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GENERAL MOTORS PRIEŠ 
DARBININKŲ UNIJĄ

Darbininkų vadai laukia 
oficialaus atsakymo

NUMATOMAS ŠALIES VYRIAUSYBĖS 
ĮSIKIŠIMAS

NEAY YORK, saus. 5. —
General Motors korporacijos 
prezidentas A. P. Sloan, .Tr., 
paskelbė atsišaukimą šios kor
poracijos darbininkams. .Jis 
pareiškia;

‘‘General Motors nepripa
žins jokios unijos, kaipo vie
natinės grupės derėjimuisi, 
kad tuo- būdu nustelbus kitus 
visus unijai nepriklausančius 
darbininkus”.

Toliau jis pareiškia, kad a p 
simetę darbininką bičiuliais 
ir vadais individai siekia dik
tatūros pačioje korporacijoje. 
Sloan pareiškia, kad tai tuš
čios ją pastangos. Korporaci
ją valdys šerini,nką skirta va
dovybė, bet ne darbininką d ik 
tatoriai.

General Motors prezidentas 
įspėja darbininkus, kad jie ne 
klausytą tą vadų ir laikytųsi 
darini, atsimindami savo ir 
namiškių buitį.

Anot Sloan, korporacija 
pripažįsta kolektvvj derė j imą
si ne su kokia viena atskira 
unija, bet su visais darbinin-Į 
kais, nepaisant to, ar jie pri
klauso kokiai nors organizaci
jai, ar nepriklauso'.

Korporacijos nusistatymas 
mokėti darbininkams žmoniš
kus atlyginimus ateityje, kaip 
tas buvo daroma praeityje ir 
dabartyje. Korporacija gali 
didžiuotis, kad ji moka dide
lius atlyginimus ir diktatorių 
nurodymai jai nereikalingi.

General Motors fabrikuose!

AVASHINGTON, saus. 5. 
— General Motors korporaci
jos fabrikuose visoj šaly dar
bininką visuotinas streikas 
rodosi neišvengiamas, kadan
gi korporacija atsisako pripa
žinti bet kokią darbininkų uni
ją. Paskelbus streiką, nedar- į 
bas ištiktu kelis šimtus tūks- I 
taneių darbininkų. Jau šian- , 
dien General Motors fabri
kuose apie 50,000 streikuoja, 
arba šiaip neturi darbo, negau 
mint iš kitur reikalingu dalią 
ir įvairios medžiagos.

Patirta, kad šalies vyriausy
bė pasiryžusi įsikišti į šiuos 
automobilių pramonėje nesu
tikimus. ^Apgailėtina, kad Ge
neral Motors korporacijos vir 
šininkai atkakliai priešinasi 
naujai santvarkai, kuri nu
kreipta prieš darbininkų iš
naudojimą.

DETROIT, Midi., saus. 5. 
— United Automobile Wor- 
kers of America vadas Homer 
Martin pareiškia, kad Sloano 

i išleistas atsišaukimas darbi- 
i ninkams nėra oficialus Gene-
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NENUTRAUKIA “SfiDĖJIMO” STREIKO

“sėdėjimo” streiko irPisher Body fabrike, Elint, Mieli., darbininkai nenutraukia 
kol kas šerifas prieš juos nieko neveikia. Šalia fabriko esamos valgyklos virtuvėje, kaip 
čia vaizduojama, gaminamas “sėdintiems” darbininkams, maistas, kurs per langus pa
duodamas. ‘ - — • '(Aeme Photo.)

KARDINOLAI PAKVIESTI 
NEAPLEISTI ROMOS

Popiežiui nepatogumų yra su 
sunkiuoju alsavimu

VATIKANAS, saus. 5. —
Romoje gyvenantieji kardino>-
lai pakviesti neapleisti miestoĮ 
sergant Kventąjum Tėvui. 

Dr/Milani patarimu šiun-

vasario G d. ir vainikavimo —• 
vasario 12 d.

Jo Emin. kardinolas Pace- 
11 i, Popiežiaus valstybinis se* 
kretoriusi, kurs kasdien atlan
ko Popiežių, šiandien pasiun-

dien Popiežius pakeltas lovo-, tė J. Valstybių prez.. Roose. 
je kone sėdinčion pozicijon, Į veltui informacijų apie Šven 
kad palengvinus alsavimą, dėl! tojo Tėvo sveikatos stpvį
kurio sergantysis turi dide
lius nepatogumus.

