Aš

tuvių buvo imami į kariuo- «*»” Konferencija išrinko 
menę ir venčiami guldyti ga- Lietuvos Tarybą iš 20 imo- 
lvas svetinių valstybių reika-;«l’i- Prezidiumą sudarė; pirm. paTo^ygįllj |įf) vėlės
lama. Kiek lietuvių žuvo ka-'A. Smetona, 1 vice pirm. dr.
rtuvėse, kalėjimuose, Sibire 
už lietuvybės jausmų ir lie
tuviškų knygų! Kiek tūksta
nčių lietuvių liko surusinta,

J. Batrlys, 2 vtce pirm. kun 
(dabar vyskupas) J. Staugai
tis ir gen. sekr. iJ. Šernas. 
Vadovaudamasi viso Lįėtuvos^

sulenkinta, suvokietinta! pa-| krašto valia ir parinkusi mo
daliau didysis karas iSMaš-1 •1Menfcū» Taryba 1918 &. vo
kė Lietuvos gyventojus, jų sarto 16 d. potfatbt Lietuvos 
turtus ir sudegino daug mie-1 Nepriklausomybę. Tai buvo 
stų ir kaimų. O nauji valdo-' s\urbus politinis žygis, 
vai vokiečiai ryžosi visai pa- kuris laisvės kraštui dar ne-
smaugti lietuvių tautui Jau
nus vyrus ėmė Lietuvos iuis-

suteikė, o vokiečių žandarai 
dar labiau ėmė dūkti. Betgi

kai kiiKti ir gabenti Vokie- tai buvc pagrindas, kuriuo L. 
tijon ir apkasus kosti taip Taryba rėmėsi tolimesniuose 
zvimbiančių kulkų! Daugelis aav© žygiuose. Vokietijos ka:

nrnsų biju,įę, net užmiišote, 
kad mes pasaulyje gyvename!

Užšoko velnias ant viršinin
ko pdties ir įsikibo nagais į 
plaukus.

— At7*ukyk į tils mano 
klausimus. N-catsdkysi — už- 
kankniriu, į gabalus suplėšy
siu, užmušiu!

— Klausk, — sako viršinin
kas.

Velnias nusikvatojo, pradė
jo iš džiaugsmo spardytis ir 
sako.*

— Palauk, dobilėli! Dabar 
aš tave klausinėsiu, o tu at
sukinėsi. Atsakysi — paleisiu, 
neatsakyki — į kolchozą nu
vesiu, pionieriams atiduosiu: 
jie tau parodys, kur vėžiai 
žiemoja!

(Pabaiga bus)

Balsu v ikiško ‘ ‘ rojaus ” ,A - 
inerike, tavorščiai, da negreit 
sulauksime, Imi patys balšavi- 
kai jo nenori. Bruklyno Bini- 
1m>6 gazieta, kuri daugiausia 
stikina už toki rojų, rašo, jog 
jos okaitytojai ir Aiklįahli na
riai per buvusius lėktinus ve
tavo už Rooseveltą. Sako:
“.nebūt riek piktumo, jei būt 

— Matai, koks drąsuolis at- balsavęs draugas, kuris mažai

jų taip žuvo arba išmirė. Iš 
tvartų išsivesdavo paskutinę 
karvę, kiaulę ir išsinešdavo 
paskutinį lašinių paltį, nepai
sydami net senelių ir ligonių. 
O vaikus ėmė vokietinti mo
kyklose. Ne be reikalo vienas 
vokiečių generolas pasakė 
tuomet, kad po 50 metų ne
liks nei Lietuves vaido!

Bet kuo blogiau buvo lie
tuviams gyventi, tuo labiau 
augo ir stiprėjo vergų kerš
tas žiauriems valdovams ir 
laisvės troškimas.!

Ka«p praneša “Viln. Rytojus”, 1936 me
tų pabaigoje šiems kunigams buvo teismo 
tardytojo pranešta, jog teismo paruošiamą- 
jj darbų palcnyviainmi Si byla suskaldoma 
kiekvienam kunigui skyrium. Sausio 16 d.1 
tie kunigai skyrium valsčiuose buvo dar kar
tų tardomi.

Jaudrios sielos lietuvių pa
triotai Amerikoje, geriau o- 
rganizuoti, trittatė pašalpą dėl

ms ir reikalavo Lietuvai lai
svės iš Santarvės ir net per 
Vašingtoną. Keli šimtai tūks
tančių lietuvių Rusijoje or
ganizavosi savišalpos ir švie
timosi sumetimais, o po mo-

zeris tik po 5 savaičių patvi
rtino tų nepriklausomybę, bet 
reikalavo, kad Lietuva suei
tų į karo, muitų, finansų ko
nvencijų ir, darydama uniją 
ku Prūnija, išsirinktų Vilhel
mą savo karalium! Sakė, kad 
galingas ir turtingas karaltus 
ir jo rūmai tuo būdu nerei
kės lidkuvraans išlaikyti. Liet. 
Taryba neturėjo nei pinigų, 
nei ginkluotos jėgos, todėl tu
rėjo skaitytis su valdovais. 
Vok. k»t. partijos vadai siū
lė nedidelį kataliką kvnigai- 
kštuką Urachą, kuris kaip1 
antrasis Lietuve® karalius pa
sivadintų Mindaugu 2-ju. Jis 
net pradėjo mokytis lietuvių 
kalbos. Bet jam neteik© 'užim
ti Lietuvos sostas, nes L. To
lybes išmintis ir drąsūs žy
giai išvedė Lietuvą laisvėn 
tiesiu troliu.

sirario! Bu velniu įsigeidė nusimano apie politiką, bet
■grumtis! Na, sakyk: kas leng- kuontot babmeja draugas, ku-
viausias žemėje!

— Lėktuvas. Jis aukščiau,
ris skaitosi save pilnai sąmo
ningu, tai .jau blogai.”

LIETUVOS DIPLOMATIJA NERVINA 
LENKUS

Lenkijos Spauda Teisinasi Pasauliui
Veidmainingai - Neskriaudžianti Lietuvįy

Vilniau, Vilniau, Vilniau! policijantai su rajono komen-
Karia tu išsivaduosi iš lenki- dantų, viršininku ir dviem 
ško vabŽdyno, kuris tavo civiliais”. Taigi, patys mu- 
sveikų, lietuvišką kūną grau- ša, patys ir šaukia.
iUH' Be to, lenkai labai nervi-

Dar vis nestbaig'a prūš naši dėl lietuvių diplomato
Lietuvų tos lenkų intrigos. P. Rabi n a vi čiau s. fttai, kaip 
Štai, nuskambėjo per visą lenkai komentuoja^
[UMU.I, iž Lietuvos žinia, ka.L ..)xmdoI|(, rtip,
w vėl lenkų sargyba suside- ,, -v . . v , liuose buk einąs gyvas komen-donri iš 50 kareivių su kul- . ._  •u • t - x tavnnas apie pirnmtiriĮ Lie-kosvaidžiais Įsiveržt1 i Lietu- . • x- • t. A ..1 1 tuvos pasiuntimą sekret. P.

“L. .S das” pastebi, kad jam tekę suži
noti, jog šių kunigų kaltinimas remiamas 
lia,, kirti tie kunigai, užrašydami gimikno, ve
dybų ar mirimo metrikas, rašydavę į k«y- ... ....
gos tokių žmogaus pavardę, teekią žąnones litt. . f ’ ’ . _ , *.
ju... pa.aky.tuvo, bot jofciu bodu «,kmipy.'
duvo. ljenkai gi reikalauja, kad pavardės P^tangų pareikšta. įvyko 
būtų užrašytos tmlenkiatai, pavyzdžiui: Kin-:^*0? «irvažiavimų ir 
durys — kindur, Bileišis — Bileišo, Bar- s^orgadanete. jau ra< 5 
kati skus — Butkovski ir panašiai.

Taigi, mat, ir lietuviftkcans pavardėins 
Vilnoms krašte nebėra vietos.

>Wri lietuvių tatelijMMi, rai 
ttafaikų diviaŲoaaa tr lanka

Lietuvos Nepriklausomybei vos teritoriją, perkeldama de- 
dideles kliūtis statė ne tik markacijou linijos guires.

“Laivas Nr. 7-tame įdėjo mūsų jauno 
’nšj lojo p. Bastūno pamokslą “Prrmąjain 
Gavėnios Sekmadieniui”. Pamokslas para
šytas gražiu styliam, tatsyHinga kalba ar 
turiningai. Patariame visiems tą rašinį per
skaityti. Būt gera, kad “lervos” rtasibruk- 
tų daugiau tokių rašinių, o p. Bastūoą ra- 
giiMuae daugiau rašyti, kad neužleisti Die
vo duotąjį rašytojo talentą.

savo valstybei ««Uūgti1 Bni- 
k e tauta laisvės Lietuvai. Bet 
— deja — įsifoJėjęs bolševi
zmus privertė pakrikti taos 
jaunus lietuvių pulkus, o ko
litą gi laisvę Nusijoe y aidžia 
galėjo suteikti Lietuvai, ku
rią vokiečiai pasigrobė? Bva-

vdklečiai, bet ir lenkai. Teko 
kovoti su lenkais ne tik po
litinėje Ahveje, bet ir bažny
tinėje. Tarybas rūpesčiais 
Vilniaus vyskupu 1918 m. 
gruadiio mėn. liko didis lie
tuvis ganytojas J. Matulevi
čius. Bet ir tuomet Lietuva 
dar nesusilaukė laisvės. O 
lietuvių delegacijai net neofi-

ti Termito tailrm honferen
cijoje! fttai, koks buvo demo
kratinių Santarvės valstybių 
demokratiškumus ir trisšngu- 
inas, nežiūrint to, kiek memo
randumų riuntiaėjo laetnvos, 
Rusijos, jt menkos, ftveteari-

rbiausiob pastangos |x« ireiš- {Nukelta į 4 |>u<l.)

