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PRANCŪZIJA SUSIRŪPINUSI ČEKOS
LOVAKIJOS LIKIMU

V O K IETIJA I N O RISI ČEKOSLOVAKIJĄ 
ATSKIRTI N U O  PRANCŪZIJOS

PARYŽIUS, gr. 22. — 
Prancūzija nemažai susirūpi
nusi savo ištikimos sąjungi
ninkės Čekoslovakijos likimu.

Versalio taikos konferenci
ja  nerado Čekoslovakijos val
stybei tiesioginio susisiekimo 
su jūra, kas būtinai reikalinga 
prekybai su pasauliu. Vietoje 
kokio nors koridoriaus Versa
lio taikos sutartimi Čekoslo
vakijai užtikrinta naudotis Vo 
kietijos upėmis susisiekimui 
su Hamburgo ir Stotino uos
tais. Vokietijos upėms skirta 
tarptautinė kontrolė.

Kaip kitas Versalio' taikos 
sutarties dalis Vokietijos na
ciu vyriausybė sugriovė, taip 
neseniai ji panaikino ir savo 
upėms tarptautinę kontrolę. 
Kol kas naciai neuždraudė Če 
koslovakijai naudotis Vokieti
jos upėmis, bet ateis laikąs, 
kada jie ta i padarys.

siškai atkirsta nuo jūros ir 
ja i prasidės vargai turint su
varžytu. prekybą.

Prancūzija randa, kad Vo
kietija šiuo savo žygiu mėgina 
taip sužnybti Čekoslovakiją, 
kad • ji-nutolėtu nuo Prancūzi
jos ir susijungtu su naciais, 
kuriu ėdrumas yra stačiai be
ribis;

Čekoslovakijos draugingu
mas su naciais Berlynui dar 
ir tuo būtą naudingas, kad so
vietų Rusijai nebūtą jokio ke
lio susisiekti su Prancūzija. 
Šiandien Maskvai susisieki
mas yra galimas per Rumuni
ją ir Čekoslovakiją, jei Lenki
ja  nori laikytis neutraliuno. 
Paskiau gi Čekoslovakija Ma
skvai būtą uždaryta.

Prancūzija apgalvoja prie
mones, ar nebūtu galima -ko- 
-Mir nors būdu gelbėti Čekoslo
vakiją, kad ji nepakliūtą į na- 

Tada Čekoslovakija bus vi-1 cią .nasrus.

Chicagos piliečiai įspėjami prieš 
didinamus mokesčius

Chicago Civic Federation 
and Bureau of Public Effi- 
eiency sekretorius Douglas 
Sutherland įspėja miesto gy
ventojus prieš nuolat didina
mus mokesčius už nekilnoja
mus turtus. Jis ragina žmo
nes, kad jie subraistu protes
tuoti prieš politikierius, kurie 
ir  vėl bando miestą panardyti 
į rfinansinį krizį didindami 
mokesčius, i

Jis pareiškia, kad 1935 me
tą  mokesčiai yra kone padvi
gubinti, palyginus su 1933 m. 
mokesčiais. O 1936 metą mo
kesčiai, kurie jau tvarkomi 
bus 10 iki 12 nuošimčių dides
ni už 1935 metą mokesčius. 
'Jei 1935 metą mokesčią s tik 
dalis sumokėta, kas gi bus dar 
daugiau padidinus mokesčius?

Per pereitus aštuonierius 
metus ne.sumokėta apie 400 
milijoną dol. mokesčią už ne
kilnojamas savastis Cooko ap
skrityje. Žmonės neturi pini
gą. 1933 metais mokesčiai žmo 
niškiau buvo sumažinti ir  su
mokėjimai padidėjo. Paskiau 
ir vėl imta didinti i r  mokėji
mas sustoja. Namą savinin
kai sako, tegul apskritis pasi
ima namus, kadangi skiriami 
mokesčiai yra lygūs namu 
konfiskavimui. Bet apskri
tis negali imti daugybės

mą, kadangi neturi kur ją  dė
ti, niekas neperka. Viši na
mai prislėgti dideliais morgi- 
čiais.

na-

ŠIAME MIESTE LAIKOMAS KINIJOS DIKTATORIUS

Sianf.u miesto1, Šensi provincijoje, šia 
mieste laikomas įkalintas pagrobtas Kini

nė siena ir į miestą vedamieji vartai. Šiame 
diktatorius gen. Čiang Kai-šekas.

(Acme Photo.)

PATARIA K O IM S T IN -
Tl ISPANU RADIKALI) 

MILICIJĄ
RYGA, gr. 22. — Komunis

tą  internacionalo žurnalas Ma 
skvoje pataria Ispanijos ko
munistams būtinai sovietinti 
miliciją, kuri sėkmingai gina. 
Madridą nuo “ fašistą” . Sa
ko, milicija turi būti keičiama 
galinga militarine ir  politine 
mašina, taip kaip yra buvę iš 
pradžią su Rusijos bolševikų 
raudonąja armija.

Ispanijos komunistai pata
riami, kad jie milicijai skirtą 
politinius, komisarus, kurie 
reikalingi šnipinėjimui tarp 
karią ir  karininką ir  geležinės 
drausmės palaikymui.

JE, VYSKUPAS HOBAN 
MINĖJU-JUBILIEJŲ

ROCKFORD, III., gr. 22. — 
Jo Eksc. vyskupas E. F. IIo- 
ban, Rockfordo vyskupijos ga
nytojas, vakar dieną minėjo 
sava vyskupavimo 15 metu ju
biliejų.

Jo Ekscdenija laikė ponti- 
fįkalinės Mišias Šv. Jokūbo 
prokatedroje, paskiau priėmė 
žymiąją asmenų sveikinimus. I

Vyskupas Hoban čia vysku
pauja nuo vasario mėn. 1928 
m. Iki tu metą jis buvo Chica
go arkivyskupijos kancleriu 
ir au-dliniu vyskupu.

DAUGIAU KAIP 2 ! MILI
JONAS PASISAKĖ UŽ 

SOCIALI DRAUDIMU
AVASHINGTON, gr. 22. — 

1 Ikišiol daugiau kaip 21 milijo- 
! nas darbininkų Įteikė aplikaci
jas socialio draudime boardui, 
kad po 65 m. amžiaus gavus 
bet koikną pašeipą iš vyriausy
bės.

Numatyta, kad aptikau ti} 
skaičius padidės iki 26 milijo
nu, kadangi aplikaciją prie- 
mui laikas .nuo šio gruodžio 
m. 15 d. pratęstas iki sausio 
m. 1 d.

UŽDRAUSTA** PARDUOTI 
ŠVIEŽIĄ DUONĄ

MOTINA PRIGIRDINO 
BERNIUKĄ; Jį PATI

IŠGELBĖTA

MAIŠTAI PERSIMETA I 
KITĄ KINIJOS PRO

VINCIJĄ

i Italijos santykiai gerėja so Anglija ir  
Prancūzija

B r itų  i r  p ra n c ū z ų  p a s iu n tin y 
bės u ž d a ro m o s  E t io p ijo je

ROMĄ, gr. 22. — Italijos, 
santykiai su Anglija ir  Pran
cūzija gerėja. Šios abi valsty- Į 
bes panaikino savo pasiunti
nybes Etiopijoje. Vietoje ją  
Addis Ababa mieste įsteigti 
generaliniai konsulatai.

Tas reiškia, kad Anglija su 
Prancūzija polaipsniui siekia, 
to, kad iš pradžią nors pavir
šiniai pripažinti Italijai E tio
pijos imperiją. Tas daroma

Anglijos inicijatyva. Aiškėja, 
kad Anglija bijo Italijos įsi
galėjimo Viduržemio jūroje. 
Tad verčiau su ja  turėti g ra
žiuosius santykius, negu susi
laukti dar didesnio pažemini
mo ir pralaimėjimą.

Diktatorius Mussolini krik- 
štauja. Didžiausi Italijos prie 
šai suklupdomi. T. Sąjunga 
netenka jokios reikšmės.

GYDYTOJAI S U S IR Ū P IN Ę
PO P IE Ž IA U S  P A S IR Y Ž IM U

MIESTO TARYBA SUKE
LIA NAUJUS MOKESČIUS

Chicago miesto taryba viso
mis pusėmis sukelia naujus 
mokesčius, kad surinkus reika 
lingu fondą gatvią ir  gatvai- 
čią valymui.

Kai kurioms smuklėms pa
didino mokesčius. Už cigare- 
tą  pardavinėjimą nuo 50 dol. 
padidino iki 100 dol. per me
tus. | ■ ’ J/iTlUįi

Skyrė mokesčius skalbyk
loms, antrarankią automobi- 
lią pardavėjams. Žada mokes
čiais apkrauti ir  visus profe
sionalus.

Tai' vadinasi pažanga.

NANKINGAS, gr. 22. — 
Pagrobtas Kinijos dilctatorius 
neišlaisvintas. ( Gauta žinia, 
kad kariu maištai iš Šensi pro 
vincijos persimeta į Kansu 
provinciją ir kad Lachowo 
mieste įvykdytos valdininką 
skerdynės. ;

BERLYNAS, gr. 22. P ra
dėjus sausio ni. 1. d. visoj Vo-' 
kietijoj duonkepiams bus už
drausta parduoti šviežią duo
ną. Bus leista parduoti tik vie
nos paros seną.

Nacių vyriausybė tikisi, kad 
tuo būdu bus žymiai sumažin-! 
tas duonos vartojimas. Sužie- 
dėjnsios duonos ne taip daug 
bus valgoma, kaip kad švie
žios.

UŽMUŠTA APIE 30 
JAPONŲ

LENKŲ OKUPUOJAMUS 
PLOTUS APNYKO VILKAI

Mrs. Marion Stegowski, 15- 
21 W. Huron gat, užvakar va 
karą šąlą Navy prieplaukos 
įstūmė ežeran savo 12 m. amž., 
berniuką Le Rioy ir pati įšo
ko i bangas.,

Netoli buvęs baržą sargas 
Olson ją  suspėjo ištraukti. 
Paskiau pakraščių sargyba at 
rado berniuko lavoną.

Išgelbėta moteriškė sakosi, 
kad ji nežinanti, kas gulėję į- 
vykti. Laikoma Bridevell ka
lėjimo ligoninėje.

NEATSARGI, MOKYTOJA 
SUKĖLĖ TRIUKŠMĄ

MICHT.GAN CITY, Ind., 
gr. 22. — Viešosios pradinės 
mokyklos viena mokytoja pra
nešė vaikams, kad nėra jokio 
“ įSanta Glaus”  (Kalėdą Se
nuko). Tai|tik prasimanymas.

K ai kurie vaikai ašarodami 
apie tai pranešė ,_sąvo. moti
noms. žios sukėlė didžiausią 
triukšmą prieš mokytoją. Jos 
pareiškė, kad sakyti vaikams, 
kad nėra jokio. ‘4 Santa Claus;’ * 
yra daugiau .niekas, kaip tik 
žiaiurumas, nežmoniškumas ir 
gėda. Girdi, tuo būdu dauge-1 
liui vaiku sugadintos linksmos 
Kalėdos,

Mokyklų viršininkas iuždrau 
dė mokytojoms minėti “ Santa 
Claus” vardą mokyklose.

KERŠYDAMA MEILUŽIUI, 
PASMAUGĖ SVETIMAS 

KARVES

VATIKANAS, gr. 22. O  
Gydytojai labai susirūpinu 
sergančio Šventojo/ Tėvo pasi
ryžimu Kūčios dieną kalbėti 
per radiją. Jie stengiasi kaip 
nors sulaikyti Jo  Šventenybę 
nuo to žygio, kadangi tas gali 
labiau susilpninti jau  ir  be to  
pakirstą sveikatą ir  pratęsti 
pasveikimą.

. Tačiau Vatikano! radijo sto
ties technikai jau  bjąigia jung
ti laidus iš stoties su aparatu  
šalutiniam' kambary, į kur Po 
piežius kreSėjc bus nukeltas 
kalbėti per mikrofoną.

Gydytojai norėti}, kad. sale 
Popiežiaus lovos būtu pritai
sytas mikrofonas. Popiežius 
nekeičia savoi pasiryžimo.

Anot dr. Milani, Šventasis 
Tėvas neramiai praleido per
eitą naktį Neleido užmigti 
sunkus, alsavimas ir  kairėjei 
kojoj-e, įsimetęs skausmas.

TOKIJO, gr. 22. — Osaru- 
sawai, JAltita prefektūroje, van 
dens ir  dumblo spaudimas su
laužė naują užtvanką, pastaty 
tą  vietoje sugriuvusios lapkr. 
20 d. Šįkart apie 30 asmenų 
užmušta.

VELNIUS, Okupuotoji Lie
tuva, gr. 22. — Viliai gaujos 
pradėjo siausti lenką okupuo
jamo j Lietuvoj i r  Gudijoj. 
Kai kur naktimis vilkai sta
čiai įsiskverbia į tvartus ir iš
pjauna kiaules, arba avis.