Iš patikimą šaltinių patirta, 
kad Šventasis Tėvas yra pa
siryžęs minėti būdamas lovo
je, arba specialėje kresėje, 15 
metų popiežiavimo sukaktuves

Prezidentas šių informacijų 
prašė per apaštališką delega
tu rą AVashingtone.

Iš viso pasaulio Šventąjam 
Tėvui kasdien siunčiami pas
veikimo linkėjimai ir meldi
mosi užtikrinimai, kad Dievas 
grąžintų sveikatą.

Vokietija paskelbė ultimatumą 
Ispanijos radikalams J

kuose. Kai kurie fabrikai už
daromi, nesi negaunama reika
lingi} dalių ir įvairios med
žiagos.

Kai kurių General Motors 
fabrikų vedėjai džiūgauja, kad 
visuotinas streikas neturės 
pasisekimo.

Kai kuriuose miestuose ties
ral Motors korporacijos atsa-1 automobilių fabrikais įvyksta

‘kymas darbininkų unijai. Dar 
hininkų organizacija pasiuntė 
korporacijai savo pasiūlymus 
ir reikalavimus ir su streiko 
skelbimu palauks iki bus gau
tas koks nors oficialus atsaky
mas.

Savo keliu darbininkų strei
kai plinta ir be streiko skelbi-

darbininkų susikirtimai su po 
licija.

NORVEGIJA GINKLUOJA 
PAKRAŠČIUS

OSLO, saus. 5. — Norvegi
jos vyriausybė nusprendė į- 
ginkluoti visus jūros pakraš
čius, kad ateityje apsisaugotiir toliau bus paliktas 40 va-Įmo General Motors ir kitų

laimių savaitės darbas su pu-1 automobilių kompanijų fabri-1 nuo priešo įsiveržimo 
santro karto atlyginimu už 
viršlaikio darbą.

(Vadinasi, griežtai atsisako
ma pripažinti bet kokią darbi
ninkų uniją.

Prancūzijos radikalai Ispanijoje

riDARJT
57-0J0

ATIDARYTA PIRMOJO 
KONGRESO 

SESIJA

STALINAS KOVOJA SU 
, SAVO PRIEŠAIS

ANGLIJA SAUGOS SAVO 
PREKYBINIUS LAIVUS

MASKVA, saus. 5. — Dik
tatorius Stalinas ir toliau ko
voja su savo politiniais prie-! 
šais. Pereitą vasarą 1(5 luini-Į 
šiųjų komisarų ir kitą sušau- i 
dyta' už “sąmokslą” prieš' 

kongreso Pas’* į gta]ino režimą. Dabargi ren
giamasi nusikratyti dar tryli
ka komunistų vadų.

Tarp šių pastarųjų yra Pa
dėkas, Sokolnikovas, Piatako- 
vas, gen. Putna, Serebriako- 
vas ir kiti.

Jie visi kaltinami sąmokslu 
su Troekiu prieš Stalino dik
tatūrą. Visi laikomi kalėjime, 
baigiami jų veiklos tiri mai ir 
bus statomi teisman.

AVASHINGTON, saus. 5. — 
Šiandien prieš pat pusiaudie
nį atidaryta J. Valstybių 75- 
ojo kongreso pirmoji sesija. 
Popiet vyko
tvarkymas,

žemesniųjų rūmų pirminin
ku paskirtas atstovas Sain 
Rayburn, dem. iš Texas vals
tybės. Šios vietos siekė J. J. 
O’Connor, dem. iš N. Y. Jis 
gavo mažiau lialsų.

MADRIDO RADIKALAI TU
RI BAISIUS NUOSTOLIUS

PAGERGS MIRUSĮ KUNI
GĄ MOKSLININKĄ

NOTRE DAME, Ind., saus.
5. — Šio saus. 10 d., sekma
dienį, čia suvažiuos žymieji 
Amerikos mokslininkai, kuni
gai ir pasaulininkai, pagerbti

PARYŽIUS, saus. 5. — 
Paskutinėmis keliomis savai
tėmis daugiau .kaip 20,0(X) 
prancūzų komunistų perėjo 
Ispanijon gelbėti Madrido ra
dikalams kovoti prieš nacio
nalistus. Keletas tūkstančių jų 
jau žuvo (kovose su naciona
listais.