Rabmavičių, kuris tūlą laikij. 
vedė smarkią {>ropagan<lų 
prieš Lenkiją. Esą, P. Rabi-

i- i~,i "**’**“’’ Y1* angliškų
įtop P* » 'spaudą skundais prieš Lenki

jos spauda naujus prasima- f
nyjuus ėmė rašyti. Kaip že
miau matysim.

Dėl to įvykio Lietuvos val
džiai užprotestavus įlenki ja i,

Krokuvoj išeinąs “Ilustro- 
wuuy Knrjer L’odoenny’’ Nr. 
18 šių metų ivšo:

■“Ties Kivorriškin, Švenčio
nių apskr., lenkų sienos sar
gybos kareiviai K. O. P., ba
ndė apkasti sienos stulpelį » 
gairę. Tuo meta Lietuve* ka
reiviai, sargai sienos, palei
do į lenkų saigybą 18 šūvių. 
Iš lenkų kareivių nebuvo nei 
vienas nušautas, nei suleis- 
-tas. Sakoma, lietuvių buvę 9

’ ją, kad lenkai Lietuvą skriau
džianti ir persekiojanti. Tuip 
Rabinovičtius ir pagarsėjęs 
varydamas prieš lenkus pio- 
pagandą lxmdono laikraščiuo 
ne, kaip tai “Observer” ir 
“Darly Telegraph”.

Mes, lietuviai, turėtumėm 
pasididžiuoti, kad turime to
kių Babinavįčių. Kad dar 
Jungiau susilauktumėm tokių 
kurie mokėtų ginti lietuvius 
nno lenkų ir kitų priešų aii- 
glą sf««doj.

Aleksandra A. talpia
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lietuvių bendras susirinkimas 
kuriame vienbalsiai sutarta 
remti lietuvį kandidatų adv. 
Alei Conrad (Kundrotų) į 
Commo-n Pleas teisėjus. Iš
rinkta valdyba: J. Giluitis 
— pirm., J. Tijūnas — rast., 
dr. J. Sims — ižd.; spaudos 
komisija: S. Masytė, P. Mo
tuzas, M. Šimonis, finansų 
kom.: M. Balčiūnas, M. Batu- 
levičius ir K. Samsonas. Pla
čiai apkalbėta svaTba turėti 
lietuvį teisėjų. Nutarta vi
somis išgalėmis remti) adv. A. 
Conrad kandidatūrų. Kad iš
judinus Detroito lietuvius prie 
to darbo, nutarta laiškais at
sikreipti į visas dr-jas, kuo
pas, klubus prašant paramos 
finansų sukėlimui. Bus ren
giamas ir vakaras vas. 28 d., 
Lietuvių svet. su plačia pro
grama iš dainų, prakalbų ir 
t.t. Įžanga tik 15c.

Pageidautina, kad Detroi
to lietuviai ne tik darbu pri
sidėtų prie agitacijos, bet ko
vo 2 d. kiekvienas balsuoto
jas balsuotų tik už vienų ka
ndidatų Alei Conrad ir, kiek 
kalėdami, kalbinti kitus bal
suoti už jį. Adv. Conrad yra 
jaunas, energingas geras lie
tuvis. Jam laimėjus teisėjo 
vietų, galėtų plačiau ne tik 
lietuvių vardų išgarsinti, bet 
ir daug pasitarnauti lietuvia
ms. i

Norintieji prisidėti prie ko
miteto darbuotės, kviečiami 
dalyvauti bendrame susirin
kime, kuris įvyksta trečia
dienio vakarais adr. 3537 W. 
Vernor Hwy.

Vas. 2 d. L. Vyčių 102 kp. 
buvo susirinkimas, kuriame 
nauja valdyba užėmė vietų. 
Baigus senus reikalus, muz. 
J. A. Blažis paaiškino, kad 
sena valdyba, atlikus savo 
pareigas, kviečia naujų val
dybų prie stalo. Valdybų su
daro: P. Padolskas — pirm., 
H. Navarauskaitė — pagelb., 
F. Stanulis — nut. rašt., A. 
Adomaitė — fin. rašt., J. Sa
kalauskas — ižd. P. Padols
kas pasižada vyčių gerovei 
kiek galėdamas pasidarbuoti. 
Kvietė visus narius į darbų.

P. Padolskas yra daug pa
sidarbavęs Vyčių kuopai. Ti-

Muz. J. A. Blažis,
Lietuvos neprikl. paminėjimui 
rengia gražių muzikalę prog
ramų. Be choro, dar bus at
vaidinta reikšmingas vaizde
lis.

Vasario 14 d., Šv. Jurgio 
parapija apvaikščios Lietuvos 
Laisvės Atgavimo Šventę. Pa 
rapija ir choras po vadovy- 

knrislste Br. Nekrašo rengia kon
certų ir prakalbas. Dainuos 
solistai: S. Bukšaitė, A. Juod- 
snukaitė, P. Medonis. Cho
ras galingai užtrauks patri 
jotiškų dainų po vad. daini-

,1^5-Zz,
m-

.. i—i

kimės, kad ir šiais metais 
savo užduotį tinkamai atliks.

Nutarta suorganizuoti vai
kinų ir merginų minkštos bo- 
lės žaidimo ratelius. Kuopon 
įsirašė keletas naujų narių. 
Susirinkime dalyvavo adv. A. 
Conrad ir padarė pranešimų 
apie savo kandidatūrų į tei
sėjus. Vyčiai žadėjo remti.

Po susirinkimo, rūpesčiu 
pirm. P. Podolsko, visi buvo 
pavaišinti.

Vas. 21 d., Šv. Antano pa
rapijos choras, kaip visuo
met, minės Lietuvių Dienų. 
Programa bus pritaikinta. 
Vaidins naujų veikalų “An
tanas Leitenantas”, penkių 
veiksmų dramų. Vaizdelis 
“Apvainikuota Lietuva” su
žadins kiekvienų tėvynainį. 
Gerb. kun. I. F. Boreišis pa
sakys kalbų apie naujus įvy
kius Vilniaus krašte ir Lie
tuvos padėtį. Choras, muz. J.

Kun. Ig. Boreišis, Šv. Antano parap., Detroite, klebonas, 
uolus lietuvybės žadintojas išeivijoj, Lietuvos nepriklauso- 

A. Blažio vedamas, dainuos' mybės paminėjime, sekm., vasario 14 d., kalbės apie kelius, 
patrijotines dainas. Dalyvaus privedusius Lietuvų prie nepriklausomybės.
ir vaikų choras. Tad, Detroi- ■ — 
to lietuviai, ruoškimės į šį pa niuko 
minėjimų. Koresp.

EAST SIDE
Vasario 6 d., Sv. Jurgio 

bažnyčioj apsivedė trys po
ros: Jonas Moekaitis su Bar
bora Tribavičiūte, Frederikas 
Rieker su Josefina Jagminai
te.

6 vai. vakare buvo šaunios 
vestuvės Juozo Antanaičio su 
Konstancija Kašėtienc.

Juozas buvęs keletu metų su £erlb- Uždaviniu ir tinka- 
parapijos komitetu, daug pa- apvaikščioti Lietuvos šve
rapijai yra pasidarbavęs, ir 
yra didelis jos rėmėjas.

Konstancija irgil yra pavy
zdinga katalikė mūsų para
pijos.

Jaunavedžiai yra visiems 
gerai žinomi, tad į bažnyčių 
susirinko labai daug žmonių.

Draugai ir pažįstami linki 
Antanaičiams gražaus ir link
smo gyvenimo.

Vasario 8 d., trijų draugi
jų rengtas parapijai Užgavė
nių bankietas nepaprastai 
puikiai pavyko. Dalyvavo a- 
pie 400 žmonių.

Didžiausia padėka nuo pa
rapijos priklauso Mot. Sąju
ngai, Maldos Apaštalavimo 
draugijai ir Sodalicijai. Ypač 
vedėjoms O. Krafcavičienei, 
H. Stepanauskienei, V. Mika
lauskienei, kurios viskų tvar
kingai prižiūrėjo, darbininkė
ms, komitetui, aukotojams, 
bilietų pardavėjams, dainini
nkėms, Br. Nekrašui ir vi
siems kurte tik kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šio pase
kmingo parapijos bankieto.

Dar kartų visiems dėkoja 
kleb. kun. J. Čižauskas ir 
parapija.

pianisto B. Nekrašo, 
kuris taip pat padainuos 
šiam vakarui parašytų dai
nų. Kompozitorius, kleb. kun. 
J. Čižauskas pirmu kartu dai 
nuos dainas.

Kalbės šie svečiai kalbėto
jai: atstovas V. Uždavinys, 
svečias iš Lietuvos, kun. V. 
Masevičius, kun. Silvius, Dr. 
Jonikaitis, teisėjas J. Uvikas 
ir kiti.

Kviečiame visus Detroito 
lietuvius atsilankyti) į minė
tų vakarų, susipažinti arčiau

ntę.

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Gavėnios metu trečiadie
niais ir penktadieniais laiko
mos pamaldos. Trečiadienių 
vakarais ’v kajbaęm *• rožančius, 
o penktadienių — vaikštoma 
Kryžiaus Kelius.

Viešieji Darbai Lietu
voje atseis 3,480,000 

Litų

Jau kelinti metai, kai Lie
tuvoje v plačiii mastu organi
zuojami viešieji darbai. Jais 
žiemos mėnesiais darbu ap
rūpinami miestų ir miestelių 
bedarbiai. Šiemet viešiems da 
rbams? paskirta 3,480,000 li
tų. Už šiuos pinigus bus tva
rkomi miestai, statomi keliai 
ir atliekami kiti statybos da
rbai. Prie viešųjų darbų gaus 
darbo apie 5,000 darbininkų.

Tsb.