PARYŽIUJE ĮKALINTI SĄ
MOKSLININKAI

AZANA NETURI KĄ 
VEIKTI

BARCELONA, Ispanija, 
gr. 22. — Radikalą preziden
tas Azana gyvena ruimingam 
Montserrat vienuolyne, šalę 
šio miesto, ir  neturi ką veikti. 
Radikalą vyriausybės prie
dermes eina radikalą ministe- 
rią  kabinetas Valencijoj. Aza
na gi studijuoja lotyną ir 
graiką ldi'asišlnis veikalus.

KUBOS KONGRESAS TRAUKIA  
TIES O N  PR EZID EN TĄ

HAVANA, Kuba, gr. 22. — dento ir  kariuomenės vado se-

DIENRAŠČIO “DRAUGO” METINIS KONCERTAS 
IR BALIUS BUS 1937 M. SEKMADIENI, SAUSIO 
31 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. JO PRADŽIA 
5 VAL. PO PIETŲ.

Kubos atstovi} rūmai nuspren 
dė traukti tieson salos prezi
dentą Gomezą, kad jį. pašalin
ti iš prezidento vietos. To rei
kalauja Kubos kariuomenės 
viršininkas pulk. F. Batistą. 
Prieš prezidentą imtasi šioi 
žygio dėl to, kad jis nepatvir
tino pulk. Batistą sumanyto ir 
kongreso pravesto biliaus, ku
riuo didinami mokesčiai už ža
liąjį cukrų. Tuo būdu surink
tus fondus norima panaudoti 
sodiečių mokyklą steigimui ka 
riuomenės kontrolėje.

Šio biliaus reikalas yra an
traeilis dalykas. Tarp prozi

niai- gyvuoja rimti nesutiki
mai. Pulk. Batistą pastango
mis Gomezas išrinktas prezi
dentu. I r  kaip tik jis užėmė sa 
vo vietą, tuojau pradėjo dirbti 
prieš Batistą, kad susiaurin
ti jol įsigalėjimą. Pulk. Batis
tą yra konservatorius. Jis 
siekia Kubai fašistinės tvar
kos. Prezidentas Gomez gi yra 
radikalas ir  griežtai priešin
gas militarinio fašizmo įsiga
lėjimui.

Tai kovos pagrindas. Sena
tas teis prezidentą. Jam  duo
ta  para laiko įteikti senatui 
pasiaiškinimą.

PARYŽIUS, gr. 22. — Čia 
įkalinta kažkokia Suzana Lin- 
der, dviejų vaiką motina, ir 
Michael Rosenfeld. Pažymi
ma, kad pastarasis esąs lietu
vis Abu kaltinami pasu klas
tojimu, kad išsisukus nuo de
portavimo. Opozicijos laikraš
čiai rašo, kad jie įkalinti ry
šium su ginklą šmugeli avimu 
Ispanijon.

VOKIETAITĖ PAKLIUVO 
PRANCŪZŲ KALĖJIMAN

METZ, Prancūzija, gr. 22. 
— Karo teismas šešeriems nie 
tams kalėjimu nubaudė vokie
taitę Helen AViesel, 18 m. amž. 
Apkaltinta, kad bandžius šni
pinėti svetimos valstybės nau
dai.

'Clayton viešbučio;, 2026 No. 
Clark gat., vienam kambary 
kilo gaisras. Žuvo ten gyve
nęs J. Cation 39 m. amž. •

KĖDAINIAI. — Lapkričio 
8 d. naktį Babėnų kaime, prie 
Kėdainių miesto, Vitoldas Ši
dlauskas rado savo tvarte pa
smaugtas 2 karves, kurią ver
tė 280 lt.

Saugumo organai išaiškino, 
kad tai padarė M. Daunoravi- 
čiūtė, keršydama Zigmui Ba- 
biansitui, kurio ūkį nuomoja 
Šidlauskas. J i  visą laiką grą- 
sinusi už Babinsko* neištikimy
bę aitkeršysianti. Tik atkeršijo 
ne tami, kam taikė.

M. Daunoravičiūtė yra pa
sislėpusi ir  policijos ieškoma.

JEZNAS. — Vieno ūkinin
ko piemenukas Kazys Laba
nauskas laukuose rado grana
tą. Suaugusiems radinio nepa
rodė. Alane, kad paprastas ge- 
ležgalis. Juo žaidė. Granata 
sprogo ir  piemenukui nutrau
kė dešinės rankos 4 pirštus ir 
kairės rankos vieną pirštą- Be 
to, sužalojo veidą.

IŠ NAUJO BOMBARDAVO 
MADRIDĄ

MADRIDAS, gr. 22. — Na
cionalistą lakūnai vakar ir vėl 
bombardavo Madridą, šį kar
tą miesto centrą. Daug už
muštąją ir sužeistąją.

ORAS
CHICAGO SRITIS. . — 

Šiandien . debesuota ir  Įdek 
šilčiau.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

SHOPP/NG
A  OAY5 LEF-ę

H AVĖ YOU
forgotten

?

B U Y
CHRISTMAS

SEAVS
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DIENOS KLAUSIMAI

KARAS EINA

Ispanijos naminis karas vis dar nesi
baigia. j i s  eina ir eis. Tas karas plis ir to- ; 
liau. Juk  ir dabar ne. vieni ispanai kovoja. 
Abi kariaujančios pusės turi galingų rėmė
jų. žodžiu salcant, Ispanijos įvykiai išjudi
no visų pasaulį.

B ;  .Gal būt nebus. pro-šalį priminti, kad 
Ispanijos karas daug kam atvėrė akis. Val
stybių vadai rimčiau pradėjo galvoti, žmo
nės darosi .atsargesni ir  pamažu traukiasi 
šalin nuo kruvinojo bolševizmo ir komunis
tų  žadamo “ rojaus” . Net ir  tokioj Prancū
zijoj atsirado ženklų, rodančių žmonių kry- 
:pirtįų į  dešinę, nes ima bijoti raudonųjų 
rengiamo pragaro, kokį jie surengė Ispani
joj-

Vokietija ir Japonija sudarė specialinę 
Sutartį, kad bendromis jėgomis kovoti su 
bolševizmu ir  komunizmu. Į  tų kovų stoja 
ne atskiros organizacijos, bet ištisos tautos.

Tų dviejų valstybių — Vokietijos ir 
Japonijos sutarties tikslas taip yra apibu
dinamas: galutinai nuginkluoti, pasaulio 
priešų — komunizmų; išlaikyti vidaus ir 
išorės taikų ir išgelbėti kultūrų. Tų dviejų 
kraštų politikai pasisakė tu rį ■ žinių, kad 
komunistų centras Maskvoje yra nutaręs 
kaip galima greičiau suorganizuoti pasaulio 
revoliucijų, steigiant vadinamuosius bendrus 
frontus. Sudarytąja sutartimi japonai ir 
vokiečiai vieni antriems teiks žinių iš ko- 
innnistų veikimo, subendrins tai kovai prie
mones.

Pasisakoma, kad Vokietija saugos nuo 
komunizmo vidurine Europą, Japonija — 
rytus, o Italija — pietus.

Kova prieš komunizmų yra vedama ir 
kituose pasaulio kraštuose. IŠ visko matyti, 
kad prasideda rimtas ir lemiamas karas tarp 
bolševizmo ir jo priešų.

Jei Ispanijos naminis karas ii’ užsibaigs, 
su tuo kova prieš komunizmų nebus užbaig
ta. J i  eis ir  toliau.

SOCIALISTAI PATARNAVO 
“ FAŠISTAMS”

MOKSLAS IR RELIGIJA

Lietuvos katalikų dienraščio “ XX Am
žius bendradarbis turėjo pasikalbėjimų su 
J. E. vyskupu Petru Būčių, M. I. C. Tarp 
kitų klausimų buvo iškeltas ir mokslo ir 
religijos santykio klausimas, į kurį Garbin
gasis Vyskupas taip atsakė:

Europos mokslų, gali sakyti, kataliky
bė pagimdė ir užaugino-, dėl to, kad senąjį 
Romos ir Graikų mokslų s buvo sunaikinę 
barbarų antplūdžiai. Mokslas, kuris yra ap-j 
rėpęs Ramųjį ir  Atlanto Vandenynų, gimė! 
iš Bažnyčios. Jaunas sūnus ne visada pa
gerbia savo motinų, bet interesų tikrų kon
fliktų nėra. Mokslininkų tarpe kartais ga
lima pastebėti (kaskart mažiau) šiurkštaus 
elgesio su Bažnyčia, bet iš Bažnyčios pusės, 
to nėra. Taigi tarp mokslo ir Bažnyčios i 
ana.ogija pilna kaip tarp vaiko ir motinos. 
Eilė tariamų konfliktų tarp mokslo ir tiky^| 
bos yra labai ilga, bet joje nėra nė vieno 
tokio dalyko, kad mokslas neigtų kurį dog- 
matų ar kad dogmatas neigtų tai, kas yra 
mokslo nustatyta tiesa.

1901 m. dėl tikėjimo ir mokslo nesuti
kimo esu sakęs, kad tikėjimas taip ir rim
tasis mokslas jau priėjo prie kitų savo die
notvarkės punktų svarstymo. Tąsyk šiam 
posakiui aš turėjau rimtų pagrindų, o šian
dien jų turiu daugiau. Tuomet aš dar m ži
nojau, kad Kanto, ir  Laplaso hipotezė bus 
išbraukta iš gamtamokslio teorijų eilės, ii 
'aš nesiūliau to išbraukimo. Nesiūlė nė Baž
nyčia. Gamtamoksliai patys tai padarė. O 

I ta hipotezė buvo smarkiai statoma priešais
pagrindinius tikėjimo dogmatus.

Tais laikais katalikai daug mažiau tu
rėjo medžiagos, kurių galėjo pastatyti į akis 
tiems, kurie katalikybę kaltindavo už inkvi
ziciją. Reikėdavo tenkintis tikrai Henriko 
V ili, Elžbietos ir kai kurių kitų karalių 
bei kunigaikščių žiaurumais bei Prancūzų 
revoliucijos aukų daugumu. Šiandien tas vis
kas, palyginus su naujomis aukų statistiko
mis, yra nublukę. Jau  dabai* kaltinti katali
kybę už inkviziciją yra tas pat, kaip smerk
ti vaikų už katės tąsymų ten, kur žmonių 
galvos krinta,, kaip kopūstų.

PASIGENDA VAIZBOS BUTU

P. Gudas I

Ten, Knr Prez. Rooseveltas Lankėsi

Dr. A. Rutkauskas, skaitytame referate 
Amerikos Lietuvių Kongrese”  Chicago s 

-konferencijai, kitaip sakant, komunistų so
cialistų bendram frontui, padarė “ įim tų” 
priekaištų socialistams, susispietusiems prie 
“ Naujienų” , kad jie, organizuodami trans
atlantinį skridinių, patarnavo Lietuvos “ fa 
šistams” . Tiesa, tiesioginiai jis to nesakė, 
Ik t tai galima buvo suprasti iš. šio jo. išsi
reiškimo:

. “ Tačiaus fašistinės propagandos dar
bas, tai išeivijoje gyvenančių lietuvių 
atydos nukreipimas “ laukinių žąsų 
vaikymų’, arba per Atlantikų skridimas. 
Bemaž $60,00 išeikvota”.
Vadinas, socialistų “ Naujienos” pasi

davė Lietuvos “ fašistų propagandai” , su
organizavo skridimų per Atlantikų, išeikvo
jo daug žmonių pinigų ir tucmi pasitarna
vo Lietuvos “ fašistams” . Dr. Rutkauskas 
sako, kad “ mūsų fašistai ne liaudies, bet 
‘ponų’ gerovei d ilba” . Iš jo kalbos išeina, 
kad ir  socialistai, kurie pastaruoju laiku 
taip uoliai dirba komunistų “ bendrame fro
n te” , tarnauja ne liaudžiai, bet ponams.

Čia reikia pridėti, kad taip yra ne t-k 
su socialistais, bet ir  su komunistais. Jie 
visi su visu savo “ frontu”  tarnauja ne 
žmonių gerovei, bet Maskvos ponams, kurie 
Sovietų Rusijoj atėmė žmonėms laisvę, už
čiaupė jiems burnas, milijonus išžudė.

Brooklyne leidžiamas lietuvių katalikų 
savaitraštis ‘‘Amerika” rašo:

“ Seniau daugiau girdėdavom apie Vaiz
bos Butų įvairių veiklų įvairiose vietose. 
Nemažai buvo pagarsėjęs ir amerikiečių lie
tuvių Ekonominis Centras. Bet dabar ra
mu, tylu.