Rene Glaudė Gilbert, pran
cūzų liaudies partijos vadas,

1936 metais mirusio kun. dr. *į faktą iškelia aikštėn lai- 
J. (A. Nieuwlando atminimą, kraštyje “L’Emaneipation 
M irusis buvo Šv. Kryžiaus j Nationale”.
kongregacijos narys ir pagar-1 Jis aprašo, kaip komunistų 
sėjo kaipo Stanikas ir che- kuopelės jau seniai rekrūtuo-
mikas. Svarbiausias mirusio- ja prancūzus jaunus darbinin-
siojo paskutinis išradimas — kus visoj Prancūzijoj ir juos
priemonmė guma.

Iš ryto Švč. Širdies bažny
čioje bus laikomos Mišios, o 
popiet susirinkimas, kuriame 
bus apibudinti mirusiojo nuo
pelnai mokslo dirvoje.

siunčia į Ispanijos pasienį — 
į Perpignan miestą, kurio sa
vivaldybė komunistams “iš-I
nuomavusi” huvusią karo ligo 
ninę. Komunistų rekrūtai šio
je ligoninėje gauna laikinai

patalpą. Dienomis jie šiek tiek 
mankštinami, o naktimis su 
autobusais išvežami į Barcelo- 
ną — stačiai per sieną ir net 
muitinėse nesulaikomi, kadan
gi tas daroma su Prancūzi
jos socialistų vyriausybės ži
nia.

Tais pačiais keliais per sie
ną į Barceloną kas naktį siun
čiami sunkvežimiai su gin
klais ir amunicija.

Ispanijoje gi šie prancūzai 
radikalai “savanoriai” suda
ro atskiras nuo, kitų šalių ra
dikalų militarines vienetas. 
Daugiausia rusai karininkai 
jiems vadovauja.

Tas rodo, kokia tai veid
mainiška yra Prancūzijos so
cialistų vyriausybės politika 
Ji šaukia, kad kitos valstybės 
neremtų Ispanijos nacionalis
tų, o pati remia radikalus.

MADRIDAS, saus. 5. — Pa 
pildomomis žiniomis, vakar 
nacionalistų lakūnai su bom
bomis čia daugiau kaip 200 
radikalų nukovė ir kelis šim
tus kitų sužeidė.

Radikalai kelią triukšmą, 
kad nacionalistai iš oro bom
barduoja miestą. Bet apie 
miesto padavimą jie nenori 
nė klausyti.

NAUJAS LIETUVOS UŽ
SIENIŲ REIKALŲ VICE- 

MINISTERIS

KAUNAS. — Gruodžio m. 
9 d., užsienių reikalų vioemi- 
nisteriu buvo paskirtas ligšio
linis užsienių reikalų ministe
rijos politikos departamento 
direktorius Juozas Urbšys. 
Naujasis viceministeris anks
čiau buvo Lietuvos pasiunti
nybės Paryžiuje sekretorium 
ir Lietuvos nepaprastu pasiun 
tiniu ir įgaliotu ministerių 
Latvijoje.

LONDONAS, saus. 5. — 
Vakar paduota žinia, kad An
glija pasiuntė daugiau karo 
laivų į Ispanijos pakraščius 

I saugoti savo prekybinius lai
vus.

Vokietija iš to nieko neda
rot. Naciai pareiškia, kad jie 
blokuos Ispanijos pakraščius 
iki Bilbao radikalai pripažins 
Vokietijos reikalavimus — iki 
grąžins pagrobtas iš laivo Pa
los prekes.

PRANCŪZIJA NEPASITI
KI ANGLIJA

PARYŽIUS, saus. 
Prancūzija pradeda nepasiti
kėti Anglija. Sake, ji veda 
dviveidišką politiką Ispanijos 
reikalu. Sako, Anglija nere
mia karštai Prancūzijos, kad 
privertus Vokietiją sustabdyti 
savanorių siuntimą Ispanijos 
nacionalistams.