THE GOOFUS FAMILY
TteuL ME . HAMK,
OoMDO THlMK 
A HUSSA^O SMOOUO 

F(2oM

IŠ CHICAGO ŠVENTĖMS Į DAYTON, O.

(Tęsinys)

Seniau šioj parapijoj kle
bonavo angaras. Dalykai nė
jo taip, kaip turėjo eiti. Sve
timtautis kunięas negalėjo su 
lietuviais dirbti. Bėgiu šešių 
mėnesių, pridirbo skolų, o 
nieko neišmokėjo. Dalykai C- 
jo blogyn. Pagalios sumanė 
palaidoti lietuvių parapijų.

Atstovai p3* pralotų Thill

Trijų vyrų: Frank Gudelio, 
Leon Razansko ir Antano 
Freitiko delegacija, nuvyko į 
Cincinnatti pas pralotų Thill 
reikalo lietuvio kunigo. Iš
klausęs dalykų pralotas su
tiko gauti kitų kunigų. Rei
kia pažymėti, kad pralotas 
Thill yra gimęs Daytolne ir 
pažįsta lietuvius. Kandidatų 
atsirado vienuolika ir iš jų 
vyskupas pasirinko kun. L. 
Praspalių, kuriam ir pavedė 
parap. reikalus tvarkyti.

Parapija turi du akerius 
žemės šalimais bažnyčios ir 
ateity žada statyti mokyklų. 
Vasaros metu ant tos žemės 
rengia bazarus ir kitokius pa
rengimus. Vieta arti miesto 
parko. Šioj apylinkėjl dau
giausia gyvena lietuviai su 
maža priemaiša kitų tautų.

Draugijų yra nemažai. Vi-jkšdamas padėkų klebonui u3

Vasario Dvylikta Diena
“Būkite kantrūs ir jūs”.

— Jok. V, 8.

Yra tūkstantis dalykų, ku
rių atsiekimas negali būti pa
greitintos, bet kurių turime 
kantriai laukti, — nekurie 
iš jų įsikūnys ant žemės, o 
daugiau ir geresniais nebus 
džiaugiamasi jų tobulume iki 
dangaus aušrai, kuriai ištik- 
ro mūsų visas žemiškas gy-

sos draugijos darbuojas baž
nyčios ir tautos labui.

Vokiečių klebonas

Praeity kaimynas vokietis 
nebuvo lietuviams palankus. 
Jo parapijos mokyklon eida
vo lietuvių vaikų ir, kai Ele
na Skutkauskaitė laimėjo pi
rmų dovanų už gerų mokini
mui ir gavo stipendijų į a- 
kademijų, tai klebonas pasi
priešino. Tada Dievo Motinos 
seserys pakvietė iš Cincinnat
ti savo viršininkę, kad patik
rintų lietuvaitės gabumus. Ir 
viršininkė pripažino lietuvai
tei dovanų. Klebonui bet gi 
užsispyrus lietuvaitė skiria
mos dovanos negavo. Nuo to 
laiko turtingoji moteris, kuri 
tas dovanas duodavo, sulaikė 
ir ši mokykla daugiau negau-

venimas yra tiktai laukimo 
laikas. Skaistūs ir kilnūs ide
alai, kuriuos čia sekame, bet 
kurių niekad nerandame, ten,
“jei mes tikimės” ir “kan
triai laukiame” (Rom. VIII,
25) bus daugiau nekaip tikre
nybe. Pajėgos, kurių berybės
galybės mes kartais jaučia- į T1& ovam?- 
me tokius keistus ir pasiap- 
tingus nurodymus mumyse, 
bet kurie yra supančioti ir 
prislėgti medžiaginėmis kliu 
timis, ten, jei tik mes išmin
tingai lauksime, prasimuš vi- 
šame grožyje ir garbėje pa
švęstos ir ištobulintos žmo- 
gybės. Menki, maži) sėklos ge
malai dabar, mes laukėme bū
ti pasėti šalia gyvenimo upių 
tautų pagydymui.

— Anon.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 77901

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

By H. T.

ENOOGH FOR LUNCH 
AMO CAfcFARC, 
AMyWAy'.‘.

s" 65

Kitas svečias

Gruod. 24 d. atvyko kitas 
svečias Bruno J. Brazauskas 
su žmona iš Gary, Ind., kun. 
Praspalio pažįstamas, važine* 
damas iš Indianapolio užsu
ko čion aplankyti parapijos 
klebonų. B. Brazauskas jau
nas ir susipratęs lietuvis, Iš 
profesijos inžinierius ir turi 
gerų tarnybų Gary, Ind. Day- 
tone trumpai viešėjo, tik vie
nų naktį.

Pas Leonų Razanskų
Naujų Metų dienų buvau 

kviestas su klebonu pietums 
pas parap. ir lietuvių darbuo-
tojų Razanskų. Razanskiene ..... , ,.

, . j . .v gali būti pavyzdys kr su savo dviem dukterim iš- , r „
kėlė didelius pietus. Pietuo- ° onl-loms 
se dalyvavo ir Razanskų žen
tai su tėvais. Be to, vaišėse 
dalyvavo ir P. Gudelis, Day
tono lietuvių nenuilstantis 
veikėjas.

Vakarienė parapijos 
svetainėje

Juozo Maksimavičio lėšo
mis vakare suruošta turtinga 
vakarienė. Sukviesti parapi
jonai ir J. Maksimavičio ge
rieji pažįstami.

Po vakarienės trumpai pa 
kalbėjo J. Maksimavičius, rei-

prielankumų tuo laiku, kai 
jis gulėjo ligoninėj. Po kle
bono kalbos, L. Zarauskas pra
dėjo skaityti iš užrašų seimų j Viekšniuose, 
skiriamas dovanas klebonui 
Dovanų buvo tiek, kad stebė
tis reikėjo. Kitos šeimos do- PLATINKITE “DRAUGI-

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD OOLD CT- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

lH», 1

DRAUGAS

vanų įteikė $15.00 veri 
nki biznieriai užsakė 
vertės vii/iutinį (overk 
Kitos dovanos buvo kle 
jos papuošimui. Viso dov| 
galėjo būti netoli už $2(

Parapijonai tomis dovjJ 
mis parodė dėkingumo kh 
nui už pasidarbavimų.

Po dovanų įteikimo dar | 
lbėjo klebonas ir širdingai I 
kojo visiems. Žadėjo ir tol 
dirbti Bažnyčios ir tautas! 
bui. Ąžuolas pasodintas 
bažnyčios liudys, kad Ii 
viai savo pinigais pastot 
bažnyčios neatiduos.

Po visam buvo šokiai.

Nauji Metai Daytono 
tuviuose, jųjų susiklar

Pradėtos Steigti Vi^ 
šosios bibliotekos

Pereitų metų rudenį Lie< 
vos seimas priėmė įstotj 
kuriuo leidžiama švietimo 
nisterijai steigti viešąsias 
bliotekas ir skaityklas vi| 
me krašte. Dabar šis įst 
mas jau pradėtas vykdj 
Nuo vasario mėn. 1 dtei 
tokios skaityklos ir bibli< 
kos bus įsteigtos Jurbarij 
Šakiuose, Šeduvoje, Kupišl 
je, Žagarėje, Kelmėje, 
tose, Kovarske, Ramygaloje^ 
Raguvoje, Krekenavoje, Merį 
kinėjė, Šiauliuose, Šėtoje ii

numatyti kiek jų krautuvių koe- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų per 
specialį siuntinį. Primename, ki 
užsimokės laikyti užtektinai Ol< 
Gold Cigaretų stake, kad ir jj 
nepritrūktų.
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D W A g O A S • Penktadienis, vasario 12, lW
IŠKOVOJO LIETUVAI 
rę IR PRIPAŽINIMĄ Iš Tėvų Krašto

(tęsinys iš 2 pusi.)

lietuviai ir jų biurai!
kad lietuviams 

prie to viso dar ir
Ir reflEtaii//gMM»ia — gi 

j«e»-
Lietuvos kariuomenės 

steigimas

karo pabaigoje nuvertus) 
kiurį Vokietija ėmė irti ii 
pnėti. Lietuviams atėjo tį

sia proga tuo pasi- 
,udoti. L. Taryba 1918 m. 
ikriCio 11 d. sndarė laiki- 
ją Lietuvos vyriausybę — 
Voldemaro ministerių ka

bėtų. Pradžioje ji
ris yra didžiausias pvr pas- 

manė, kutini uosius penkerius metus.
Lietuva su nieku neką- štai, kaip atrodo paskutinių 
ir dėl to, girdi, nei vie- penkerių metų Lietuvos pre- nnglitj — už 8 mil. lt., teksti- 

J°K‘ kybą su užsieniais:

tvo

kaimynas neturėtų 
ti. Atrodė, kad, vokiečia 
išeinant, pakaks steigti
miliciją sienoms saugo- 

o vidaus tvarkai prižiūič- 
policiją. Bet gyvenimas kų

rėdė. Bolševikuojančios
©kiečių kareivių tarybos c- 
lė derėtis su rusais dėl Lie- 
uvos t‘atidavimo”. 1918 m. 

’eio 1 d. L. Taryba pa- 
ė karininkui Grigaliūnui 

lorvackiui (dabar atsargos 
nerolui) organizuofi sava 
ius pirmajam pėstininkų 

laikui.

Gruodžio 10 d. vokiėčiai a 
,idavė Minską bolševikam*, 
<urių kariuomenė gr. 28 d.

liniją Siuurkainis - Sve 
onys - Zarasai. A tsi t ram

ių vokiečių pėdomis ru
kai slinko į Lietuvą.