Teisybė, galima retkarčiais nugirsti, jog 
vaizbos butas vienur ar kitur surengė va
karienę, priėmė svetį iš Lietuvos — ir tiek. 
Kai kur jie nori rengti įvairių Lietuvos tau
tinių švenčių minėjimu?-

Kai kur jie nori rengti įvairių Lietuvos 
tautinių švenčių.

Vaizbos butai savo veiklų turėtų kreipti 
visai kita linkme. Jie turėtų rūpintis gry
nai ekonominiais reikalais.

Ar nekeista, jog Lietuvos Prekių impor
tu rūpinasi kitataučiai, kurie į tų darbų eina 
grynai pelno intencijomis, o lietuviai ragi
nami pirkti lietuviškas prekes ir tuomi Įnir
ti kitataučiams tvirtų ekonominį pagrindų.

Kodėl gi tyli New Yorko, Bostono, Cbi- 
cagos, AYatefbūrio*, Clevelando, Detroito ir 
kitų miestų lietuvių prekybininkų sambū 
riai? Kodėl g i jie negalėtų rodyti iniciaty
vos paimti Lietuvos prekybų į lietuviškas 
rankas, kur ekonominis tikslas būtų sujung
tas su idėja.

Jei lietuviai prekybininkai gali gerai 
pasistūmėti Jungtinėse Valstybėse įvairiose 
prekybo ssritvse, tai nejau jie negalėtų pa
rodyti drąsos būtinai reikalingam užsimo
jimui — sudalyti tvirtų ekonominį centrų 
Lietuvos importui į Jungtines Valstybes pe
rimti.

Žinoma, šis darbas nelengvas, bet jis ir 
nesiūlomas idealistams svajotojams — jis 
tu ri būti įvykdytas priifcyjjnsių prekyboje 
žmonių. Čia daug galėtų padaryti ir  nauja- 
sai Lietuvos generalinis konsulas J. Budrys, 
jau  nemažai reikalingos iniciatyvos parodęs.

Visi lietuviški laikraščiai turėtų šį klau
simų plačiau pajudinti ir  suįdominti visų 
lietuviškųjų visuomenę. Lietuviai visados tu
rėtų atsiminti, jog jie neprivalo tarnauti 
svetimiesiems”.

(Pabaika)

Venezui.la

Retas nėra girdėjęs apie 
miestų jūroje. Yra tai Vene I 
cija, Italijos miestas, gujįs ' 
šiaurinėj Adriatikoj. Tas mie 
stas vadinasi Adriatikos ka
raliene. Jo gatvės yra kana-! 
lai, o vietoj automobilių i r : 
vežimų susisiekimui vartoja
ma valtys, gondo'.omis vadi
namos. Venecija randasi už 
pustrečios mailės nuo kran
to-.

Kai Kolumbas treciu sy
kiu atvyko1 į Ameriką, tai jis, 
betyrinėdamas naujų žemynų, | 
pateko į šiaurines pietų A- 
merikos pakrantes. Kolumbas 
su savo jūreiviais betyrinė
damas tų kraštų, užtiko so
džių pastatytų ežere ant ba-l 
slių. Tas jūreiviams priminė j 
Italijos Veneciją ir jie viens 
kitam pradėjo sakyti, kad 
tai Veneznela, tai yra mažoji 
Venecija. Taip tai gavo tas 
kraštas tokį vardų.

Veneznela randasi dar kar-1 
štojoj juostoj, bet nuo ekva-i 
toriaus pusės jų dengia aukš-| 
ti kalnai, kurie jų apgina nuo j 
kaitrų. Kraštas gražus gau
siais žaliumynais ir jau Ko
lumbas su savo palydovais 
buvo susižavėjęs Veneznela.

Iš Venezuelos yra kilęs Bo- 
lhvar — pietų Amerikos Jur- 

Įgis AVasbingtonas. Bet A7ene- 
znela neiškilo nei politiškai, 
nei ekonomiškai, nei finan
siškai. Konstitucija paremta 
ant .Jungtinių Valstybių ko
nstitucijos, bet ji tėra ant 
popieros, o ne gyvenime. Ve
nesuela turtinga revoliucijo
mis, kaip ir kitos pietų Ame
rikos respublikos.

Venesuela guli į šiaurę nuo 
Brazilijos. Jos sostinė yra 
Karakas. Randasi netoli jū
rės, kalnuose, kur kartais bū
na žemės drebėjimų. 1812 mc 
tais per žemės drebėjimų so 
stinėj žuvo apie 12,000 žmo 
nių.

K°lumbija

Ši respublika guli į vaka
rus nuo Venezuelos. Priėjimu 
prie jūros ji turi tų patogu- 

‘mų, kų Prancūzija Europoj. 
Prancūzija į vakarus turi At- 

i lantikų, o į pietus Vidurže- 
nrinę jūrų. Kolumbija iš šiau 
rėš pasiekia, Atlantikų, o iŠ 
vakarų — Pacif ikų.

Kolumbija guli karštojoj, 
juostoj, bet kadangi jų raižo 
aukšti kalnai, tai joje yra 
karšto, šilto ir  šalto klima
to. Jos sostinėj Bogotoj per 
ištisus metus yra toks oras 
kaip New Yorke gegužės mė
nesį. Kolumbija yra taip di
dėlė, kaip Vokietija, Pran
cūzija, Belgija ir Olandija 
sudėjus daiktam Seniau ji 
dar didesnė buvo. Kai Boli- 
var pietų Amerikos šiaurinę 
dalį paliuosavo nuo Ispanijos, 
tai jisai įsteigė Jungtines 
Kolumbijos Valstybes; į ku
rias įėjo dabartinė Kolumbi
ja, Veneznela, Ekvadorius ir 
Panama. Bolivar norėjo, kad 
visa pietų Amerika būtų Ko
lumbijos .priklausomybėje. 
Bet ta  Bolivaro idėja neprigi
jo. Po dvidešimties metų iš

Jungtinių Kolumbijos Valstj 
bių atsimetė Venezuela ir 
Ekvadorius. O Panama atsi 
metė tik 1903 metais. Prie 
Panamos atsimetimo prisidė 
jo Dėdė Šamas, kai jis suma 
nė paimti į savo rankas Pa 
narnos kana:o kasimų. Dery
bos dėl Panamos kanalo pei- 
leidimo Dėdei Šamui buvę 
vilkinamos. Tų darė Koluu 
bijos vyriausybė. Kad daly
kus pagr įtinti Dėdė San?r 
pagelbėjo sukelti revoliucijų j 
Panamoj ir ja paskelbti ne
priklausomų. Tada Dėdė Sa 
mas tarėsi jau ne su Koluu- į 
bijos vyriausybe o su PanJ Į 
mos.

Aišku, kad Kolumbija di i 
dis apmaudas ap :mė ir be
galo pyko aut Dėdes Šamo 
Bet vėliau atsirado susitai- J 
kymo proga. Kolumbijoj at 
sirado didelės žibalo verg
inės, kurias Jungtinių Vals
tybių kapitalistai norėjo iš 
naudoti. Tada Dėdė SamaJ 
ir sutiko užganapadaryti Ko
lumbijai, kad tik gautų pro
gos išnaudoti žibalo versmes. 
Be to- Kolumbijoj atsirado i: 
kitokių turtų. Dėdė Sama. 
bananas gauna iš Kolumbijos

Toliau Kolumbija pradedi’ 
stiprėti dar rienoj pramonėj 
Yra tai kava. Kolumbija jau 
pradeda toje pramonėje kon 
kuruoti su Brazilija. Kolum
bijos kava savo kokybe yra 
garsesnė už Brazilijos kavą.

Kolumbija turtinga meta 
lais ir brangakinėnais. čia 
būviai -auksų iškasdavo ir 
vartodavo dar prieš ispanų 
atėjimų. Nuo Kolumbijos i n 
dijonų ispana* sužinojo, ka«'‘ 
tolian į pietus yra didelės 
karalystės ir turtingos auk
su ir kitokiomis brangenybė
mis. Indijonai ir dabar turi 
slapstomo aukso ir kai kurio
mis progomis išvelka aikštėn. 
Kaip va sergantieji ligoniai 
atneša aukso misijonieriams, 
kad išprašytų nuo savo Die
vo jiems sveikatos.

Kolumbijoj randama plati
nos. Karo metu, kai iš Rusi
jos platinos nebuvo galima 
gauti, tai Kolumbija buvo 
vienintelis kraštas, iš kurio 
to metalo buvo galima gauti;

Brangus akmuo uneraldas 
randama tiktai Kolumbijoj.

Pietų Amerikos vakarinis 
š°nas

Vakariniu pietų Amerikos 
šonu, palei Pacifikų, driekia 
si milžiniški Andų kalnai. 
Tas pakraštis kalnais nugul
dytas tęsiasi 4,500 mailių — 
nuo Panamos iki pat žemyno 
galo. Visu tuo ilgu pakraš
čiu visai mažai tėra tinkamų 
uostų. Prie kitų pajūrinių 
miestų laivai priplaukę, pre
kes lioduoja ir pasažierius išr 
sodina į mažesnius laivus, ku
rie gali'priplaukti prie kran
to ir išlioduoti prekes ir pa
sažierius išsodinti. Aišku, 
kad tai didelis nepatogumas 
ir tokiose aplinkybėse preky
ba negali vystytis. Vienas ke
liautojas, aprašinėdamas a- 
pie nepatogumus tokios ke
lionės, ir  tokios prekybos, mi
ni šitokį atsitikimų. Iš. didžio 
laivo reikėjo nuleisti į mažą

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Sveiki, tavorščiai!

Vieno seno;“ Garnio” (19- 
10 m.) numery radau Kačių-1 
kės tokių giemę apie lietuvių) 
darbus:

“ Vienas tveria, kits naiki
na,

“ Vienas kenčia, kits kanki
na,

“ Vienas rauda, kits dainuo
ju

‘Vienas juokias, kits dėjuo-

“  Vienas geria, kits blaivė
ja,

“ Avienas tunka, kits liesėja,
“ Viens per. sotus, kits ba

dauja,
“ Viens turtings, kits elge

tauja,
“ Atienas miega, kitas būdi,
‘‘Vienas linksmas, kitas liū

di.
“ Vienas dirb’ iš viso vieko,
“ O daugums neveikia, nie

ko”.
Nors giesmė rašyta prieš 

26 metus, alė ji tinka ir mūsų 
čėsams. ,

ja,

Gaziėtos rašo, kad “ United 
Press”  dirigentas, salio, buvo 
paleidęs balsavimą, kurie žmo
nes dabar populeriausi ant 
svieto. I r  radęs, kad popule
riausi ant svieto dabar yra 
šie žmonės: pirmas mūsų pre
zidentas Rooseveltas, antras 
Anglijos karalius Edvardas 
VIII, toliau eina Hitleris, Sta
linas, Blumas, Baldvinas, Mu-

solinis, gen. Franko, Lindber- 
gas ir  f  ai torius Joe Louis. Į  
tų -eilę įeina ir Šv. Tėvas, ale 
jis padėtas tik šešton vieton. ‘ 

Perskaitęs tokį balsavimų, 
Sv. Tėvo atžvilgiu, man prisi
minė prieš buvusius lckšinus 
Laudono “ popul-erumas”  ir 
‘ ‘ Literary Digest ’ ’ balsavi
mai.

Ant poperos, mat, visaip 
galima šnekėti.

Prieš adventų Pustakelnis 
apsiženijo — su Zuze Kepalai' *^\ 
te. A7akar po vakarienės suse 
do frante laikraščių pasiskai
tyti. Staiga Pustakelnienė sa
ko:

— Džianuk, žiūrėk. Štai, ra
šo, kad Kinijos mieste Kwa 
Kwa vyras. Čiap Sui savo 
žmonų išmainė ant arklio. Ma
nau, kad tu, Džianuk, niekuo
met to nepadarytum? Kų?

— —Jokiu būdu, — sako 
Pustakelnis. — Je i jau prisęi- 
tų tave mainyti, tai geriau 
mainyčiau aut naujo 1937 m. 
automobilio.

Dailininkas Rapolas Statu- 
laitis praėjusių nedėlių nusi
vežė savo žmonų į A rt Insti
tutų parodyti paveikslų. P ri
ėjus prie vieno paveikslo 
žmona sako:

■L— Rapoliuk, kodėl turkai ir 
arpbai visados turi savo gal
vas skepetomis aprišę.

— Nū, ar tu dar to nežinai. 
Jie kiekvienas turi po 10 pa
čių, dėl to ir nėra dyvo, kad -  
jiems visuomet galvos skauda.

laivų jaunų vikrų bulių. Kai 
virvėmis perjuostas bulius bu 
vo leidžiamas žemyn, tai jis! 
iš visų jėgų pasispardė ir iš - 
kilpų išsiliuosavo. Laimei pa
teko ne į mažesnįjį laivų, o 1 
plumptelėjo* į jūrų. Tas pa- 
sažieriams, žinoma, sudarė 
gerų “ sbow”, bet jūrininka
ms sudarė daug vargo iki su
žvejojo nabagų bulių.