5.

NACIONALISTAI PERKIR
TO VIEŠKELI

MADRIDO FRONTAS, 
saus. 5. — Nacionalistų vado
vybė paskelln', kad jos kariuo
menė pagaliau perkirto vieš
kelį, kuriuo Madrido radika
lai susisiekdavo su EI Esco- 
rial radikalais ir Guadarrama 
kalnais.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

OLANDIJOS NESUTIKI
MAI SU VOKIETIJA

BERLĮYNtAS, saus. 5. 
Vokietijos vyriausybė šiax>’ 
dien pasiuntė ultimatumą 
panijos re
lencijoje. Reikalauja, 
tris paras Bilbao 
grąžintų Vokietijai užgrobt 
prekes iš Palos laivo ir 
stų sulaikytą tuo pačiu laivu 
keliavusį vieną ispaną.

Vokietija pareiškia, kad 
tas nebus padaryta, Ispanijos 
pakraščiai ir toliau bus blo- 
kuojami ir sulaikyti ikišiol dut 
radikalų laivai bus pavesti 
nacionalistams, arba parduoti*

radikalę -wdams

KAUNE BUVO DIDŽIULI 
RINKLIAVA VILNIAUS

LIETUVIAMS

HAGA, Olandija, saus. 5. 
— Olandijos karalienės duktė 
princesė Julijona ketvirtadie
nį tuckasi su vienu vokiečių 
princu. Iškilmėse dalyvaus pa 
mergėmis kelios Vokietijos 
princesės. Vokietijos nacių 
vyriausybė sutrukdė joms pa
sų išdavimą ir jos anksčiau 
negalėjo čia atvykti.

Oladijos vyriausybė tad dėl 
šių pamergių ir susivaldė su 
Vokietija. Olandija pasiuntė 
protestą Berlynan. Pažymėjo, 
kad Vokietija skaudžiai įžei
dė karalienę. Per sutuoktuvių 
iškilmes nusprendė nenaudoti 
.nacių vėliavų (swastikų).

BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA 
ŽMONIŲ RELIGINGUMĄ

MASKVA, saus. 5. — Sov. 
Rusijoje surašinėjami gyven
tojai. Sovietų valdininkai pri
pažįsta, kari daugumas žmonių 
pasisako, kad jie priklauso 
kokiai nors religijai ir pripa
žįsta Visagalį Dievą.

KRAUNAS. Ryšium su lėni 
varomais persekiojimais priei 
Vilniaus krašto lietuvius 
uodžio mėn. 13 d. Vytauto 
džiojo studentija Kaune f 
ruošė didžiulę rinkliavą 
niaus lietuviams. Rinkli) 
dalyvavo ne tik studentam 
ir visuomeninių bei kultūnnii 
organizacijių nariai. Be to, tą 
dieną Kauno, Dotnuvos ir 
Klaipėdos studentija nevalgė 
pietų, o jiems skirtus pinigus 
paaukojo Vilniaus lietuvif 
Iš viso gruodžio mėn. 13 
Vilniaus lietuviams Kat 
buvo surinkta keli tūkstanči 
litų.

Chieago miesto taryba pi 
pažino 1937 m. miestui 52, 
200,000 dol. išlaidų sąmatą.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — D< 
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kad Ispanijos radikalų valdžios premieras
Largo Caballero, sveikindamas Maskvon ko
misarus naujųjų metų proga pasakė, kad, 
girdi, Ispanijos darbininkui yra su bolševi- 
kais. Vadinas, ne mes taip manom, bet Ca
ballero. Bet ir Caballero klysta, nes jei Is-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Trijų Karalių Dovanos ir-r,nLvt .i La'JL-di j UkJ

uSausio mėnesio pradžioje Išganytojo karčių kančių _ 
pnnijos darbininkai būt buvę su bolševikai*-, minime Trijų Šventųjų Karu- mirtį, taip pat ir Jo Švento 

lių džiaugsmingų šventę. Mū- jo Kūno laidpjimų. širdies 
sų širdys prisipildo džiaug.;- kalboje, myra yra aukos ii 
mu, kai evangelijoje vėl skai- kančios simbolis. Tai išreiš 

i tome istorijų apie tris šven- kė naujai gimusiam Išganyto 
tuosius karalius, kurie iš to- jui karčius tyrimus ir sun- 
limų Rytų kraštų keliavo į kius vargus, kokius trys šve-

nebūt buvę civilinio karo.
Radikalų grupė, Maskvon bolševikų va

dovaujama, norėjo įgyvendinti savo pia
nus prieš tautos valių, dėl to ir susilaukė 
pasipriešinimo.