(Bus daugiau)
Lietuvai: jau reikėtų smar

kiai veikti ir ruoštis neįsilei
sti senų valdovų, rusų, ne
žiūrint ar jiė komunistai, ar 
inenarcliistai, ar demokratai. 
1918 m. lapkr. 23 d. mirrist 
ifrfn. ir krašto apsaugos mi- 
tistėris Voldemaras išleido 
rinnąjį įsakymą Lietuvos ka 
•iuomenei. 1-jo pulko vadu 
Išskirtas papulkininkas Gal
vydis - Bikauskas (dabar ats. 
gėtt.). Gruodžio 7 d. šiame 
pulke Vilniuje jau buvo 33 
karininkai ir 59 kareiviai. 
Jaunas pulkelis gr. 18 d. pėr- 
kehas Alytun, o Vilniuje pra
dėta steigti Vilniaus komen
dantūros kuopa. Rusams sle
nkant į vakarus, Lietuvos vy
riausybė ir ši kuopa persikė
lė Kaunan. 1919 m. sausio 5 
d. rusai paėmė niekieno ne
ginamą Vilnių ir žygiavo to
liau, Kauno link.

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

-PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomžngi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKfiJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ik.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. MAUME KARU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

t«L YARdf 0994 
RkM.: Tel. PLAee 8400

V4.LANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 8-3 ir 7-8 v. vak 

ftfMlEKnm.a ko#. Ilf IO Aian.

DR, CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 tnb(M

ČHICAOO, IU.
Telefonu lfXDwey 8880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedėKomia nno 10 iki 19 
Nao 10 iln 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
*•1 »w» cfteto H *V»» 7 Iki a-30 v •

jau sdenfžo is Kalifornijoj

DR. J. SHINGLMAN
FraklHcuoJ* 80 melų 

ReumaUiman Ir širdies Ugon Jo 
epeeMlyb«

Valandos f 1-12 A. M. 2-1. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vleU I«88 go. B0 A”AFhone cicero ses«

OOioo 4MO W«al 18tf> UmO

Pernykšte Lietuvos 
Užsienių Prekyba 
Davė 34 Milijonus 

Litu Pelno

Šiuo metu jau yra paaiškė
ję daviniai apie pernykštę 
Lietuvos užsienių prekybų. IŠ 
viso pernai Lietuva į užsie
nius išvežė savo gaminių už 
190,500,000 litų, o įvežė iš už
sienio už 156,100,000 litų. To 
kiu būdu, pernykštė Lietuvon 
užsienių prekyba davė 34,- 
400,000 litų gryno pelno, ku

1932 m. išvežta už 189,1 
mil. litų, įvežta už 107 mil. 
litų.

1933 m. išvežta už 160,2 
mil. litų, įvežta už 142,2 mil

1934 m. išvežta už 147,2 
nril. litų, įvežta už 138,7 mil. 
litų.

1935 m. išvežta už 152,3 
mil. litų, įvežta už 128,6 mik 
litų.

1936 m. išvežta už 190,5 
mik litų, įvežta už 156,1 mik 
litų.

Lyginant 1936 ir 1935 me
tų davinius, matoma, kad pe-

3

-■ EKSKURSIJOS {LIETUVA -
Gegužės 20 da laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

LiepOS 2 ds asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenburgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

.......... - « —■ — ■ —~
irtai nitais Lietuvos išvežimas 
į užsienius padidėjo 38 mili
jonais litų, o* įvežimas iš už
sienio padidėjo Virš 27 mi
lijonų litų. Daugiausia į už
sienius buvo išvežta šių ( lie
tuves gaminių: sviesto — už 
35 milijonus lt., įvairios mė
sos — už 30 mil. litų, linų už 
25 mil. lt., gyvų gyvulių ir 
paukščių — už 20 mil. It., li-» 
nų sėmenų — už 7 mil. lt., 
kiaušinių — už 5 mil, lt. ii 
t.t. Gi iš užsienių Lietuva pe
reitais metais daugiausia įsi- 
vežė tokių prekių: įvairių ve
rpalų — už 17 milijonų lt., 
audinių — už 16 mil. lt., ge
ležies už 8 mil. It., akmens

lės žaliavos — už 6 mil. lt., 
odų kailių ir kailiukų — už 
5 mil. It., silkių — už 3 mil. 
litų ir t.t.

Šiais metais numatoma Lie
tuvos užsienių prekybą dai
daugiau išplėsti, ypač, kad 

■ ■ - . yr-r -ars-asTi

RAfftnend(ioja<ria« Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, rttttol* tfioerlo Bittėffo Vynų
nuo skilvio ligos ar šiaip nevtriSinimO iy 
rekomebduoti VistėrtS.—Mrs. Susas n • PavfaZ. Nedalytu* 
Jokių bandymų sk kitais liuosuotojais. Imkite Tnneno 
Bitterio Vynų, kurs per 45 metus jau yra {rodę*, kad jiai Jteb 
tinKamiaušias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudljimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų. 

PBASTK SAMPKUO DYKAI
wsa w *-

Vištose
Vaistinis*

kaliu sts*

arba telefonuokite CAKal 7790

Lietuvos gaminiams kas kart 
atraudama vis naujų ir pla
tesnių rinkų. Savaime supra
ntama, kad didėjant užsienio 
prekybai ir ypač jai esant 
gana pelningai, kartu didėja 
ir Lietuvos gyventojų mcd 
žinginė gerovė.

Sviesto ir Kiaušinių

1936 metais Lietuva į Už
sienius išvežė sviesto ir kia u 
šinių daug daugiau, negu bu
vo numačiusi penkmečio pla
ne ir pustrečio karto daugiau, 
kaip 1935 metais. Iš viso pe
reitais metais Lietuva išve
žė 14,310,287 kilogramus svle

MADVILIftKJS. — (Mūsų 
koresp.) Ar esama kame nois 

sto. Jo išvežimas betų buVęs i k^Ur, svetimose valstybėse, 
gal dar didesnis, jeigu pere^ P** mus Lietuvoje
tų metų vasarą nebūtų būvė
si sausra. Datogiattsia savo 
sviesto pereitais metais Lie- j menkiausią “nusikaltimą” — 
tuva išvežė į Angliją, arti-' P««rodymą girtu viešoje vie- 
miausius Rytus, Vokietiją, 'toje, abejoju?!
Jungtines Amerikos V aisty- Niekur, gal būti, tiek ne- 
bes, Belgiją ir Šveicariją. Is 
viso lietuviškas sviestas bu- j

vo eksportuojamas į 22 val
stybes. Tuo pačiu laiku Lie
tuva išvežė 06,541,874 Štukas 
kiaušinių, tuo tarpu kai 1935 
metais jų bnvo išvežta tik 
26,758,470 štokų. Kiaušiniai 
daugiausia, bnvo išvežami į A- 
rtgltją, Čekoslovakiją, Vokie
tijų, Šveicariją, Švediją, Pra- 
nuūži ją ir kitur. Už sviestą 
Ir kiaušinius Lietuva pernai 
iš užsienių gavo 39 milijonus 

i litų. Šiais 1937 metais, Lie
tuva sviesto ir kiaušinių iš 
Vežimą į užsienius mano dai 
žymiau padidinti. Tsb.

Nežmoniškos Bausmės

tokių netžmoniškai didelių 
bansmių, skiriamų visai uz

irta ujama, kaip kati pas mus, 
čia girtavimas yra net 

propaguojamas. Valstybė is

LIETUVIAI ADVOKATAIIMAliGaAJ"
Telej/hcmo: BOUlevard 2800

JOSEPH J. CRISH
IJ KTWf S A DVOK AT A S' 

4631 South Asldatid Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone j REPublic 9723

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak RtJad
Metropolitan State Bank name 
Valaraloa kasdien nuo 9 iki 5 
Panodėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Tekffonas OANai 1175

prospect lOlf I
j/. A R KTSiCY*' 8*^® South W ėst e m Avenue

Valandos:
ATTORNET8 AT LAW 
SS3‘J So. Wea<em Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:80 po pi ei. i 
Iki 8:80 v. vak. BubatoJ m c 12 iki •:Š0 vakare 

IS8 W. Itamlolpli SI. 
Valandos: ka»derr rrao 0:00 ryte 

:00 oą frlet

6UMENT J. SV%OW
LriftUVIS AirYtUtATAS 
33 North Lt Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieninis 

6322 So. Westerrn AYeDue
_________ PROspect IOT2

AKIŲ GYDYTOJAI 
■ ■ ---- ■

30 METU FttlTYltlMAS 
Akys eguminnojnnios — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SUTANA
OPTOMETRISTAS 

1601 S/ Ashlstid Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI
ia. i.rja. r ■ -msj

degtinės turi po 10-12 mili
jonų litų į metus pajamų.

Bet nesuprantama, kodėl 
tuos pačius žmones, kurie va-i 
lstybę remia per degtinę taip 
skaudžiai toji j«it valstybe 
baudžia?

žinau visą eilę pavyzdžių, 
kaip jsigėrusį žmogų, ktfrif 
nič nieko niekam blogo be
darė, bet policija jį areštuo-
• JI» A 1-jjJ dovanų lft vl»o $200,000 Įstojant Į.ja, muša, vien tik dėl to, kad old gold ckiakItv Kcvterta. 
jie girta*. O, aut rytojaus sū-1 .S8E
stato protoko), nieko nenu-. X t&fiSgIiuk urttiifl&OSt 

a- paprašykite Jo dėl oficialių Old 
Gold Puzale Plcturea DYKAI, an Į-sikaltu.siain žmogui ir bylą

Perduodu kam komendnntni 1 alttlulb ,r pilnom Informacijom apie peiuuuua Kam Kornenaanrui, kontwst4. Neėa jokių a.PgavyaWų.
kuris, pasinaudodamas am ‘ ’rik ■>th*u 1Sn,lin?’ laimės. Dvigu-’ pu. uittuuuuuuiub «>al11 bal-Svcinūs, <nd Gold elfllo JnlrtB vl-
suteiktomis teisėmis, tą žmo- bO senimo v™** skaitykite
gelį, vien tik dėl to, kati jis Į --------------------------•-» -i ■■■•!■■•—r-
buvo girtas, nubaudžia 2-3 mai, skiriama mažos baus-
mėnesius kalėjimo ir 300-409 niės. Taigi, kur teisybė.'
litų pabaudos. An&r. Barkauskas

Taigi, ar girdėti kame to- __________=,__ =-
kios didelės bausmės, už me- 
nkniekius, kaip pas m,l | «<“««<*>. viešbučiuose, akai-,
Nors visokiems valdžios tur- Itykl-*, arbatinėse, valgyklo- 

se reikalauk laikraščio “Brauto išeikvojimams, palygina-

LIETUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTAfcAl

Narni: 6459 S. RockMrell St. 
- Telefonas REPublic 9600

LIETUVIAI DAKiAKAI 
Tel. Caiumet 5974

OFISO VALANtKJK:
9 ryte iki 8 vakare išakirrant sek

madienius ir tiečfadiėnius

DR. A. P. SlUUiA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
_______ CHICAGO, 1LL.