Iš praeities
Dabartiniu laiku gerovės 

žvilgsniu geresniame stovyje 
randasi pietų Amerikos ryti
nis kraštas. Tame krašte gu
li Brazilija, Urugvajus ir A- 
rgentina senovėj, prieš Kolu- 

| mbo atvykimų šitame pakraš
tyje nieko gero nebuvo. O va
kariniame pakraštyje, palei 
Pacifikų, kur guli milžiniški 
kalnai, tai žmonės jau buvo 
pasiekę aukštos civilizacijos, 
turėjo miestus ir daug turtų. 
Kaip Ispanijos avantiūristas 
Cortes užkariavo civilizuotų 
Meksiką, užteku karalystę, 
taip Pizzaro, antras avantiū
ristas užkariavo civilizuotų 
inkų karalystę. Abu papildė 
baisių žiaurumų ir abu lai
mėjo daug turtų. Kaip Cor
tes, taip ir Pizzaro* indijonus 
labai nustebino ir išgąsdino 
kanuolėmis ir  arkliais. Iki 
Kolumbo arkliai Amerikoj ne 
buvo žinomi. Pizzaro pasisa 
kimas yra stebėtinas dėlto,

kad jis sekėjų teturėjo 168 
žmones.

Inkų kai’alystė buvo ten, 
kur dabar yra Peruvija, o 
sostinė buvo Cuzco. Kai Piz
zaro pasiekė to krašto, tai 
jis čiabuviams pareiškė nore 
pasimatyti su jų valdovu. In 
kų valdovas Atabuąlpa sn 
gausybe palydovų išsinešdint 
pasitikti baltų žmonių. Bet 
ispanų vadas Pizzaro suėmė •* 
inkų valdovų, o jo palydovų 
išžudė arti 2,000. Inkai tikė
jo, kad jų karalius yra šve
nta asmenybė. Jie pajuto tk ĮR 
jėgiai jau vien dėlto, kad jų 
valdovas buvo nelaisvėn pa
imtas. Tada inkai pažadėjo 
savo valdovų išpirktu Jie  au
kso prinešė pilnų kambarį, 
kurs buvo 17 pėdų. ilgio ii 
20 pėdų pločio. Ispanai auk
so- gavo daugiau, negu jie 
kada nors sapnavo. Auksų 
paėmę, ispanai nužudė inkų 
karalių, o kraštų pavergė.
Bet ispanai netrukus savo 
tarjpe susikivirčijo ir  pats 
Pizzai’o 1571 m. buvo nuga 
labintas.

Pėratrija yra nelyginant A- 
merikos Egiptas — tiek daug 
ten senovės paminklų ir  įdo
mybių. Šiais laikais Peruvija 
menkų rolę telošia pietų A« 
menkos žemyne.

PLATINKITE “ DRAUGĄ^



Trečiadienis, grued. 23, 1936

MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

KALĖDŲ DĖDUKAS — SA N TA  CLAUS

Ne tik vaikučiai, bet, kar
tais, ir suaugę žmones neži
no, iš kur originalus Santa 
Claus atsirado. Ar jis buvo 
tikra asmenybė, ar tik sugal
votas pasakų senelis? Santa 
Claus nebuvo dvasia nė pa
sakų padaras, o buvo tikras 
žmogus, šv. Nik olas, pasitu
rinčių tėvų vienturtis sūnus, 
gyvenęs ketvirto Šimtmečio* 
pradžioje, Mažojoj Azijoj.

Jau daugel metų prabėgo, 
kai šv. Nikolas, mūs vadina-! 
mas Santa Claus, perplaukęs 
Atlantiką, apsigyveno Ame
rikos mieste. Rašytojai tvir
tina, kad šv. Nikolas atvažia

v ę s  drauge su olandų kelei
viais, kurie jį pavadinę San 

Nicbolas arba Sinter Claasj 
iš kur gavo vardą Santa 
Claus. Matyt, jis buvo pa
mėgęs keliauti, nes, dar vai
k u  būdamas, jau aplankė E- 
giptą ir  šv. Žemę, o vėliau 
savo gyvenime apkeliavo net
tolimiausias pasaulio) vietas.

Vieną vakarą, saulutei nu
sileidus, sugrįžęs iš ilgos ke
lionės, jis rado žinią, kad 
esąs paskirtas vyskupu My-. 
roję 325 m. Nuo tos dienos 
jis tapo žymus stebukladarys. 
Įvairių luomų žmonės įgijo 
iš jo daug malonių. Neturtė
lius apdovanojo pinigais, rū
bais a r  maistu. O jei kuriuo
se namuose , susirgdavo šei
mos narys, a> šiaip papras
tas žmogus, ten jis. skubėjo, 
savo šventomis rankomis pa
laiminti kenčiantį ligonį. Tr 
kaip tik- palaimindavo, tuoj 
sveikata sugrįždavo. Jis  die
ną, ir  naktį tarnavo žmonėms. 
Kenčianti kaliniai, jūrinin
kai, nelaimingieji ir  nuskriau 
stieji, — tai buvo artimiausi 
jo bičiuliai.

Šv. Nikolas ypatinga mei
le . ir  tėvišku rūpestingumu 
vaikučioš globojo. Legenda 
sako1, kad šv. Nikolas pada
rė stebuklą prikeldamas iš 
numirusių tris bernaičius, ku 
rįuo's viešbučio savininkas iš 
didelio godumo* buvo apvo
gęs ir  galutinai užmušęs.

Užstatų (“ pawn-shop” ) pa 
rduotuvės lange matome ka
bant tris auksinius sviedinius. 
J ie  reiškia tris aukso mai
šus, kuriuos šv. Nikolas pa
dovanojęs trims jaunuolėms 

_Xaipo kraitį. Mat, tūlas tė
vas turėjęs tris gražias duk
reles, tačiau, būdamas labai 
neturtingas, neturėjęs lėšų 
dukterims kraičiui nupirkti. 
Vieną giedrą rytą vyriausio
j i  duktė atradusi maišą auk
so pas langą, už juos nusipir
ko sau kraitį ir  ištekėjo. Tą 
pačią laimę įgijo) ir  antroji 
duktė ir j i  ištekėjo*. Tik jau
niausioji pasiliko be kraičio. 
J i  atsisėdus pas langą grau
džiai Veikė savo nelaimingo 
likimo. Tačiau staiga pama
tė ranką pro langą metant pi
nigų maišą... Skubotai išbė
go gatvėn, padėkoti miela
jam geradariui ir  pamatė šv. 
Nikolą greitai bėgant skers
gatviu į kitą  pusę kelio. ‘Jau
niausioji tuoj ištekėjo ir  vi
sos trys laimingai gyveno.

Štai, kitas nepaprastas į

vykis. Getronas ir jo pamal
di žmona buvo bevaikiai. A- 
bu buvo gailestingos širdies 
dėl to dideles sumas pinigų 
labdarybės darbams aukoda
vo, o savo lėšomis net baž
nyčią pastatė Dievo garbei. 
Dėl to jų gailestingumo Die
vas jiems davė sūnų, kuri 
pavadino “ Dievo) dovana” . 
Bet nelaimėj, vaikučiui suė
jus dvylika metų, sugavo jį 
plėšikas ir  pasilaikė sau ver
gu. K artą kai vaikelis tam a-1 
vo plėšikui prie stalo jis iš
girdo savo vergą sunkiai dū
saujant, taigi jis jo užklausė.

— Ko dūsauji. Ar tau ne
gera man tarnauti?”

— Dėkui, Pone. Aš išsiil- 
gaus savo tėvų ir  išsiilgusiai 
laukiu to, kuris mane išliuo- 
suotų iš sunkių nelaisvės gra
ndinių, — verkdamas atsakė 
vaikutis.

—- Na, argi yra toks stip
ruolis, kuris galėtų tave iš- 
liuosuoti iš mano geležinės 
rankos? — nustebęs užklau
sė plėšikas.

— Manau, kad yra, Pone, 
— tvirtu balsu , atsakė vaike
lis. Vos tik užbaigė tarti pa
skutinius žodžius kaip nema
toma šv. Nikolo ranka jį iš
vedė iš to baisaus namo ir 
pastatęs prie gimtojo miesto 
vartų — paliko. Ši pasaka1 
atrodo mums neįtikėtina. Vis 
dėl to šv. Nikolui buvo leng
viau nuvesti vaikutį į k itą 
miestą, negu važiuoti tūks
tantį dovanų, kuriomis savo* 
bičiulius kas metas apdovą-1 
noja. J

Šv. Nikolas neapsakomai 
darbštus asmuo. Veik viso pa 
šaulio vaikučiai, ar tai Ola
ndijoj, Belgijoj, tamsiais mi
škais papuoštoj Vokietijoj, 
kalnuotoj JŠveicarijbj, Rusi
joj, Ispanijoj, Italijoj ir  mū 
sų Jungtinėse Valstybėse - - 
visi jie su džiaugsmu plaka
nčiomis širdelėmis išsiilgu
siai laukia to mylimo svečio 
Santa Claus gruodžio* mėne
sy atsilankant pas juos. Kai 
kuriose šalyse jo laukia šv. 
Nikolo šventės . išvakarėse. 
Sulig tos šalies papročio, be
rniukai ir  mergaitės padeda 
savo klumpukes ar molinius 
podus ant stalo virtuvėje 
prieš pusiaunakty. Kai kurie 
padeda ir  indą. su vandeniu, 
glėbį šieno ar obuolį dėl šv. 
Nikolo vežėjų. Na ir kas jį 
veža? Vokietijoj, sako, būk 
pilka kumelaitė jį vežanti, o 
Suomijoj — baltas asiliukas. 
Senovės 'anglų knygose ran
dame, vaizdų, kuriuose mato
me šį linksmą Šventąjį va
žiuojant ožiu. Čia, Jungtinė
se ; VaJistyfbėseę jis važfnėja 
rogutėmis su šešiais bried
žiais. I r  kai žiaurus vėjas 
nudažo jo veidą raudonai, a- 
kys suliepsnoja džiaugsmu 
tada jis dar greičiau lekia 
skambučiams skambinant per 
pusnis, per šalčius pas mie
lus vaikučius kupinas dova
nų. Žinoma, jis nemažiau 
džiaugiasi teikdamas dova.- 
nas kaip tie, kurie priima. 
Jo atsilankymas pripildo na
mus ramybe i r  džiaugsmu, *

S  S A V G A S

Iowa boy scout’ai nori parduoti jų  “ mylimą.”  š ta i matome AVillis Hultgren 
(kairėj) ir Charles Trygg iš McGregor, Iowa su auksiniu areliu, kuri rado ant sa
los Mississippi upėje. Arelio sparnas buvo sužeistas.

nes išeidamas iš namo jis 
išneša visa kas buvo* bloga, 
o palieka tik kas gera. Santa 
Claus yra maestras magikas, 
magikas džiaugsmo. Jis  yra 
džiaugsmas senatvėj, nes tė
vai dažnai džiaugiasi savo 
{vaikų džiaugsmu. J is  yra 
džiaugsmas jaunatvės, kar
tais trumpas dienos džiaugs
mas, o kartas tęsiantis per 
ištisą gyvenimą. Bet yra dar 
ir kitas džiaugsmas, kurį tik 
šventas jnagikas gal suteikti.

Mažoji Marytė džiaugsmin
gai žiūrėjo į kalėdinius pa
puošalus, tikėdama, kad ir 
ją  Santa Claus apdovanos.

—• Mamyte, ir aš padėsiu 
šią lėkštelę ant stalo, kad 
Santa Claus pripiltų ją  gar
dumynais, — linksmai čiauš
kėjo mergytė. Motina buvo 
neturtinga našlė, ir  nieko ne
turėjo kuo mergaitę palinki 
minti. J i  karčiomis ašaromis 
apsipylė, bet greit jas nuš- 
luosčius prašo dukrytę:

— Na, mažyte, atsiklaup- 
kiva ir  sukalbėkiva poterėlį 
į šv. Nikolą, gal jis ir mu
dviejų vargšelių pasigailės!

Pasini ei dusios nuėjo gult. 
Mergaitė ilgai negalėjo už
snigti. pii) vaizdavos j didelį 
didelę dėžę saldainių, lėlių, 
saldžių riešutų. — Tik su
syk stogas atsivėrė ir didžio
ji Betliejaus žvaigždė nušvie
tė Marytės kuklų kambarė
lį, o angelu chorai apsupo 
jos prastą lovelę. Pagaliaus 
ir  šv. Nikolas pasirodęs savo 
raudonu vyskupo ploseium 
apsiautė —

Anksti rytą apsiašarojusi 
motina tyliai nuėjo į dukre
lės kambarį, norėdama nura
minti mažytę negavus Santa 
Claus dovanų. Tačiau kūdi
kis jau buvo miręs, nes šv. 
Nikolas, maestras nuostabiu 
stebuklu, jai suteikė didžiau
sią dovaną — dangų.