JAMES A. FLAHERTY

APIE BAŽNYČIŲ ŽEMES LIETUVOJ

Chicago Tribūne vakar perspausdino iš 
New York Times žinių iš Lietuvos Katali
kų Veikimo Centro suvažiavimo, buvusio 
šiomis dienomis Kaune. Pranešama, kai 
t«mt suvažiavime priimtos rezoliucijos, ku
riomis reikalaujama išdalinti žmonėms Baž
nyčios valdomas žemes. Esu ir Ispanija pri
ėjusi prie dabartinės padėties, nes bažnyčios 
valdžiusios didelius žemės plotus ir dvasiš
kąja nesirūpinusi socialiniu teisingumu. Tai 
davę progų visokių radikalų agitacijai prieš 
Bažnyčių.

Jaunesnieji katalikų veikėjai, kurie sto
vėję už tas rezoliucijas, buvę išrinkti Ka
talikų Veikimo Centro komitetam Vyskupai 
toms rezoliucijoms nepritarę.

Dėl šių žinių tikrumo mes abejojame.
Lietuvos bažnyčios, ir tai ne visur, turi 

tik tiek žemės, kiek reikalinga būtiniems 
reikalams. Ir Steigiamojo Seimo pravestoji 
žemės reforma tų žemių nelietė, nes jų ne
buvo perdaug.

Yra ir daugiau priežasčių manyti, dėl 
ko tos žinios nedaug teturi pagrindo.

Katalikų Veikimo Centras yra grynai 
religinė organizacija ir, kaipo tokia, yra 
griežtoje vyskupų priežiūroje. Dėl to, jei 
vyskupai pasipriešino konferencijos rezoliu
cijoms, sulyg statuto jos neturi jokios reikš
mės. Pagaliau ir patį KVC komitetų vys
kupai turi užtvirtinti. Be to, tiek mums yra 
žinoma, jaunieji (žinoma, ir senesnieji) Lie
tuvos katalikų veikėjai vyskupams yra lo
jalūs. Kitaip ir negali būti.

Ta žinia, matyt, yra paleista pasaulin 
klaidinimo tikslais.

šiomis dienomis Pbiikdelpbijoj minė 
žymus Amerikos katalikų veikėjas James 
A. Flalierty.

Velionis buvo plačiai žinomas visame 
krašte. Per 18 metų buvo vyriausiuoju Ko
lumbo Vyčių (Knigbts of Columbus) vadu, 
būtent nuo 1909 iki 1927 m. Šių vyrų ka
talikų organizacijų jis žymiai išaugino ir

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ja. Tik tada vedasi savo vyrų
-------------- j namo. Bet jei žmona su savo

Betliejų, kad pagarbinti nau- ntieji karaliai turėjo pakelti, Sveiki, tavorščiai! j vyru perdaug brutaliai apsei-
jai gimusį Karalių. Mes ger- ieškant Kūdikėlio Jėzaus, vi- Paprastu ir visiems yra na, jis gali jų pamesti. Jam 
biame jų karžygiškų drųsų ir sų Viešpaties ir Karaliaus. girdėta šneka, kad vyrai s vie-j užtenka pasakyti: “Aš palie- 
tvirtų tikėjimų, kad, nežiū-j Kaip trys šventieji išnnn- tų valdo, o moterys - vyrus, ku tave’’ ir gali grįžti vėl pas 
rint sunkenybių, nė pavojų, Į čia i - karaliai, taip pat ii I Tas mus, Amcrikc, dar nėra savo motinų. Alimonijos ne- 
jie sekė žvaigždę, kuri paga- mes galime Jėzui atnašauti ■ taip bloga; čia dar pasitaiko1 reikia mokėti.
liau juos atlydėjo į vietų, ; mūsų aukas ir kentėjimu.* girdėti, kad vyrus valdo ii i Taigi, matot, vyrai. Mes ne-
prakartę, kur Kūdikėlis Jė-

sustiprino. Pasaulinio karo metu jam vado- ZUs buvo paguldytas. Čia jie 
vaujant surinkta $42,000,000. Iš tos pinigų užmokesnį už jų i ribe meile,
sumos Amerikos kariuomenei teiktu viso- karžygiškus pasiryžimus
keriopa pagalba.