DR. A. 1. SHIMKIfS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fdtrftetd Avė. 
Tel LAFayette 8016

V ALANUOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
, pagal sutartj.

Tcleplione ITFMlock 2061

- DR, JOSEPH KELIA
DENTI8TA8

Nnn 9 ryte Iki 8 vafcare 
RektnOdieiiiais ir šventadieninis

neesi eu'siterime

Tel. Office Wentworfh 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
| Moterų hr vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St
. Valandos 2—4 j>O pietų, 7—8 v. vak. 

jjlskynni sgredomio if snhnt< inie ,

I Tel. Ofc. REPublic 7«9«

"1 »“r."umwis

DENTISTAS 
2423 Wdat Ma/ųnette Road

Antrad.. kvtvlitad. h oenktadlenlal: 
9-18 v. rytų: J-5 p. p.; »-9 v. v.

SbfttadienlulM nuo 9 v. r. Iki 1 p. t>-
161 Breadvay 

MELROSE PARK, 1LL
Plrinudt.mliils Ir trefladlerilats nuo 

10 v. r. Ikt » vai. virkSro
ft.-ftliidlenlttls nfio 2 v Iki 9 ». v 

JU-kmartferrlKh, parai sntarlffts

AMERIKOS LIETUVA’ PAKTART? ORACOUOS KARIAI■ - - ... ---Mtu—i r- -įrrr.T nrmrrr r,. ■

WtC%0e« 6659
Ree. and Office Tel. OANa 0257 

R
Offide Phone 

PPOeeect !<«>• «*59 8. Leevltt B*
Vai. 2-4 pp. fr 7-S vMk. O/tNatOTOŠ

DR, J. J. KOWAR
fKOVARSKASl

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
244)3 W. b3rd SU Chicagu-

Nedėlloiu Ir Tr,-,’ludlen|u.l« 
Pagal BtlfaftJ

r » u . « m. i ■ i >
Office Houre

2 to 4 and 7 4o 9 P. M. 
Snrulay by Apf«rintment

DR. STRIKOL’IS
^HYSlClAN and SURGSON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofifto Valanda*

Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vak 
Nedcliomia pagal .autartį

Ofiao Telef. BUOIevard 7620 
.. . Tęlef. PROagtt 1930

Tet OANal 0188

DR. S. RĖŽIS
OYDYTOJAS IR OHKUBOAS

2201 W. Cermak Road
Vakndoe: 1-S b 7—8 

Seredomia nr Nedftl. pHg.1 BBUrtį
. ftĖZ/DKNClJA

663? S. CdHfortiid Avė.
Telafę^M RSPub^c 78$8

6ALITE LANKĖTI 
$100 4100 TURTĄ

OLD GOLD KONTESTAS 

DUODA JUMS AUKSINĘ 

PROGA

Gulite laimėt vieną 18 1,000 cainh

{?<>•

Bes.:
«56 < 69 et

DR. A. S. RAKAUSKAS
gYDYT0J.48 IĖ ČHUtUROAS 

4 i 42 Arcnet Avenke
Ofise vii.: 2-4 n 6-8 P. M 
Rea. ofiso vai.: 10-12 A. M.

A «-♦ F. k.
Treftiarfienrins »t Sekmadieniai*

, --------- pagnj, jnterti___________

DR. P.. ATKD6IŪNAS
1446 SO. 49th CL Ctc«T6, BĮ. 

I l/tarrt., Ketv. ir Pf»u. 10—9 vai. v.
5147 So. Halsted Št, Chicago 

1 Pšnftd.. Serftd. ir Sidim. trtfr £-9 *
Į Ree. 6924 So. Talman Avė.

Res. Tel. GgOyęaill 0617

Tel. Ofise:
LAFayette 4017 

l'el namų:
feĖM.octt «28(

Office Ttf Bl
br. j. r
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. MarąūCtte KCrtrd
Vst. Ž—4 h* 7—9 vA 

Ketv u NedėlĮomią^ansita rų£_

Tol CANal 8845

DR. h C, WINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7-^ vtfl. 4*ara

Ketvėrgais sutartj
2305 So. LeavKt St.

..........W..WW

DR. A. J. MANKA8
GYbYfO.te.8 «t (JNfflUfcGAS 

fUUdfttt 1U« 4«70 ArcMf Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7-^-8:30 

vakare
Mt%lDĖNWA

LAfayetle 8051 2618 W. 48rd St.
VsIhimIom: 9—10 ryto ir f>—š vak.

Trefindreniais if Sefcnrtldienmia 
ONSml •nfkrti

Rea. FRŲEpect ou

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

f 621 5o. Hatoted Otreet
Rcrideuciįa: 8060 9«r. ArtfaUte 4 ve. 
VALANDOS: 11 rytu rki 9 Kfpiet 

“ Ai

♦ei. ROUtevard 7948

dr. c. i rėžau
AS

arti 47tk fttrrtd 
Vai.: o* 9 tfitt Hrt 8 vAeme

Tel Oflae aodWf«r< 9Win 
Rea 5197

DR. A. J, ERTAM

Oftoa Y* VOMIfM 9H9 
- Reeįdenoe TU. BEVerly 8844

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJ AB 11 OHIBŪRG, 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2—4 Ir 8—8’ p. m.

iv-ii’ i jn
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9-10 A. M
NadėUooiįt pagal sutartį*

AS



Penktadienis, vasario 12, 1937

Iš Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 

Draugijos Metinio 
Susirinkimo

Kas trečių sekmadienį mė
nesio įvyksta ABI) centro ir 
skyrių atstovių bendri pasi
tarimai 6v. Kazimiero Aktu 
demijoj. Metinis tos draugi
jos susirinkimas įvyko sausio 
17 d. ir pradėjo 18-tų metų 
iš eilės tos draugijos gyva- 
vimo ir darbuotės. (AiSD 
steigta kovo 4 d., 1919 m.). 
Susirinkimas buvo skaitlin
ga* ir pasižymėjo įvairių su
manymų bei nutarimų gvilde
nimu.

ar taip | tai žiūrėsime. Kai ku 
lios mūsų veikėjos jaunutės 
įstojusios organiaacijon su
brendo į tikrai rimtas visuo
menininkas. Išsiauklėjom sau 
ir rinitų vadovių ARD sky
riams vadovauti ir būrį alu- 
mnių su mumis darbuotis!.

A. Nausėdienė, centre pir- 
min. jau aštuonioliktų kartų 
vienbalsiai išrinkta centro 
pirm. Be to, jai prisėjo su
tvarkyti, išauginti ir per 10 
metų vadovauti vienam veik
liųjų ARI) skyrių, būtent Bri

Gerb. prof. krn. B. Urba,

I vice pirm. ARD centro 
Ona fteikauskienė tai vetera
nė darbuotoja tos organizaci
jos. Keliolika metų ji stovi 
prie draugijos vairo. Veikli, 
kantri ir pasišventusi rsine-

Akademijos kapelionas atsi- ja. Taipgi jinai yra 9 skyr. 
lanko į rėmėjų susirinkimus, iždininkė.
Jo originalios ir turtingos mi 2 vice pirm. Margareta Do-
ntys bei įvertinimas rėmėjų b,wulskienė tai vlOTa Jannc. 
darbuotės visuomet visose pa Teikgjų žynli biznicrklb
Įteka gražų ir gilų Įspūdį. |ARD w skyr pirm gaW jr

Iš vienuolyno vadovybės, energinga “a bom leader”.
pasikartojant tai garbingai Kavo pareiga.s rinltai eina ir 
Motinai Marijai tai seseriai puiWai darbuwjas 
Juozapai dalyvaujant rėmėjų
susirinkime priduodama sūri-1 Nutarimų rašt. Veronika 
rinkimams ypatingos svarbos Galnaitė jau keliolika metų 

tas pareigas eina. Jos gabiai 
parašyti straipsniui padėjo 
organizacijų išauginti. Savo 

Keliolika metų grynai idė- rimtumu ir protingumu ji ro
jinei draugijai išgyvuoti, ne- mėjose autoritetinga. Jaunu- 
išsisklaidant ir dargi nuolat tė atvyko iš IJetuvos, dirbo 
sėkmingai veikiant tai irgi ir lavinosi ir savo triūsu ir 
savotiškas) rekordas, ar šiaip ambicija įsigijo aukštesnį iš-

ir rimtumo.
Kas sudaro ARD vadovybę.

VENETtftN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rfiŠieB paminklų ir 

Grabnamių 
---------..«o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
-------o-----—

Suvirš 50 metų prityrimo
o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

■ ■ '—»-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 KORTO W£STERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS”
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO”’---

DYKA1—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 

DIENĄ J H NAKTĮ SAUKITE TELEFONU
YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage Av.
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite musų Lietuviškų ra*li<> programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš tVJI.F.C. stoties (1420 K.) —- 
Pranešėjas Povilai Šultimieras.

silavintmų. Savo vi t e oje ji
mums nepamainoma.