Margareta, akademike

KŪČIOS

Lietuviai turi labai gražų 
paprotį — švęsti kūčias, kad 
geriau prisirengti Kalėdoms. 
Tą dieną visi stengiasi būti 
linksmi, nes yra pasakyta: 
“ Koks būsi kūčių dieną, toks 
būsi per ištisus metus” . Kū
čių vakarą ne tik linksmai 
bet ir  šventai praleidžia.

Kiekvienoje virtuvėje visi 
padeda mamytei suktis apie 
pečių, apie puodus, bliudus 
ir kitus panašius “ instrumen
tus” . Tai šutina žirnius, ve
rda kisielių ar komputą, ke~

pa bandutes, žuvis, merkia 
silkes ar trina aguonas. Dar
bus padirbę, apsišvarinę, lau
kdami vakarienės, pasakoja 
šventas pasakas, legendas ar 
panašiai. Pas lietuvius yra 
užsilikę visokių burtų ir juos 
kaipo savo tautosaką pakar
toja.

Pagalios ateina ir  laukia
moji kūčių vakarienė. Kaip 
jauku ir malonu šį vakarą! 
Linksmi sėda prie gražiai ba
lta staldengte užtiesto stalo. 
Po staldengte paklota šieno, 
prisiminti Kristų kūtelėje. 
Ant stalo visi valgiai sudėti 
gražiai, tvarkingai. Vidury 
visų valgių, gražiausioj lėkš
tėj sudėtos plotkelės. Tėvui 
paliepus, visi sustoja ir su
kalba maldą. Po poterių šei
mininkas ima plotkelę, dali
nasi su lutais ir. linki laimės. 
Taipgi ir k iti dalinasi atmin
dami; su .kuriuo pasidaįino 
nes yra sakoma: “ Kad su 
kuriuo plotkelę pasidalys, tas 
paklydęs, jei atmins vardą 
to, su kuriuo ją  pasidalino, 
ras kelią ir ilgai neklaidžios” . 
Kaip linksma, kai pradedam 
traukyti šieną ir burti kurs 
ilgau gyvens, kas ištekės...

Po* vakarienės, dar šiek tiek 
pasišnekučiuojam, pažaidžiam 
ir einam į mignaičius nes aut 
rytojaus reikės anksti kel
tis, eiti bažnyčion.

Lietuvoj, kaip mamytė man 
pasakoja, ši diena yra šven
ta  ir visi susitelkime ir pas- 
nike ją  praleidžia. Tėveliai 
taip-gi papasakoja daug bu
rtų, kurie yra surišti su Kū- 
čiomis ar Kalėdomis.

S. Goldikaitė, akademik*

! Mišių, Vyskupas paėmęs Vai- 
‘ kelį nuo motinos kelių, iškil- 
[ mingo j procesijoj neša į auk
ščiausią bažnyčioje vietą, iš 
ten laimina susirinkusią mi
nią ir prašo palaimos miesto

| gyventojams. Po to grįžta į 
koplyčią, padeda Kūdikėlio 
statulėlę prirengtoj vietoj, 
kur J i  išbūva iki kitų Kalė
dų.

Yra padavimas, būk dar 
prieš Kristaus užgimimą), Ro- 

I mos senatas buvo nutaręs pa
statyti aukurą, ant kurio bū
tų deginama auka ciesoriaus 
Augusto garbei. Augustas 
kreipėsi į sibilę, klausdamas, 
ar jam pravartu priimti to
kią auką. Po trijų  dienų pra 
nešė jam pasakius, kad jį 
turėjo regėjimą ir  jai buvo 
pranešta jog neužilgo ateis 
į pasaulį dangiškas vaikelis. 
Praslinkus trumpam laikui 
pats imperatorius turėjo re

Sapno Vaizdas

Daug metų prieš Amerikos 
atradimą, gyveno Jeruzalėj 
plačiai pagarsėjęs, skapto- 
rius — medžio pjaustytojas,' 
kuris nešiojo Š*v. Pranciškaus 
ordeno rudą abitą. Vieną na
ktį sapne, jis matė Kūdikėlį 
Jėzų, taip gyvą ir  patraukia
ntį, kad ir  ryte išbudus kie
kvienas bruožas jam aiškiai 
matėsi akyse.

— Aš išpjaustysiu to vei
kalo atvaizdą, pagalvojo bro
lis. Šiam savo darbui pasirin
ko gražiausią be jokios dė
mės alyvų medžio gabalą iš 
Getlisemene daržo. Pagaliaus, 
kada statulėlė buvo baigta,, 
visi stebėjosi jos grožiu ir 
sakė, kad turėtų būti nusių
sta Romon, Katalikų Bažny
čios sostinėn.

Tad, Romon Ir nusiuntė. 
Čia ji buvo patalpinta seno
joj Bažnyčioj, Santa Maria 
in Arą Coeli. Kasmet per Ka
lėdų šventes, keliauja rymė- 
naį aplankyti šventąjį kūdi
kėlį — ii santo Bambino. Vai
kelis pasodintas ant Motinos 
kelių, o ant galvos karūna 
prisagstyta brangiais akme
nimis. Visos ki/tos fjgūrias, 
Gimimo . scenos, taipgi ran
dasi oloje įrengtoje šios pui
kios bažnyčios koplyčioje. 
Nuo pirmos dienos Kalėdų iki 
Trijų Karalių šventės kas
dien tarpe trečios ir ketvir
tos valandos po pietų renka
si vaikučiai ir  jiems yra aiš
kinama Kristaus Gimimas. 
Sausio* 6 dieną, iš pat ryto, 
bažnyčia pripildyta maldini
nkais, taip, kad daugelis tu
ri pasilikti ant laiptų. Po šv.

G e r ia u s ia s  p a ta rn a v im a s  
P h o n e  0000

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

K UOM ET M A N O TE PIRKTI GERĄ V A RTO TĄ  
KARĄ, IEŠKOKITE A TSAKOM INGO, SE N IA I- 
ĮSISTEIG U SIO  PARDAVĖJO, T O K IO , KURIS 
GALI JUM  PARO D Y TI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ 
STAKĄ, IR KURIO V ISI KARAI YRA PERTAI
SY TI IR G A RA N TU O TI, IR KURIO REPUTA
CIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . K ITAIS Ž O 
D ŽIA IS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC.

gėjimą, matė neišpasakyto 
gražumo paną su vaikeliu r a 
nkose, kuri rymojo prie al
toriaus. Tuo pačiu girdėju 
balsą sekantį: “ Šitas yra da. 
ngaus altorius” .

Augustas atmetė senato nu 
tarimą, ir  pats pastatė alto
rių Juno Moneta šventykloje, 
kurį pavadino A rą Coeli, ir  
dedikavo laukiamam vaike
liui. Šis altorius y ra  laiko
mas Bažnyčioje Santa Maria 
in Arą Coeli, kuri pastatyta 
toj pačioj vietoj, kurioje bu
vo anoji šventykla.

P. Kuzmarskytė, aka d.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E sJUOZAPAS

UDEIKT
TĖVAS

R E P u b lic  8 3 4 0

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Y A R d s  1 7 4 1 - 1 7 4 2
MŪSŲ RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 VAL.

W. H. P . G. (1420 k il.) STOTIS • ! *

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

M oteris p atarn au ja
620 W. 15th Avė.I

ŽUVYS KALĖDŲ ŠVENTĖM

STA TE W HOLESALE FISH  
DISTRIBUTORS, INC. 

3517 South State Street
Gyvos menkės (cod) — 5%c svaras.

Gauname visokių šviežių žuvų kasdieną. 
Mes pristatome į namus. Visi telefonai 

CALumet 4296-4297

RADIO
MARGUTIS PAKEITĖ RADIO LAIKA

Sekmadieniais — W1IFČ (1420 kyloc.) būna 1 v. p. p.
Šiokiais vakarais — 9 vai.

Sekmadieniais: — W1ND (5,60 kyloc.) 2:15 po pietų.
Šiokiais vakarais — 7 vai.

F. A. B U K A U S K A S  
PIRMOS KLASĖS LAIKRODININKAS

Vieta Pirkti Kalėdines Dovanas ' 
Užlaikau Visokios Rūšies Deimantų, Laikrodžiu ir

Auksinių Daiktų
10831 So. Michigan Avenue, Chicago 

Phone, Commodore 0990

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
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PinSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
B E  D A K C I J O S  A D R E S A S :

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANT'AS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

Telephone Hemlock 2204 *

Iš Šv, Kazimiero 
Parapijos

; domėję ir dėl jos dirbą, išsi
juosę. KoresP.

■ Praeitų sekmadienį bingo 
darbininkai turėjo “ parę” , 
laike kurios kun. Kazėnas pa
sakė pritaikintą, prakalbė’ę 
ir visus apdovanojo įvairio
mis dovanomis už gerą, pasi-. 
darbavimą parapijos naudai. j 
Nuo balandžio 1 d. iki gruo- 
džio 1 d. šių metų mūsų biu- 
gininkai naujos klebonijos fo- 
ndan užldiifco $4/209.00 su
pirš. T'ai graži suma. Tai ką 
padaro darbštumas ir uolu
mas. Tiek uždirbta, tik nuo 
svetimtaučių, o kad taip mū
sų pačių parapijonai paremtų 
tuos bingo vakarėlius, tai bū- 

I tų gal dar kitų, tiek uždirbę. 
Daugiausiai yra pasidarbavę 
šie jaunuoliai ir jaunuolės:

visuomet Šlubuos, mūsų gry
nai bažnytinės organizacijos 
neis tuo keliu, kokiu turėtų 
eiti

Gruodžio 22 d. palaidota a. 
n. Ona Slančauskienė iš Šv.
Kazimiero bažnyčios parapi- 
jos kapinėse šeimyniškame 
sklype. Amžiną atilsį duok Į 
jai, Viešpatie!

Ačiū!
Kadangi negalima visiems 

atsiimtusiems pasveikinimus Į muose 
ir Kalėdų dovanėles asmeniš
kai laiškais padėkoti, ta t čia 
pareiškiu visiems savo širdi 

į ngą ačiū ir dar kartą Ačiū! i draugijose keliamas r nesvei- 
Kun. M. J. Kazėnas | kas> liguistas obalsis: viską 

1, __  j sau, sau, o nieko parapijai.
Namų Savininkų vakarie-| J ei l)anaši dvasia įsivyraus

Kad Dangun Žengimo pa
rapijos atstatymo1 darbas ei- 

I tų sparčiau, kad katalikiško
ji sąmonė jos (parapijos) na- 

gręstų ir stiprėtų, su- 
I organizuota net keletas gry- 
• naį bažnytinių draugijų, ta 
čiau pastaruoju laiku

riausiu tų draugijų autorite
tu yra klebonas ir tik klebo- • 
nas. Be jo žinios ir sutikimo 
nei žingsnio. Jei kas kitaipj 
mano, tai labai klysta. Už
tenka vieno klebono žodžio. 
ir visos bažnytinės organiza
cijos gali būti suspenduotos į 
ir panaikintos ii* jų gali ne-1 
būti, kaip pirma nebuvo. A- 
pie tą tegul pagalvoja, kurie 
gali galvoti ir kuri. ms rūpi 

t ! organizuotas parapijos veiki-

Aleksė Pociūtė, Jonas Gai
lys, Albertas Zimnickas, Juo 
zas Stankevičius, Juozas Na
vickas, Elena Antanaitienė, 
Julė Aleliūnaitė, Lilė Aleliu- 
naitė, Magdutė Kepleriūtė, 

‘Viadukas Stankevičius, Ona 
Božėnaitė, Adelė ’Jankauskai-

Moterų klūbas, kuris nėra 
grynai bažnytinė draugija,

nės prirengimas, kaip ir  už-Į jauname chore ir dra-j gali būti gražiausiu ,
baigta. Pasirodo, kad Šįmet N“08 ratelyje, lai pranašauju džiu pasekmingo darbo s ® ) ,  
bus labai šauni vakarienė ir SreiUy įnirtį. Bažnytinės; bažnyčiai. Tegul ldtos orft-
pasitildma, kad bus daug I organizacijos negali gyvuoti nizaeijos nuveikia tiek 
svečių Tas P I savo. naudai, jos turi tar- rapijos naudai, kiek nuveikė '

____________  (liauti visuomenei, bažnyčiai, Į moterų klubas: nuosavą. sve-
‘ savo tautai, labdarybei. V y- tainę įsigysime trumpu laiku.