James Flaherty mirė eidamas 83 me-
Ta istorija yra įspūdinga 

ir žavėtina, nors evangelija
tus. Per 62 metu jis praktikavo teises. Šia mini vos keletu punktų apie
profesija užsiėmė iki pat savo mirties.

Laimingi yra Amerikos katalikai, kad
jie turi gana daug takių šviesių ir gabių 
pasauliečių veikėjų ir vadų, kokiu buvo 
velionis Flalierty. Tuo būdu nėra taip sun
ku plėsti Katalikiškoji Akcija, prie kurios 
tiek kartų šaukė Šventasis Tėvas.

džiaugsmingų įvykį mūsų Die 
viškojo Kūdikėlio ir Išgany
tojo gyvenime. Evangelija 
vien kalba, kad iš Rytų ša

IS SIAIS KINO

Prezidentas Rooseveitas prašys kongre
so leidimo laikytis nuošaliai atsitikime ku
ro, nors tas ir kainuotų uždarymų visų rin
kų.

Prieš porų dienų laikraščiui paskelbė 
žinių, kad valstybės departamentas autori
zavo išvežti Ispanijos raudoniesiems už mi
lijonus dolerių visokių lėktuvams reikmenų. 
Daug kas stebėjosi dėl to žygio. Prez. Roosc 
veltas kiek kartų taip griežtai pareiškė, kad 
Šio krašto vyriausybė nesikiš į kitų kraštų 
konfliktus, kad laikysis neutraliteto, o čia 
Juoda leidimų išvežti karinę medžiagų ka 
riaujantiems Ispanijos komunistams.

Bet tas opus klausimas ima išsiaiškinti.
Valstybės departamentas neturėjo tega

limo pagrindo sulaikyti siuntimų Ispanijon 
karinės ar kitokios amunicijos. Įstatyme, 
kuris draudžia siųsti karinę medžiagų ka
riaujančioms valstybėms, nieko nėra pasa
kyta apie kraštus, kuriuos paliečia civilinis 
karas. Tuo būdu nieko kito nebuvo galima 
da:/ti. Įstatymo leidėjų buvo neapsižiūre- 
ta. Jis turi būti pataisytas. Ir bus patai 
sytas, nes jau žinoma, Prezidentas tarp ki
tų pasiūlymų, duos ir tokios pataisos pa
siūlymą. Tuo tarpu yra daroma pustangos, 
kad siuntimų Ispanijon aviacijai reikmenų 
sulaikyti, kol kongresas priims tinkamų įsta
tymų.

VELTUI DŽIAUGSMAS

L. Fruaeika - Vabalas, paskai
tęs mūsų dienraštyje žinią, kad “Ispanijos 
darbininkai su bolševikais”, nudžiugo lyg 
vaikas geležėlę radęs. Jis norėjo savo skai
tytojams parodyti, kad “Draugas” jau pri
pažįsta Ispanijos darbininkus esant su bol
ševikais.

Mūsų dienraštis to nepripažino, nes ži- 
kad tik mažuma Ispanijos darbininkų

remia bolševikus.
“Draugas” perspausdino gautą žinią,

JIE NEPASIDUODA

kaipo karčios myros naštų, 
ir juos Jis pasaldins Savo be

Mūsų dovanos Šv. Eu
charistijai

Šv. Eucharistijos Savo mi
stiškoje prakartėje, tas pate

pasaulį ir savo noteri. Abi gulime perdaug skustis. Paly- 
patektumėt, tavorščiai, i Su-į ginus su Sumatros vyrais, 
matros sulų ,(Indijos nmičse), įneš, “moterų valdžioj,” gyve

name kaip rojuje.