Centro finansų rašt. Moni
ka Gurinskaitė nuo jaunų 
dienelių žinoma moterų orga
nizacijose. Ji įsirašė Ameri
kos lietuvaičių veikimo isto
rijoj. Išėmėjų organizacijoje 
nuo keliolikos metų ir vis va
ldyboje taip centro, kaip ir 
skyrių.

Iždininkė viena seselių Ka- 
zhnieriečių, kuri puikiai veda 
rėmėjų sųskaitas.

Iždo globėjos; Bronė Bitau- 
tienė ne nuo šiandie pasižy
mėjusi moterų veikime. Užė
mė vietas ii- kitose moterų o- 
rganizacijose, pav., Mot. Sų- 
gos centre ir taipgi ARD. 
Savo gera širdimi ir protin
gais patarimais užima žymių 
vietų tarp artimų bendradar
bių tarpe kaip ia* centre.

Elena Nedvarienė viena vei 
kliųjų Mot. Sų-goe narių ir 
ARD tai tikras prietelis or
ganizacijos. Gabi, sųžininga 
rr veikli rėmėja, nuoširdi ir 
ištikima draugė.

Atstovės į Federacijos Ta
ly bų: Ieva Rudienė, 6 ARD 
sk. pirm., gabi, drųsi, sky
riaus .pirm. ir viena įžymių 
veikėjų. Tinkama visur at
stovė ARD.

Elzbieta Paulienė 8 skyr. 
ižd. didelės simpatijos ir gra
žių visuomenei darbų lietuvė, 
moteris. Veikli bet kukli, ty
li ir maloni. Jos darbai už jų 
kalba.

Frances Burba — tvark- 
darė (maršalka) tai nepaly
ginamo veiklumo ir energijos 
darbuotoja. Jos visur pilna. 
Kur Frances pasirodo, ten 
naudos ARD tikrai bus. Nuo 
jokio dajbclio niekur neat
sisakys.

Mūsų brangios alumnės — 
centro korespondentės savo 
gražiais ir sumaniais raštais 
skelbia draugijos darbus, a- 
gituoja, ruošia, pranešimus. 
Jos kartu »u ARD išaugo į 
veikėjas ir išvystė gabumus 
tai švelnioji Emilija Prose- 
vičiūtė ir apsukri ir sųmoni- 
nga Sofija Jurgaitė, kuri dir
bo su rėmėjomis dar akade
mike būdama.

Tai, štai, ši 12 moterų ir 
mergaičių priešaky ARD. Vi
sų skyrių vadovės su jomis.

‘ Kooperacija visų skyrių cen
trui tiesiog pavyzdinga. Dė
ka tam solidarumui, pasiti
kėjimui viena kitai ir vienin
gumui, pirmoji Amerikoj rė
mėjų draugija pradėjo savo 
18 metų naujos darbuotės.

Visų rėmėjų širdys pietos 
draugijos darbuosna. Jokių 

, algų bei atlyginimų negauna 
ir nereikalauja. Nuo savęs 
vien aukoja taip pinigus kaip 
ir laikų, gabumus ir patyri- 

| mų. Taigi lai šiais keliais 
bruožais bus išreikšta įverti
nimas tų lietuvaičių kilnios 
darbuotės. Nepavydėkime jo
ms, bet padėkime ir toliau

LAIDOTUVIŲ WREKT0ttftJ8 

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

ĮREPublic 8340

B- . ' 1

Ekspliozija išgriovė pusę namo. Cliicago priemies
ty, Rogers Parke, užvakar įvyko nepaprasta eksplio
zija. Atvaizde parodomas namas buvo šildomas alie
jum. Kai atvesdavo aliejaus, namo šeimininkė, Lillian 
Herbert, nueidavo į skiepų, užsidegdavo degtukų-ir 
pažiūrėdavo, kiek kubile dar yra aliejaus (1). Užva 
kar, kaip tik uždegė degtukų, ištiko ekspliozija, kurioj 
žuvo ir pati šeimininkė. -Jos brolis (2), kuris tuo metu, 
klozete skutosi, smarkiai apdegė. Viršui parodoma na
mas po ekspliozijos. Išgriauta visa siena.

darbuotis dar didesniems da
rbams.

14 vasario įvyksta metinė 
puota akademijoj naujos sta
tybos Fondo reikalui. Jau 
tretį kartų iš eilės ARD tu
ri privilegijos padėti Kazi- 
mieriečių įstaigai didėti.

Dieve padėk visoms rėmė
joms ir jų prieteliams naujus 
mūrus pastatyti.

Viena iš visų

Pagerbtas Kun. V. 
Urba

VVAUKEGAN, ILL. — Va 
sario 7 d., Lietuvių audito
rijoj, pagerbtas mūsų para
pijos vikaras kun. V. Urba. 
Žmonių suėjo pilna svetainė. 
Programa prasidėjo 2 valan
dų po piėtų.

Po piet laikas būva užim
tas užkandžiu, bunoo ir ko- 
rtavimu, o vakare kalbomis 
ir ant galo Šokiais.

l! A
Dovanų įteikta naujas,, gra 

žus “Dodge” automobilius.
Vakare toaatinasteriu buvo 

J.. Jakutis. Kalbėjo Pr. Cane, 
šio įvykio pirmininkas, A. 
Sutkus ir miesto majoras Ma
rcei Talcott. Ant galo suju
dintas nepaprastu jvykiu ir 
dovana kun. Urba.. Visiems 
širdingai dėkojo.
.Kun. Urbų ketvirtas metas 

kaip šioj parapijoj tarnauja 
prie kleb. kun. Cužausko. Jau 
nas, gyvas, visiems prielan
kus ;. jaunų ir senų mylimas. 
Sako, dabar važiuosiu į Chi
cago ir savo motinėlei paro
dysiu brangių dovanų.

šv. Antano draugijos mė
nesinis susirinkimus įvyks 
sektu., vasario 14 d., 1 va

landų po pietų, Lietuvių au
ditorijoj. Pageidaujama, kad 
nariai skaitlingai susirinktų. 
Bus kų svarbaus aptarti.

Šv. Baltramiejaus parapi
jos chanas, ved. varg. S. Ži- 
liaus, rengiasi prie operetės 
“Sylvia”. Dienų vėliau pa
skelbsime.

PUTINKITE "ORAUM H

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais 

paauksuotais lap. kraštais, .....................................
Dievo Malonių Baltinis, 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. paok............ ........................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš ....'..................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... flOe
Maldų Rinkinėlis, odos virš............................ ......................$1.56
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..................................... 75e
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis'

raidėmis ...........  ........... ........................... ..... $2.80
Jėzus Mano PageTba, didelėmis raidėmis ............. $2.53

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Gbicago, Ulincis

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREMJ ASSOCIATION

B. R. PIETKEWFCZ, maaager 
2608 West 47th Street Chicago

Z

UIfltft1UflIA|
*

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. MBS
įstate ii Snai
JJLtfllCVtCtlIS

S. P.MaKAZIMIERAS KETERIS

mirė Vasario 9, 1937, 4 vai. po pietų, sulaukės pusaniž. ■ 1 __
Kilo iš Raseinių Aps., Upynų parap., Girdžių kaimo. H R
Amerikoje išgyveno 27 metus. fl fl. HMuOMUO
Paliko dideliame nuliūdime moterį Pranciškų, po 

tėvais Zarembaitė, tris dukteris: Pranciška, Marijo
nų ir Brotri slavų, švegeiį ReuiKMuU Zarumba ir jo šei
mų, brolienę Ona Tęrvainionę ir jos šeinių ir gimines; 
o Lietuvei 2 seseris: Barhorų ir Elzbieta.
Kiuias pašarvotas 4530 S. Paulina st. Tel. Blvd.8269. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Vasario 13 d., 1937, iš

pines. . . . . . '
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d raugas-ges ir

/auti šiose laidottfcėse.
Svogeria, Brolienė

zAuniui-ma* 4*1 
Nuliūdę Moterie, 

minės.

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

ir Gi-

S. C. iattaBK 
A. Petkus 
S. B. Stokn*

3354 Se. Halsted St. 

Phone BOUIetitrd 4068

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lkmanica Av*. 

Phcme YABda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

42-44 E. lfM Street 
Phone PQUm 1270 
arba CANrf 2515

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Chcero 2109

718 W«st I8th Street 

Phone MOJfroe 8877

tankis ir Smb

*

1648 We«t 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ate. 
Td. PULhmen 5763

” 'v
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SkyriusTeisių
Rašo Ohu Kai, 6322 S. IVestern Avė., Chicago

PROFESSOR NOODLE

ARD Metinis 
Barikietas

ka; kaip du stos, visados dau 
giau padarys”. Tad, visi se
selėms j pagalbą. Tyl*

Turint omeny ARD 17 sei
mų ir visų eilę jame išneštų 
reikšmingi) rezoliucijų, ku
rias rėmėjos stengiasi įgyve
ndinti, viena jų kalba apie 
Statybos Fondų, ftilame rei
kale daug jau rašyta ir vi
siems aišku, kad vienuolyno 
pastogėje jau permažos pa
talpos akademikėms ir sese
lėms mokytojoms ir kad nau
ja statyba neišvengiama.

Akad. rėmėjos, susispietu- 
sios į skyrius dirba su pasi-l 
šventimu. Kartų mėnesyje jos' 
susivažiuoja į centro susirin-Į 
kimus bendram pasitarimui. Į 
Čia vėl galvoja, daro planus, 
kokiu būdu kuodaugiausiai 
pagelbėjus šiai brangiai mū
sų įstaigai. 18 metų savo gy
vavime, rėmėjos įgyvendino 
daug gražių papročių ir lai
kosi jų. Pavyzdžiui, metinė 
rėmėjų vakarienė įvyksta kas 
met vasario mėnesį, kuria a- 
tidaroma metinis vajus. 6ių 
metų centro ir skyrių darbuo
tės jėgos padidintos, stipriau 
sukoncentruotos dirbti Staty
bos Fondui. Metinio bankie- 
to, kuris įvyksta šį sekm., va 
sario 14 dienų, visas pelnas, 
visos dovanos, aukos skiria
ma Statybos Fondui.