Arcade Theatre, 1921 Carson St., & 
ra Pittsburgh, Pa. 8 ]

Kas Girdėt North Side

Gruodžio 18 d. palaidotas 
Kazimieras Arinonas, Porą 
metų prieš mirtį velionis p ra
leido džiovininkų ūkyje, ta-

Ftė, Begina Adoanaite, Stela i y*au nepasveiko. Būdamas
Laukaitė, Marė Bačvinskaitė, drūtas savo tikybos pareigas 
Jonas Balinei*, Pranas Vens-’ buvo veik pamiršęs, bet mir- 
lovas, Antanas Navickas, Ju o n ia i pažvelgus akysna, atsi
us Gudauskas, Veronika J u o inbnė .Dievą ir su Juo stisi- 
zevičiūtė, Eleonora VaJukevi- Į taikė. North Side tokių yra 
čiūtė ir  kiti. Tai labai pagir-! daug. Dikčiai jų jau sugrįžo 
tinas šių jaunuolių darbas, tvatalilcų Bažnyčion, bet dar 
kad jie rūpinasi savo para- i daug tebinauroja, tcbpliovo- 
pijos ateitimi. Nenuleiskite 3h> kaip tikri Iligliland parko 
rankų — varykitės r  to lau .! gyventojai. Mirti visgi reikės.
Jūs dirbate labai naudingą I Buvo laikas, kuomet tie žmo- 
ir gerą darbą. Juk parapijos | nės elgėsi, kaip tikri dori 
pamatas ir visa ateitis, tai | Lietuvos vaikai, o šiandieną ’

Į Baisu su jais gatvėje susitik
ti. Tai “ darbininkiškos” s pa u 
dos auklėtiniai. Kokia iš ją  
nauda lietuvių tautai, te jie 
patys atsako.

! Mūsų katalikiškos spaudos] 
i apaštalai tuiėtų padidinti sa 
I vo veiklą, platinti katulikiš-1 

parapijos tai susidomėkite I ką spaudą su didžiausiu pa-1 
[parapijos reikalais, kaip anie sišventimu ir energija, nes 
’ čia viršui paminėti yra' susi- (kitaip mūsą parapijos darbas •

jjaunimas. Jei jūs nesusido
mėsite parapijos reikalai?, 

• tai po jūsų tėvų kam teks 
■ jūsų parapija f Jū s nenorėtu
mėte, kad jūsų tėvelių sun- 

| kus ilgų metų statybos dar
bas patektų į svetimtaučių 
rankas. Tat jaunimas visos

Linkime Savo Prieteliams ir Rėmėjams 
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir
LA IM IN G Ų  N A U JŲ  METŲ;

K. J. Vaišnoras, Real Estate 8C Insurance, 
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Woshner Bros. vyrų drabužių krautuvė, 
1514 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Polithania State Bank, 1910 Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

S  Lithuanian Building & Loan Association, 
1910 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Stanley Simonavičius, Valgomų daijetų 0  
j į f krautuvė, 2100 Carson St., Pgh., Pa.

A. Wenslovas, Lietuvis Graborius, & 
2128 Carson St., Pittsburgh, Pa.

§  K. J. Strawinskas, Čeverykų krautuvė,
H  1814 Carson St., Pittsburgh, Pa.
g  Birmingham Fire Insurance Čompany, i 

1812 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Kadangi šis numeris Pittsburgho Žinių 
tiiniaus nrJp_5 Šv. Kalėdas rtacitru-Lzc tar®.tuč tuojaus prieš Šv. Kalėdas pasirodys, tarSį 

S  visiems Pittsburgho ir apylinkes Klebonams, j | 
m Bendradarbiams ir visiems Pittsburgo Žinių £

BUDRIKAS SVEIKINA V ISU S KALĖDŲ ŠVENTĖM IS 
IR N A U JA IS M ETAIS

||Skaitytojams nuoširdžiai linkime Linksmųjų
Šv. Kalėdų.

Pittsburgho Žinių Red. g

Colonial Theatre, 2011 Carson St», 
Pittsburgh, Pa.

Florent Rodgers, Restoranas ir Gėrimai,
136 South 21st St., Pittsburgh, Pa.

Joseph Kizik, Restoranas ir Gėrimai,
1828 Carson St., Pittsburgh, Pa.

Chas. Gutauskas, Restoranas ir Gėrimai,
133 South 22nd St., Pittsburgh, Pa.

Katarina Dan, Restoranas ir Gėrimai, 
2336 Carson St., Pittsburgh, Pa.

.  , . . .nei. '■-------------— —
Maryr Wentz, Restoranas ir Gėrimai, g  

2019 Carson St., Pittsburgh, Pa. g
Alfonsas Saračinskas, Restoranas ir Gėrimai,^ 

2108 Carson St., Pittsburgh, Pa.
Adams Čafe, Restoranas ir Gėrimai, lį| 

2000 Sarah St., Pittsburgh, Pa. 
Medoniai, Pittsburgh, Pa.

1

toB J. Varnagiris, fotografas, 1930 Carson St.,
® Pittsburgh, Pa. S

Mandel & Son, Pressing and Cleariing, E 
2021 Carson St., Pittsburgh, Pa.

- - y  . -  ■« " “ j - . ”  ■ ------------------------ -----------------------------------------------------------------------------

Edward Schultz, Lietuvis Advokatas, Jį 
Law & Finance Bldg., Pittsburgh

S  National Liberty Fire Insurance Co. of 
America, Pittsburgh, Pa.

Adolph Paleckis, Valgomų Daiktų Krautuvė j  
401 Stadium St., Pittsburgh, Pa.

^Frank Imbras, Valgomų Daiktų Krautuve 
407 Stadium St., Pittsburgh, Pa.

Anthony Urban, Lietuviška Užeiga, įą 
214 Tabor St., Pittsburgh, Pa.

Ignas Rumbauiskas, Restoranas ir Gėrimą. 
g  1219 Beaver Avė., N. S. Pittsburgh, Pa. -p

Peter Pivarūnas, Duonkepys, gį 
® 1426 Juniata St., N. S. Pgh., Pa.

i

Jos. Kizis, Drakonus, 1106 Pennsylvania Av, jj 
N. S. Pittsburgh, Pa.

^F rank Darges, Valgomų Daiktų Krautuvė, jį 
914 Chateau St., N . S. Pgh., Pa.

BUDRIK F M T U R E  MART
3 3 4 3  So. Halsted St.

A ^^C A *ŠT«<^ -COPIEP RADip;.;, . J AtWAYS Aį YEAR AMEAD
Geras radio yra visados geras daiktas turėti namuose. Budri- 
kas duoda didelę nuolaidą. P as Budrikę 12 puslapių kalėm 
dorius visiems dvkai.

o  •_________ _______ - :___: .Paul’ Bajoras, Restoranas ir Gėrimai, 
Chateau & Reedsdale St., N . S. Pgh.
John Greich, Restoranas ir Gėrimai, 
1620 Beaver Avė., N. S. Pgh., Pa.

John Kentra, Restoranas ir Gėrimai, 
1101 Pennsylvania Avė., N. S. Pgh. 

Chas. Pikelis, Valgomų Daiktų Krautuvė,

Vargšo Atsišaukimas

K CICERO. Neturiu tėvų, nei 
c į ; savųjų. Bėdoj esant nėr kam 
sfi J pasiskųsti, kaip tik gailesti- 
sE lietuvių ^suomenei.

t !

Per 10 melų iš susižeidi- 
mo liga skaudžiai kankina. 
Kojos sutinsta, pav^aįkšeio^ 
nei užsidirbt- negaliu, jiėr V 

S ką daktaro pasišaukti, ar vai 
stų nusipiikti. O da.- yra vil
tis  pasveikt.

D»l to' iaėldžiu Dievo ir 
žmonių gailestingumo, pagal
bai aukos.

1

ŠS
•a

a

629 -  54th St., Pittsburgh, Pa,
Joseph Rogers, Restoranas ir Gėrimai 

2132 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Keystone Casket Works, Grabų Dirbtuvė, 

229 -  6th Avė., Homestead, Pa.
JJohn Puskunigis, Valgomų Daiktų K rautuvėj 

401 E. 5th Avė., Homestead, Pa.
2 -------- —----- :----- -—— ;  — —-—----------- -_ _ _ _ _ — —Jg
|  John J. Grebliūnas, Valgomų Daiktų ®
|  Krautuvė, 1601 McClure St., Homestead
fejerry Naujokas, Valgomų Daiktų Krautuvė,® 
g. 125 W. 4th Avė., Homestead, Pa.

-----------  -  —  -------- -— -------------- ; _— _®
Jonas Chubis, Restoranas ir Gėrimai, B 

I 127 4th Avė., Homestead, Pa.
jSJ Anthony E. Katilius, Muzikališkų Daiktų ® 
|W Krautuvė, 505 E. 8th Avė., Homestead &

j ®Efon Kundrotas, Valgomų Daiktų Krautuvė ® 
305 Hamilton Avė., Duquesne, Pa.

Lapinskas,
1414 S. ūOtii Čt.,

Cicero, UI. .

Gerai žinomas vaistas 
Dabar Turi 

VITAMINUS A  ir B
J e i  jū sų  o rg a n a i  y r a  n u silp ę - i r  j a u 
č ia tė s  i>asenę. b a n d y k ite  n a u jų j į  
NU.G.-VTONE— tq. s te b ė t in ą j į  g e lb ė -"  
lo ja — d a b a r  m o k slišk a i s u s t ip r in tą  
s u .  g e ru i ž in o m a is  V IT A M IN A IS  A  
i r  D . T a s  t ik r a s i s  v a id a s  sustiprina  
įv a ir iu s  Žmogaus- k-ūno o rg an u s , p a 
g e r in a  a p e ti lą ,  s u s t ip r in a  v įfS k in i- 
m o  o rg a n u s  i r  -išsivalynio  procesą. 
S u te ik ia  n a u jo s  p a jėg o s  m u sk u la m s  
i r  n e rv ų  s is te m a i i r  a tsp a ru m ą .' D a u 
g e lis  sk e lb ia si, k a d  ND O A -TO N E  
p a d ė jo  le n u i  k u r  k i t i  v a is ta i  n ie k o  
n eg e lb ė jo . S u ž a d in k ite  savo  s istem ą  
N a u ja m  G yvenim ui, im d a m a s  s u s t ip 
r in tą  N U G A -T O N E , k u r is  p a rs id u o -  
da  su  g a ra n t i j a  pas Alsus v a is t in iu  - 

j kus. P in ig u s  g rąž in s im , je i  n e p a te n -  
1 k in ta s .

SV0.."2!“0“^ 0 Imk-UOA-SOU-ta i idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.



D R A U  Q  X  S6 Trečiadienis, gruod. 23, 1933

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Kalėdos Dievo (praeitą, sekmadienį išpildė i Vietinis Šv. Kazimiero A.
Apvaizdos Bažnyčioje I programą.'Rėmėjij slfyrius Naujipnis Me

J Malonu buvo pasižiūrėti ir tams sutikti gruodžio .31 d. 
pasiklausyti gražią dalykėlių, rengia šaunų vakarų. Pelnas 

to vakaro eis parap mokyk-Aštuoniolikieėiai stropiai 
rengiasi iškilmingai švęsti 
Kalėdų švente. Bažnyčia puo
šiama eglaitėmis ir kitais ka- 
lediniais papuošalais. Didysis 
choras ir mokyklos vaikelių 
choras dažnai praktikuoja ir 
rengia Kalėdoms giesmes. Be
rnelių mišios prasidės 5 vai. 
rytų, kitos 7:30, 9, 10:15 ir

drilių ir  vaidinimų, kurių 
gerb. Seserys vaikučius iš
mokino. Pabaigoje atsilankė 
Kalėdų Diedukas, kuris su
kėlė daug skanaus juoko irĮ jus Metus, 
apdovanojo vaikučius.

lai. Šios kolonijos lietuviams 
bus geriausia proga linksmai 
užbaigti senus ir pradėti Nau

Šiuo laiku musų Rolonijo 
je daug žmonių nesveikuoju. 
Jau  ilgesnį laikų serga Ona

32 vak Gerb. klebonas šitai I Noreikaitė, viena iš uoliau-
brangiai šventei pakvietė ge
rb'. kun. prof. J. Vaitkevičių, 
įžymų pamokslininkų, kurio

šių mūsų parapijos darbinin
kių. I r  mirtis dažnai pasiro
do. Praeita sa/vaite i skiliu i n-

gųažių pamokslų turėsime 1 gai buvo palaidotas a. a. Pra 
progos pasiklausyti.

Didele Mokykloj 
Pažanga

CICERO. — *v. Antano 
parap. mokykla pastaruoju 
laiku padarė didelę pažangų, 
ypač muzikos srityje. Visi 
astuoni skyriai yra taip tvar-1

Padare Kaip Tik 
Lietuvoje

Anais laikais Lietuvoje, bu
vo pasielgta su krašto prezi
dentu, kaip šiandie kad at- i 
sitiko su Anglijos karaliumi.

— Pone prezidente, tams
ta  jau nesi prezidentu.

Už atstatymų nuo prezi
dento1 vietos buvęs preziden
tas negeidė savo priešui skan 
desnės bausmės už jo įkali 
nima. Buvęs prezidentas šia 
ndie naudojasi laisve, o jo 
priešai sėdi kalėjime.

Baldwin Anglijos karaliui 
taip pat sakė: Jūsų dideny 
be, jau nesi karalium. Pat. | 
paskelbk per radio žmonėms 
kad tavo brolis yra karalius 

į Simpsonas pasitenkina ka 
I raliaus nubaudimu, prašalini

SURYS -  DOODY -  ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir  Perkam  
Pirm us M orgičius

R E A  L E S T  A T  E
V isokios R ūšies Insurance —  U gnies, V iesulo, A utom obilių , 

S tik lų  Ir t. t.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nu.o 

Užkietėjimo

P R A SY K  SAM PELIO  D Y K A I  
T rlncr’g B ltter Wlnc Co.
044  B. Velia BU, Chicago, DU 
PrfaluBk m an 'tampei! dykai
Vardaa

Mūsų mokyklos vaikučiai

Priešinosi Hamiltono išrin
kimui. New York o kongres

nciškus Lapinskas, mūsų še-įkingai Seserų Kazimieriečių j nionas Hamilton Fisb, kuris) mu nuo sosto, už jo žmono 
nas parapijomis ir skaitliu- vedami, kad tik gėrėtis rei- r< publikonų partijos nacijona- j paviliojimų. Simpsonienė į A 
gos šeimos tėvas. kia. ho komiteto suvažiavime Chi- nglijos sostų negavo savo ko

1 .^

KALĖDŲ DOVANOS
Mažas Radio Už Tiktai ir aukščiau.

R A  D  I O N A  S

Muzikos skyrių ir  mokyk
los benų - orkestrų veda — 
mokina sesuo Solvatora. Pra- 

I eito penktadienio rytų, pra
dedant 40 valandų atlaidus, 

' einant procesijai benas grie-

cagoj buvo priešingas išrin- 
kiniui J. Hamilton komiteto 

į pirmininku. J. Hamilton buvo 
padavęs rezignacijų, kuri ta
čiau nepriimta.

jos įkelti.
Gabus BaldwTn su kara- I 

lium apsidirbo kaip su val
ku. Karalienė motina su sū
numi Eddie su savo per ra
dio eulogijomis gerokai pri 
virkdė klausytojus, ypač Ai’.- 
glijos pavaldinius. I =

1
V isose

Vaistinėse

DR. EDW ARD HERM AN
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

CHICAGO

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

Radio su visais 1937 metų pagerinimais. Trumpomis, 
ilgomis ir  Standard bangomis.

Kaina 8 tūbų g 
11 ir 13 tūbų — daugiau.

f Radionas yru gaunamas tiktai pas BUDRTKĄ.

GRAŽŪS KALĖD IN IA I REKORDAI PO 5Q c  
16024 — Kūtelė, ir Gloria, Kun. S. J. Struckus

[6026
Čia- Jūs Ištikimieji
O Ištikimoji Pūsis, 
Naktis

ir  Šventoji, ištikimoji

16050 Kalėdų Pasveikinimas, ir Ei, Kalėdos. 
Biežienė ir S. Čepienė

Ona

16109 — Rami Naktis, ir Tyliųjų Naktį. 
Kvartetas

Trubadorių

16140— Pulkim Ant Kelių, ir Linksma Diena Mums 
Nušvito. Butėnas ir Kvartetas

16229 — Angelai Gieda Danguje, ir Tyliųjų Naktį. 
Petras Petraitis

26022 — Linksmų Giesmę Mes Užtrauksim, ir Sveikas 
Jėzau Gimusia

E6023 — Gul Šiandienų, ir Atsiskubino Betliejum 
Brooklyno Kvartetas

16105 — Angelai Gied Danguje, ir Tyliųjų Naktį, 
ras Petraitis.

Pet-

Još. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

Pasiklausykite gražaus programų Nedėlios vakare 7 vai. Stotis 
WCFI., 070 k 11.

los vidus, man rodos, ar ne
2ė — “ Garbė ir  šlovė” . Gnc- h)US švariausiai užlaikomas iš I
žė labai gražiai. Net visus mūsų mokyklų. Dabar rėmo- Kas nebūtų rašęs jiem ta?

Pai I ntuojama mokyklos lavatori- Į eulogijas, parašė jas nuo 
j°s’ dzūkas •. sekliai, nusisekusiai ir griau-

nustebino. Benas taip 
grieš per Kalėdas, o ypač 
pasirodys parapijos sidabri
nio jubiliejaus programoje — 
bankiete.

Mūsų gerb. klebonas deda 
pastangų kėlimui lietuvių 
dvasios ir vardo.

Parapijos jubiliejaus kny
goje pamatysite mokyklos be- 
no ir orkestros paveikslų.

Patraukė j Teismą
dinančias. B ė g lia i

DR. P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

Kai ir Zaretskv firma pa
traukė j teismų Hoey Car-.iaB . . . . .  _.

n * 7„r,o ! 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.tage Co. uz suzeulmn. Zulia. ,T1 ’ .v- , Utnrn., Ketv. ir Pctn. 10—9 vai. v.
Berniee ir Alfonso Želiu. Rei- 3147 So Halsted S t, Chicago
kalauja $35,000 
Bilą užvesta Circuit

atlyginimo. Paned., Scrcd. ir Subnt nuo 2—9 v. 
Court. — — ——

Korespondentas Tol. Calumet 6974 O fiso vu landos 
B ry to  Iki 8 v a k a re

iš sk ir ia n t sek  
m nd lon lus  Ii 
trečiadienius.

Redakcijos Atsakai

Rap. (Town of Lake). A- 
pie tai jau buvo net du syk 
rašyta. Be to, kad ir nebūt 
buvę rašyta, tai ši žinia bū
tų jau labai sena.

LIETU VIA I AD VO KATAI

Šv. Antano parap. mokyk- Tek Ofioo: Ros.:
2456 W. 69 S t

r --------------------------------------- \30 METŲ PRITYRIMAS
i Akys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi

DR. JOHN ŠMEYANA
OPTOM ETRISTAS

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

nuo 1 :30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523 

k ------ -

Tek namų:
HEMlock G286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

nagai nutarti

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Pbone Ros. and Ofl’ico

PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR. J, J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Tek OANa' 0257
Res. PROspect 6659

DR. P, Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

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

6 iki 8 vai. vakaro

Tek BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tli Street

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Sercdoj pagal sutarti

Office Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundny by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Tolef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tek Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

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

756 W est 35th Street
Tel. CANal 6122

D R .S .B IE Ž IS
GVDVTO.TAS TP OTTTRTrRGAS 
2201 W . Cermak Road

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir  Nedel. pagal sutartj 

REZTDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Residence Tek BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedaliomis pagal sutartis

T V A T R Ū S D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedūliomia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7. iki 8:30 x. X*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland A  ve.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomifl nuo 10 iki 12 diena

DR, A. P, STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Ros. 6924 So. Talman Avė.
Rea. Tol. GROvehUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

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

Tol. OANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W . Cermak Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvergaia pagal sutarti 

2305 So. Leavitt St. 
T el CANal 0402

DR, A. J, MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avo.
Valau Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 48rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
murai sutarti

Rcsidenoe
6609 S. Artesian Avė. 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998
VALANDOS:

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

pagal sutarti

Telephone HEMlock 2061

DR, JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South W estern Avenue 
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roclnvell Street 
Telephone: REPub’ic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVO KATAS 
2201 W . Cermak Road 

(W est 22nd St.)
M e tro p o lita n  S ta te  B a n k  n a m e  
V a lan d o s  k asd ie n  nuo  8 Iki 6 
P an ed ėllo . S e redos  Ir P ėtn yčlos  

v a k a ra is  n u o  6 Iki 9 
T elefon as OANal l l  75

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
T elefonas R E PnblIc 9000

S ta te  4890 P ro s p e e t 101?

KAL & ZARETSKY
ATTO RNBYS AT LAW  
0322 So. We.st.ern Avė. 

V alandos: k a sd ie n  n u o  8:30 po  plev 
Ik i 8:30 v. v ak . S u b a to j nuo  12 Iki 

6:00 v a k a re  
188 W. R andotph St. 

V a landos: kasden nuo  9:00 ry to  
Iki 3:00 PO plot.

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
10707 So. MIchIgan A ve.

CHICAGO
Telanhone PULlman 1293

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street 

Chicago
Telephone CENtrnl 1840 
Vakarais ir šeštadieninis 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

TH E  BRIDGEPORT 
K N ITT IN G  SHOP

Neria Plonus ir  Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERTA VILNONES PAN- 

ČIAKAS DEL MOTERŲ 
IR  VAIKŲ.

Taiso senus svederius. P ar
duodam vilnones gijas, storas 

ir  plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia 
504 W . 33rd S t  
(Netoli Normai Avė.),

T el VIOtory S486 
Atdarh. dienomis, vakarais ir

sekmadieniais. '

C L A S S IF IE D
NAMU STATYMAS IR  TAISYMAS

Manant statyti sau naują. namą. a r 
peitnisyti snnn. Saukite

JOHN VTLTMAS 
I Cont.raetor & Bnilder,
, 6827 So. Manlewood Avė., telefonas 
; PROspeet 1185.

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWERT RERVTCE STATTON 
2335 So Westeru Avė., kampas 2.3rd 
Plaee. Tel. CANal 3764. Phillips 
“ 66”  Products — Veędol and Ona- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils -— vien aukštos rū
šies Luhrikantni yartojami — Iii" 
dexed Lubrication. Vie. Yuknes, mari ager.

PARDAVIMUI NAMAI

Pardavimui dviejų ankštų namas po
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir
2 karu garndžinm. Stella Yukue, 

j 2150 W. 24th S t., arba tel. CANal
3764.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojiinas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiansios kainos mieste.- Superior 
Upbolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NE Vada 7717.

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Neamirda — Švariai Dega — Lygus 
PRO DUK TAS DIDŽIAUSIO FUEL, OTL RAFINIRIUO TO JO  

ŠIOJ T ER IT O R IJO J
M es greita i pristatom e J r  garantu ojam e pilną, m lerą su  City Sealer  

apžiūrėtais, sa ikuota is  trokals.
KUO 5IET R E IK IA  A L IE JA U S PEČIAM S ŠAUKITE

CANal 2020
TR IA N G LE O IL  COM PANY

2430 West 26th St., Chicago, III.
K U R U I A L IE JA I V ISO K IEM S ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager
j*
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
WEST SIDE

Jau ketvirti metai kai 
•‘Drauge’’ dedama West Si- 
des Žinios. Dėkui “Draugui”, 
kad priima žinias, taipgi ko
respondentams, kurie jų pa 
tiekia. Nors darbas neapmo
kamas, bet randasi idealistu, 
kurie supranta to svarbą, ir 
patarnauja lietuviams. Prak
tika parodė, kad vietines ži
nias visi dideliu įdomumu

skaito. Pageidautina, kad at
sirastų daugiau koresponden
tų. •

Visiems rėmėjams, platin
tojams linkime Linksmų Šv 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų!

West Side Kcr spondentai

Kadangi Dievas mums da
vė, protų, tai protingi ir būki 
me. Matykime, kas gyvenimo 
yra pastovu ir kas tam gyve
nimus sugriuvimą atneša.

Sveilcinu Su 
LINKSMIAUSIA 

ŠV. KALĖDŲ 
ŠVENTE

ir

LAIMINGAIS 
NAUJAIS METAIS 
Visus Lietuvius Ir

Pažįstamus

lerį sumoka.
Dr-jos susirinkimai perke

lti iš pirmo stkmadienio į 
(rečių Lietuvių žemutinėn sve 
tainėn, tuojau po sumos 
(12:30 a. m.). Nariais prii
mami katalikai nuo 18 iki 45 
metų. Visi kviečiami įsirašy
ti;

Naujų valdybų. 1937 m. su
daro: J. Andruškevičius — 
pirm., M. Pradzevičius — 
vice pirm., J. Danisevičius — 
fin. rast., M. Mozūras — nu t. 
rast., J. Bendorius ir J. Bart
kus — iždo glob., J. Žyrinas 
— ižd., J. Žaliagiris — tvark 
darys. M. M.

Niekas, Vien Tik 
Geda

ADV. ALEX CONRAD 
1646 National Bank Bldg., Detroit, Mich.

LINKIME LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ffi
ir įg

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ ffi
Visiems Gimiirėms,' Draugams if Pažįstamiems

MR. & MRS. BRAZIS 
1930 -  25th St., Detroit, Mich.^

K AIRIS CAFE
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ . |

iv S*
_ LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 8

Visiems Draugams ii* Pažįstamiems Sj
MR. & MRS. KAIRIS 1

ag 3808 Williams, Detroit, Mich. 1

LITHUANIAN BAKING CO. g
Sveikiname Visus Biznierius, Kostumerius ii- Draugus $§ 

šu ®
ŠV. KALĖDOMIS ffi

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS f i
S. RAGALSKAS, savininkas

4628 -  25th St., Detroit, Mich. 0

Sveikinu Visus Draugus, Pažįstamus ir Rėmėjus ®  
su

ŠV. KALĖDOMIS
ir

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS 

JONAS ŽYRINAS 
3570 W. Vemon Hwy., Detroit, Mich.