Rėmėjų organizacija nuo
širdžiai kviečia visus skait
lingai šiame bankilete daly
vauti. Kviečia paviešėti jau
kioje Seserų Kazimieriečių 
pastogėje — bflti jų svečiais. 
Kviečia į pagalbų su para
ma, kad būtų galima pradėti 
statybos darbas. Juk ir dai
nius sako: “vienas žodis ne 
šneka, vienas vyras ne talk-

Iš Sąjungiečių Veikimo

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sų'jungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko 
vasario 7 d. Naujų narių įsi
rašė: P. Sabutaitė, J. Saudi- 
kienė, P. Meškiėnė. Jas įra
šė StejMmavičienė.

M. Sudeikienė pranešė a- 
pie rengiamų piknikų parapi
jos naudai, geg. 23 d., Rin- 
kieno darže. Komisijon įėjo: 
J. Čepulienė, M. Sudeikienė,
J. Stugienė, O. Vaznienė, A. 
Kupetienė, A. Paukštienė.

Raportų iš siuvimo kursų 
išdavė M. Sudeikienė. Pamo
kos įvyko pas S. Šimkienę, 
O. Vaznienę, J. Stugienę ir 
Gudinskienę.

M. Sudeikienė raportavo a- 
pie rengiamų bunoo party a- 
pskrities naudai, kad prisidė
jus prie seimo reikalų. Pra
moga įvyks kovo 14 d., 6 v. 
vak., parapijos svetainėj. Ko
misijoj yra: J. Čepulienė, M. 
Sudeikienė, J. Stugienė, A. 
Kupetienė, 0. Sriubienė, S. 
Balčiūnienė. Kuri sujungiate 
išplatins daugiausia tikietų, 
gaus dovanų. Yra 3 dovanos 
tikietų platintojoms. Sųjįun- 
gietės prašomos atnešti do
vanėlių bunco vakarui.

Rašt. C. Bartkaitei perskai 
čius kvietimų į Federacijos 
Konferencijų, atstovėmis ap
siėmė: M. Sudeikienė, O. Va
znienė, ir B. Cicėnienė. Rašt.
K. Bartkaitė papasakojo į- 
spūdžius iš atostogų Floridoj.

B. Cicėnienė padėkojo sų-

jungietėms už suteiktų gra
žių vestuvių dovanų.

Dvasios vadas kun. J. Juš
ka pasakė gražių kalbų.

Susirinkimui pasibaigus, 
vaišintasi kava ir užkandžiu. 
Tas įvyksta po kiekvieno su
sirinkimo. Be to, kiekviena
me susirinkime duodama do
vana tai narei, kuri pirmu
tinė atsilanko į susirinkimų, 
ir dovanų, kurių laimi po su
sirinkimo kiekvienų mėnesį.

Rųjungites gražiai ir suta
rtinai darbuojasi, turėdamos 
darbščių pirm. J. Čepulienę, 
vice pirm. M. Sudeikienę ir 
kitas veikėjas.

Kur vienybė, ten ir galybė.
Sųjungietė

SUSIRINKIMAI

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— L. Vyčių 4 kuopos susirin
kimas bus vas. 12 d. vakare, 
po pamaldų. Bus svarstoma 
svarbūs klausimai: minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės 
vas. 14 d., 7:30 v. v. su vai
dinimu “Tautos Sūnūs ir iš
gamos”. Vaidins Ma<&olaičių 
grupė. Dalyvaus ir parapijos 
choras.

Pereitam susrinkime valdy 
bon įėjo: pirm. Ed. Daujotas, 
vice pirm. A. Bučaitė, nut. 
rašt. A. Pikelytė, fitn. rašt. 
ir kasin. P. Žitkiūtė.

BRTGHTON PARK. — Šv. 
Pranciškaus Rėmėjų 2 sky
rius laikys susirinkimų sekm., 
vasario 14 d., 2 valandų po 
pietų, mokyklos kambary. Vi
sos rėmėjos prašoms atsilan
kyti. Turim daug kų svars
tyti. Netoli didelifc bunco pa
rty. Rašt.

Marijum Seminarijai Alkos
_____________ I

Seminarijos Koplyčios Statyba Sulaukė Daug
Rėmėjų, Bet Dar Daug Trūksta

MARIJONŲ VIENUOLIJA NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJA VISIEMS AUKOTOJAMS

Pastarais Dviem Mėnesiais 
Aukojo Sekantieji

Philadelphia, Pa.

Juozas J. Stadalninkas — 
$25.00, M. B. — $20.00, M. 
Peledžias — $.00, Vincentas 
Rimgaila — $5.00, P. Staniš- 
kienė — $5.00, A. Bertonienė 
$2.00, Ieva Rickienė — $1.00, 
Theodora Misiūnaitė — $1.00.

Kenoaha, Wis.
Dominika Ališauskienė — 

$2.00, Paulina Veličkienė — 
$1.00.

Kankakee, UI
Uršulė Rašinskienė $1.00. 

So. Wilnungton, I1L
Mikalina Andruškevičienė 

— $2.00.

New Britain, Conn.
P. Yakas — $2.00, M. Ru- 

dvickienė — $2.00, Julė Ei- 
dentienė — $1.00.

Notnvood, Mass.
J. čiubavičius — $2.00.

Yonkers, N. Y.
B. Labutienė — $2.00, Ma

rijona Ringailienė — $2.00, 
Elena Rukštelytė — $2.00.

Steger, UI.
E. Gudavičienė — $1.00.

N. Abington, Maaa.

Ona Perekšlytė — $1.00.
Bnckland, Conn.

Mykolas Rukus — $7.00.
Mt. Carmel, Pa.

M. Kazlauskienė — $1.00.
Minersville, Pa.

Marė Navickienė — $1.00. 
Port Washingfon, L. I., N. Y. 

Marijona Rusas — $3.00. 
Glen Talis, K. Y

Šv. Juozapo Seselės — $2. 
Mattapan, Mau.

B. Meškeliūtė — $2.00. 
Omaha, Nebr,

A. Jakubauskas — $100. 
Melrose Park, M,

Šeiderienė — $2.00. 
Rochestar, N. Y.

Eleonora Tamarauskienė — 
$1.00.

Athol, Mau.
Pranas ir Salotnija Andriu

liai — $5.00, Veronika A. La
tvienė — $2.00, Agnietė Ei
norienė — $1.00,

Ld

KLAUSIMAS: Išnuomuo- 
jamų namų su rakandais pa
rdaviau už $300. Transakcijų 
darė vienas real estatininkas. 
Dėl kokių ten priežasčių bu
vau .priverstas padėt $100.00 
pas jį, kaip sakoma “in es- 
crow” per 30 dienų. Už 30 
dienų turėjo būt man sugTų- 
žinti. Bet praėjo jau daugiau 
kaip 60 dienų ir jis dar ne
sugrąžino. Kų turiu daryt!

ATSAKYMAS: Neaišku
kam $100 reikėjo padėti 30 
dienų. Kaip pardavėte namų 
(rooming house), pagal įsta
tymus, reikėjo išpildyt taip 
vadinamų “Bulk Sales Act”, 
t. y. išsiuntinėt laiškus visie
ms tiems, iš kurių pirkdavot 
įvairius reikalingus dalykus. 
Pav. gesų, elektrų, vandenį, 
skalbinius ir t.t. Tas aktas 
reikalauja tik 5 dienų prane
šimo. Man rodos, pagal fak
tus, real estatininkas turi su
grąžint $300. Patarčiau krei
ptis prie savo advokato.

KLAUSIMAS: Mano pažį
stamas išsiskyrė su žmona. 
Jis buvo priverstas užmokėt 
jo žmonos advokato lėšas. Mu 
du to dalyko negalime supra
sti.

ATSAKYMAS: Ųlinois į- 
statymai duoda teisėjui ga
lių, kad, jeii vedusio vyro žmo

na neturi pinigų, o vyras už
veda persiskyrimo aktų, tei
sėjas priverčia vyrų užmokė
ti žmonos lėšas, išskiriant tei
smo lėšas.

KLAUSIMAS: Paskolinau 
geram pažįštamui $1500. Jis 
ma.n išdavė vekselį. Prieš 3 

Į metus jų kur nors pamečiau,
, ar, gal, kas pasisavino. Da

bar pažįstamas nori man 
$1,000 atmokėt ir išduot kitų 

| vekselį už $500, Bet jis rei
kalauja, kad aš jam sugrą
žinčiau senų vekselį, z gi aš 
negaliu jo surasti. Kų turiu 
daryt, kad privertus jį at
mokėti $1,500!
* ATSAKYMAS: Panašus a- 
tsakymas jau yra tilpęs ‘Drau 1 
ge’. Pagal įstatymus, sko
lininkas teisingai laikosi, kad 
reikalauja grąžinti senų vek
selį. Be sugrąžinimo to vek
selio jis turi teisę jums ne- 
grųžint $1,500. Jeigu vekselį 
esi pametęs ir jo negalėsi su
grąžinti', pinigų iš savo pažį
stamo negalėsi gaiuti. Bet 
nereiškia, kad pinigai gali 
žūti. Nueikite abu pas advo
katų ir tegul jis pagamina 
tam tikrų dokumentų. Tada 
galėsi atgauti pinigus. Pa
tarčiau skubiai tų dalykų at
likti.

SOUNDS SUSPICIOUS
De&r Professor

Ive neverknown, 
my fnend,Bill Moan,, 
to have opinions 
of his own. 
Hedoes notargue- 
does not serap— 
so tell me—should I 
ved th.ia cKap? 