WILLIS BAKING CO.
Sveikiname Draugus, Rėmėjus, Biznierius Ir 3g Visus Lietuvius Su

Š V . K A L Ė D O M I S  
®  irX LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS
B FRANK WDLLIS, savininkas
I  11920 Conant,

Ona Ivanauskaite
Lapkr. 26 d. per iškilmin-, 

gas šv. Mišias Šv. Antano ba
žnyčioj kleb. kun. I. F. Borei- 
šis suvedė moterystėn Domi
niką B. Brazį su Ona Iva
nauskaite. Choras, vadovau
jant varg. J. A. Blažiui, gra
žiai giedojo, taipgi solo “ A- 
ve Maria” giedojo dr. Siur
bi© žmona, o V. Dambraus
kienė “ Jezu Corona” . Baž
nyčia buvo gėlėmis išpuošta 
ir nuo vargonų iki altoriaus 
nutiesti kasnykai, kas reiškė} 
palydėjimų, savo narės — 
choristės. Bažnyčia (buvo pil-i 
na žmonių.

Jaunavedžiai Detroite pla
čiai žinomi.

Vestuvių pokylis buvo* Lie- 1 
tuvių svet., kur užpildyta abi . 
svetainės; publikos buvo 4 
šimtai.

D. B. Brazis gimęs Ea«t I 
St. Louis, III. Pradžios mo
kyklų baigė Denvery, Colo., 
kolegijų Summers, taipgi bai. Į 
gė AVorshams Trade school 
Chicagoj ir jau kelinti me-' 
tai, kaip Detroite kaip laido
tuvių direktorius patarnauja. 
Nors čia augęs, bet gražiai 
lietuvių kalbų vartoja. Gyve
ndamas dar East St. Louis 
pradėjo su lietuviais dalyvau
ti. Detroite kadangi būna už
imtas bizniu, tai nors pasi
žymi savo aukomis parapijos 
reikalams ir lietuvybės pa
laikymui.

Jaunoji O. Bružienė - Ivar 
nauskaitė gimusi Beaver 
Falls, Pa., jau keliolika metų 
kaip gyvena Detroite. Yra 
baigus AVestern High School. 
Tėvams laikant valgyklų, vi
sų laikų padėjo bizny. Pri
klausė prie Šv. Antano para
pijos choro, nes turi gerų 
balsų soprano, keletu kartų 
dalyvavo vaidinime, kur pa
rodė savo gabumus. Jos se
sutė yra vienuole’ Šv. Pran
ciškaus vienuolyne, o brolis 
Tėvų Marijonų Seminarijoje. 
Tėvai geri patrijotai, duos- 
nūs katalikų reikalams.

Jaunai ir veiki ei porai de- 
troitiečiai linlri laimingo su 
gyvenimo ir nepaliauti dar
buotis vestsaidiečių katalikų 
tarpe; ypač iš jaunosios tiki
mės susilaukti solistės, nes 
žada pradėti balsų lavinti. I

Balandėlis j

ir D. B. Brazis 
Šv. Antano dr-ja šįmet mi

nėjo 25 metų gyvavimo su
kaktuves. Darbuojantis veik
liam dr-jos pirmininkui ir 
kitiems valdybos nariams, su 
rengta pora didelių piknikų 
ir savybės vakarėlis. Naujų 
narių šiais metais įsirašė net 
40. Dr-jos turtas paaugo be-į 
veik 600 dol. Taigi, sukaktu
vių metai dr-jai buvo vieni 
sėkmingiausių; wanų mokes
tis 50c į mėnesį, o pašalpos 
gauna $7.00. Pomirtinė 100 
dol. ir  be to; nariai po do-

Gruodžio 11 d. Lietuvių sa
lėje buvo rodomi iš Lietuvos 
paveikslai. Rodė broliai Mo
tuzai. Publikos susirinko ne
maža.

APa veikslai gražūs. Visiem? 
patartina pamatyti.

Ypač jaunimui, Am- rikoje 
augusiam verta pamatyti, kad 
Lietuva nėra tokia, kokių jie 
įsivaizduoja.

Sausio 10 d; bus Šv. Anta
no pampi jos mokyklos vai
kučių vakaras. Programai va 
dovaus Seserys Prančiškie- 
tės. Vakaras bus Lietuvių 
svetainėje. West Sidės ir a 
pylinkės lietuviai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti.

Kalėdų vakarų Lietuvių na 
me (abejose svetainėse) "Vy
čių kuopa rengia šokių va 
karų. Pūdė pelno •‘skiriam? 
naujos klebonijos statybos fo
ndui. Pavargęs Volungis

A . J I A  
PRANCIŠKA 
MIKUTIENĖ

(9 0  tėva is  &Iarttfiūto) 
M irė gruodžio 22 d., 1926

m.. 11:10 fval. ry to , su laukus  
pus»'-s apižiaus.

K ilo iš R asein ių  apskričio , 
lrž r i ik o  parap ., P a šk in lų  km .

A m eriko j išgyveno SS m etus. 
I ’aliko  dideliam e nu liūd im e 

vyrą. Jeron im ą, duk to rj Sta
nislavą, 2 sūnus: V ladislovą 
ir  P ranc iškų , žen tą  Hovvard 
Tevis, 2 m arč ias: Allce i r  N el- 
lie 3 a n ū k u s: Zidorių, Povilą 
i r  D orettą, 2 seseris: Š ie n ą  ir 
A ntan iną , bro lį A n ta n ą  M arti
š ių  pusseserę A ntan iną  D a p 
kienę. i r  d aug  k ilų  gim inių.

K ūnas  paša rvo tas  5016 W . 
18tli St.. Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 26 d. Iš  nam ų  8 
vai. ry to  bu s  a tly d ė ta  į Šv. 
A ntano  pa rap . bažnyčią, k u 
rio j įvyks gedulingos p a m a l
dos už velionės sielą. Po  p a 
m aldų  bus n u ly d ė ta  į šv . K a 
zim iero  kapines.

N uoširdžiai kviečiam e v isus 
gim ines, d raugus-gos i r  pažy- 
o tam us-as d a lyvau ti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę: V yras, Dulctė, Sū
nūs, žen ta i, M arčios, A nūkai, 
Seserys. IlMulis, P usseserė  i r  
Giminės.

L a ido tuv ių  d irek to riu s  J .  F . 
E udeik is. Tel. Y A Rds 1741.

MARIJONA AUGULIS
(p o  tėvais V aisiliū lė)

M irė gruodžio  22 d., 1936 
m.. 11:00 vai. ry to , su laukus  
pusės ajnžiaus.

K ilo iš Suvalkų  Rėdybos, 
M arijam polės p arap ijo s . .

A m eriko j išgj'veno 34 m etus.
P a lik o  d ideliam e nu liūd im e 

vy rą  A lizą, 3 d u k te ris : A lice 
K azlauskas, M ary  ir  Anną, 3 
sūnus: Ju o za p ą  ir  m a rč ią
B ernice. J o n ą  i r  m a rč ią  B etty  
i r  Povių), i r  daug  k itų  g im inių .

V elionė buvo n a rė  M aldos 
A pašta lav im o i r  N ekalto  P r a 
sidėjim o D raug ijų .

K ūnas  p aša rv o ta s  4404 So. 
W ash tenaw  Avė.

L aidotuvės įvyks šeštad ien į, 
gruodžio 2 G d. Iš  najmų 8 
vai. ry to  bus a tly d ė ta  į N e
k a lto  P ras id ė jim o  P . švč. M. 
p a ra p . bažnyčią, k u rio j įvyks 
gedulingos pam aldos u ž  ve
lionės sielą. Po  p am ald ų  bus 
n u ly d ė ta  { Šv. K azim iero  k a 
pines.

N uoširdžiai kv iečiam e visus 
g im ines d raugus-ges  i r  pažy- 
s tam u s-as  d a lyvau ti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę : V yras, D ukterys, 
Z e n ia i.  M ai'čios i r  G im inės.

L aido tuv ių  d irek to riu s  S. P . 
M ažeika. Tel. Y A R ds 1138.

JUOZAPAS RIŠKA
Mirė gruodžio 21 d., 1936 m., 10:10 vaT. ryto, sulaukęs puses 

amžiaus.
. Kilo iš Panevėžio apskričio, Raguvos miestelio.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą, po tėvais Bl&uz-1 

dytė, 3 dukteris: Amiliją Rugienę, Ouą Lileikis ir Estellc Camis, 
3 žentus, 2 anfikus, švogerkų Leonorą Šerpeticnę, sesci-s dukterį i 
Andlijn Maskoliūną, 3 pussescris: Katarinų Sriubienę, Eleonorą 
Jakubkieuę ir Rožę Ruzicnę, 3 pusbrolius: Juozapą, Joną ir 
Karolį Riškus, ir gimines; o Lietuvoj, brolį Antaną ir seserį i 
Salomėją Janulienę.

Velionis buvo narys Aušros Vartų, Šv. Juozapo, ir  Chicagos] 
Liet. Savitarpinės, Draugijų.

Kūnas pašarvotas 5134 Dakiu Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 24 d. Iš namų 8:45| 

vul. ryto b ils atlydėtas i Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, žentai, Anūkai, Švogerka, Sesers 
duktė, Pusseserės, Pusbroliai ir filminės.

Laidotuvių direktorius Lacliawicz ir Sunūs. Tel. CANal 2515.

PHILADELPHIA, PA. -  
Gruodžio 15 d. Academy o t' 
Music buvo suruoštas taip va 
dinamas “ Philadelphijos tau
tų festivalis”

Tarp dvylikos įvairių tau
tų, dalyvavusiųjų programo 
je, buvo ir lietuviai — tauti 
ninku choro “ Dainos” na 
riai. Bet taip jie gramėzdiž- 
kai, kaip tartum musmūrių 
apsivalgę, šoko ir dainavo ii 
neva vaizdavo lietuvių pra 
eities šeimynų, kad stoka žt 
džių tinkamai tų išreikšt:. 
Nigeriai prastai pasirodė, bet 
lietuviai, meno žvilgsniu, da; 
prasčiau. •

Kodėl taip Įvyko? Todėl 
kad tarp vietinių tautininkų 
dabartiniu laiku nėra tinka 
mų panašiam dalykui meniš 
kų jėgų. O prL katalikų ji' 
ne tik kad nesikreipė ieškoti 
tinkamos paramos, bet nH 
slėpė viskų. Vien tik pavic 
nius narius katalikiškų cho
rų viliojo pas save į “ Dai
nos” chorų. Bet ir tas niek' 
negelbėjo. Tautininkai geidė 
vien tk sau didelės garbė? 
bet iš to pasidarė ir sau b 
visiems lietuviams didelę gė 
dų. i «

Lietuviams galima buvo ti
nkamai pasirodyti tame tau  
tų festivale. Juk čia garsi 
mūsų dainininkė Mickūnai 
Reikėjo jų tam reikalui 
kariauti. J i  būtų solo pači 
bėjus, .. kaip tikra Lietuvosj 
šlaitų lakštutė. O jurgiečių 
varg. Antanas Dzikas būtu 
puikiai. dainininkus išlavinęs] 
ir kų nors iš lietuvių tautos 
buities atvaizdavęs tikrai ari 
tistiškai, kaip tikras meni 
ninkas, o ne kaip koks te 
žaliamolis, kaip kad vaizda 
v o “ Dainos” nariai.

Pranešėjas

NEPAPRASTAS JAPONŲ 
ŠVARUMAS

Sakoma, kad nėra pasaulyje 
švaresnės tautos, kaip japonai. 
Kiekvieną dienų Japonui 
turi būįl pirtis. Net karo me
tu jie neužmiršdavo nusiplau
ti vanoję ir tam tikslui vartoj 
davo didžiulius Idiliškus ąso
čius. Kiekvienas kareivis tui 
davo savo maišely dantų še
petukų ir miltelių. Japonas 
labai brangina savo dantis ir 
plauja gerklę keletu syldų per 
dienų.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

VENETIAN MONUMENT 0 0 ., INC.
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 

Suvirs 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

Tšdii'bčjai ankštesnes rūšies paminklų ir 
Grabnamių

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

T e le fo n as  S E E Iey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR N A K TĮ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Ezerskis ir Sunūs 10734 So. Michigan Avė.
Tel. PULlman 5703

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

L a M c z i r  Suirai
S. C. L a to ic z

2314 West 23rd Place 
Pilone Canal 2515

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

J. Liulevičios 4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard. 4139

A. Petkos 1410 So. 49th Ctb Cicero 1 

Phone Cicero 2109

S. M. Skodas 718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

1 S 7nln 1646 West 46th sti>eet!■ Ja LUl|J Phone BOUlevard 5203 i