Flossie

CA»Cr YOV 5AV 
. ANYTNMKb »G ~

Go slow and casy 
witk this dink • 
’Twere bei te r 
if you 
t-arried !
For your de-
aeription makes 
me th-ink 
that he’s 
alreadų married! 

Prof. Noodle

' k v

gal

NAUJAS GIESMINIUS

Iš Liaudies Lūpų 
Surinko Bėglias

Nei aš viena riešutausiu, 
Nei aš viena1 obuoliausiu. 

Su sesele /pešutansiu,
Su brolelių obuoliausiu. 

Sn sesele riešutausiu,
Su brolelių dbno-liausin.

Kol vaikinų 
Jauna gausiu.

Tol dainuosiu, 
Nepaliausiu,
Kol vaikinų 
Jauna gausiu.
—- ------

Eisim vedu naktį,
To gaiduko plakti,
Kad pajnnko gaidužėlis 
Prie svetimų vištų.

Dayton, Ohio

Agota Vareika — $1.00.
Scranton, Pa.

Antanina Juškevičienė — 
$5.00, Elena Sideravičienė — 
$3.00, Marė Kazlauskienė — 
$2.00. Per Onų Čepaitienę: O- 
na Čepaitienė — $2.00, Jonas 
Stanaitis — $2.00, Juozas Be- 
lianskas — $1.00, Mik. Pavi- 
lonienė — $1.00, Marcelė Ba
nevičienė — $1.00, J. Rasvi- 
lavicb — $1.00, G. Liepienė 
— $1.00, Paul Kruchka — 
$1.00, Pranas Stankavage — 
$1.00, J. Povilonis — $1.00, 
J. Janušauskas — $1.00, Ieva 
Laužaunikienė — $1.00, Juli
ja Balinas — $1.00, Ona Ja- 
melaitienė — 50c., Alberta 
Simelienė — 50c., Ju*. Šimo
nis — 50c., L. Lyncbesky — 
50c., Nellie Raudis — 50c., 
M. Stamiclienė — 50c., Ll J. 
Savickas — 5Oc., Mrs. Rndin- 
sky — 50c., Ona Belunis — 
50c., Magdalena Lošaitienė — 
50c., Marė Plavekienė — $1.

So. Boston, Mau
Kun. Pr. Virmauskis — 

$10.00, Vengrienė — $5.00, 
C. Strazdauskų šeimyna — 
$2.00. '

Shretvsbury, Mui
Magdalena Meškauskienė - 

$3.00. ar
ShMay, Mau.

Petras Saulis — $4.00.
Central Pails, B. I.

Marė Svikliūtė — $1.00. 
Cicero, HL

Jonas Spamaitis — $5.00,

Ne savo .žirgeliu 
Prie manęs jojai, 
Ne savo žiedelį 
Man dovanojai.

Su brolio žirgelių 
Prie manęs jojai, 
Seselės žiedelį 
Man dovanojat

Su brolių žirgelių 
Prie manęs jo jei, 
Seselės žiedelį 
Man dovanojai.

Dainuok, dainuok 
Duktė mano, 
Išdainuosi 
Tėvo duonų.

Tol dainuosiu, 
Nepaliausiu,

Kas tam ponui nutiko, 
Kad prasčiokė patiko1; 
Kas tam ponui nusiduos, 
Kad prasčiokė ponia bus.

Duokit gudui kopūstų, 
Kad guds dūdų pūstų, 
Oi guds dūda du du du, 
Guda dūdele du du du.

Duok, duok, nešykštėk, 
Savo mielų seserėlę 
Apžydėk, apžydėk.

Ui, tititi sušalau,
Per du laukus važiavau;

* Du kubilus ritinau, 
Trečių skrynių rakinau.

N. N. — $5,00, S. K. S. — 
$3.00, Elzbieta Lenkauskienė
— $1.00, Juzė Kersnauskienė
— $1.00, A. Valančiai — $1.00, 
Rakauskienė (— stalų valgo
majam.

W|aterbory, Conn. •
Kun. J. Valantiejųs — $25, 

I. Ignotas — $5.00, Ona Jan
kauskienė — $5.00, N. N. — 
$5.00, Marė Danisevičienė — 
$5.00, Petronėlė Laurinaitie
nė — $5.00, C. Matuliūnas — 
$2.00, Marijona Kašėtaitė — 
$2.00, Antanas Balanda — 
$1.00, Jonas h* Ona Jakštai
— $1.00.

Balttaore, Md.
Antanas ir Ona Sakavičiai

— $20.00, Agnietė Kobrienė
— $2.00, Barbora Giedra — 
$1-00.

(Bus daugiau^

Aš arielkos negeriu, 
Kopūstų nevalgau; 
Senų mergų nemyliu, 
Jaunų nesugaunu.

Cibulių, česnako,
Iš pypkės rašalo 
Alaus, alaus.

Kų virei — jukų,
Kų pjovei — šuniukų.

Per savo gražumų, 
Pati pražuvo.

— Nuo 1926 iki 1935 m. iš 
J. A. V. deportuota 187,428 
svetimšaliai. Iš to skaičiaus 
70,000 buvo atvykę be tinka
mų vizų, 21,270 buvo krimi
nalistai, narkotiškų įstatymų 
laužytojai ir k. 9,392 turėjo 
fizinius arba protinius trūku- 
mns- .

Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir j 
Kalėdinės giesmės, barni. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. Al. Ka- 
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanuus- 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Švenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės į 
Dievų, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba pas autorių
KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 

260 Kast Main Street
Amsterdam, N.Y.'

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta kaina — Piano $1., 
kitiems instrumentams po 
50c.

ŽYMIAUSIO GITARISTO 
KONCERTAS

Andrės Segovia, gitaristas 
virtuozas, pasirodys koncerte 
Orchestra Hali sekmadienį, 
vasario 14 d. Gitaras, nors 
skaitomas menku solo instru
mentu, skamba kaip magikos 
instrumentas po Segovib pirš
tais. Jo teknika grojant šį in
strumentų yra stebėtina. Jis 
sugroja Bach’o Fugue, Sere- 
nata — Mal&ta arba Minuet 
— Haydn’o taip, kad puikiau
sias smuikininkas ar pianistas 
gali pavydėti.

Kad tikėti, reikia girdėti 
Segovia. Tai yra visų pripa
žinta^ Patariama dabar įsigy
ti tikietus. Jų kainos nuo 83c 
iki $2.75. , -

Bkaadamoa gtrlnoe? Gan- 
kita maloni) tr (raita 
palengvinlm* au katlala 

ltaitrynlmala.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasiaeklmn naa- 
dojamaa nno 18«7 metų.

NEPAPRASTAS PIRKIMAS 
TIKIETŲ D£L NIMURA 

ŠOKIŲ KONCERTO

Nors Yeichi Nimura nėra 
buvęs Chicagoj, jo atsižymeji- 
mas visoj Europoj kaipo Ja
ponų Nijinsky, yra atvaizduo
jamas nepaprastam tikietų 
pirkime jo šokių koncertui 
pirmadienio vakare, vasario 
15, Civic Teatre, kur pasiro
dys su Lisan Kay. Juos per
sta to Harry Zelzer.

Tikietai greit eina, tad pa
tartina nuvykti dabar ir įsi
gyti juos iš anksto.

PLATINKITE “DRAUGĄ'
T«L UVcote 4484

Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMRGINKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Li?ht, Sulpbur ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

VYRŲ SKYRlre 
lSfle Glybourn Are.
ISim., Trvė . K »»lr.

Ir SrM
7:M ryt. IM l« rak 
Ant*. Ir Prnkt. 7:M 

ryto Iki • rak. 
uosi

MOTBUŲ SKYRUS 
itin iN. HalKtrd St.

Antr. Ir Krtvlr.
• ryto Iki • rak. 

Motrrid 
Patarnauto ’a

O-K VIETOSB FTVIHt M MKTV

ELEKTRINIAI VALYTUVAI_______ -yĄ «
Atlieka 32 Darbus 

HF.ALTH-MOR 
Matykite tt Šiandieni 

Reikia tik patauktl CRNtral »nst 
arba raAytl lataką, o HEALTH-MOR 
ekspertą* atvyks paa Jua. Ir par ke
ltas minutes IkalMklne HEALTH-MOR 
maglką. Saukite pardavėją J. F. 
OANI8. Room <1S, 201 No. Wa-
baah Ava., Chicago.

CLASSIFIED
PARDAVIMVt NAMAS

6 kambrli) namas. Lotas S0'xl20*. 
$1200. $200 (mokėti, likusius $20 į 
mėnea|. Saukite CEDarcrest 1125 
dėl platesnių informacijų. 10724 S. 
Whlpple 8t.

PAĮFAKOJIMAS

Paleėkau aeaers TTrSulėe Clckevleifl- 
tėa. po vyru Sabaliauskienė. Kilo IS 
Vilniaus, Alytų apnkr., Daugų parap., 
Makarlšklų kaimo. $0 metų atgal 

vunu Phlladelphljoj. Nežinau kur 
dabar randasi. PraAau Joe paėlos 
ar kas žino apie Ją man pranešti.
Bernardas Clckevlčiue, 8757 Marque- 
tte Avė., So. Chicago, III.

RRIKALArJAMI PARDAVĖJAI
Relkaluujainas pardavėjas parduoil
pieninės produktus krautuvėm nno 
truko. Alga Ir komisas. Kreipkitės 
j Kedzie Creatnery Co. 4283 Elsdon 
Avė.

REIKALAUJAMA DARBININKĖ

Reikalaujama mergina skalbimui Ir 
prosljlmul au mallnomts. Box 503, 
"Draugas,” 2324 So. Oakley Avė., 
Chicago.

REIKALAUJAMAS DARBININKAS

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prityręs Akės darbuose. 
Box 611, “Draugas,” 2334 So. Oak
ley Avė., Chleago.

PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI
88 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui $5 00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gana 
Economical Sectlon. Mlller Fur Com- 
pany 188 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais. .