Rasiejuj nuo 1643 iki 1676 
midų visnkorodijo ciesoriaus 
Aleksejaus įsakymu, kiekvie
nam, kuris rūkė tabokę, buvo

ten tai tikrai pajustum^ t mo
terų valdymų. Tenai vyrai ne
turi jokios galės nei šeimos, 
nei visuomenės gyvenime. Na
mai, žemė, gyvuliai, visoks

Jėzus dabar laukia meilingi/turtas> _ priklauso
širdžių, kad atlankytų Jį ii | moterims. Net gimę vaikai j kapojamos nosys. Ciesoriaus 
atnašautų .Jam dovanų. R®1 P gauna motinos pavardę. Žmo- supratimu, kiekvienas, kuris

lies atėjo trys išminčiai - ka- ( brangūs Jam tie sanktua. !-1 na - gajj į&varytį įr nlimoni- 
raliai, kad žvaigždė juos ly- jai, kur nenustojančius maiįjog nemoka. Vyrai ten ne
dėjo į Betliejaus kūtelę, ir į dos ii aukos yia atnašauju | laikomi šeimos nariais. .lis y-

Nuo tų laikų, kuomet karalius Alfon- ja ir parpuolę pagarbino Jį. 
sas apleido Ispaniją, į tų kraštų ėmė plau- Paskui jie atidengė savo tur-

kad jie, įėję į vidų, “rado'mos Jo Dieviškajam Majec 
Vaikelį su Jo Motina Mari-1 totui. Ten ypatingu būdu Jis

ra žmonos pavaldinys, žmo
nų jį ir maitina. Visa val-

reiškia Savo meilę ir gailės- ^įp pa^ ni0(erų rankose.

kti Rusijos bolševikų propagandistai. Pra
nešama, kad ir mažiausias Ispanijos kaimas 
buvo aprūpintas Rusijos propagandistu, dir
bančiu tam tikslui, kad laimėti tų kraštų 
bolševizmui ir iš jo padaryti bolševizmo 
ir bedievybės platinimo centrų.

Bet, reikia pasakyti, kad Ispanijos ka
talikai bolševizmui nepasiduoda. Jie m pa 
siduoda taip beviltiškai, kaip kad anais lai 
kais pasidavė bolševikams Rusijos inteliger. 
tija ir buvo išžudyta. Jie veda žūt-būtinę 
kovų.

Nors kova nėra lygi. Ispanijos žmonėms 
tenka kovoti su bedieviais, kurie yra aprū
pinti ginklais, pinigais ir vadais iš Rusijos 
ir kitų kraštų bedievių organizacijų. Bet 
jie kovoja ir kovos.

tingumų, ir Savo malonės t'i 
rtų duoda sieloms.

Tačiau, mūsų parapijų ha-
tus ir atnašavo Jam dovapų'
(Mat. II, 11). Ir daugiau n?'
vieno žodžio nesakoma, kas žnyfih} jr vienaoli;iJ k0.
įvyko tarp jų n- Amžinojo : p|včhj sa„kl„arijai> ku|. k.. 
Žodžio, ir nieko- nekalbama, „f j h. vienuoiiai ir ,est.r. 
apie Įsikūnijusio Žodžio var- j Ga|ingojo Dievo Ma iest„t,u 
ging, kūdikystę, Tačiau, kaip (|u(x]o garbę k (tėkoll„ 
iškalbingai ir žavinčiai tos „ai vra apleisti h. nedabinti 
jų dovanos šimtipečiais skel- Tat/argi neseksi Trijl(
■be jų širdžių maloningų ut-1 gvenjnjn Karalių pavyzdį, 
uojautų ir duota pagarbi..,-I ukojan, dl)Vlull! Bavo p,™

Kiekvienam kaime yra mote
lis seniūnė. Dvylikos moterų 
taryba sudaro vaklžių, kuri j mis. 
leidžia visus įstatvmus. Kai1 
reikia vyrų apženyti, lai kai- Vincas 
nio seniūnė paima jį ir sako:
“AŠ tave ženiju su šita mote
rim. Tu gausi 30 guldenų.” Ir

rūkė, buvo panašus į velnių, 
iš kurio gerklės eina dūmai 
ir kibirkštys.

Jeigu dabar išeitų toks į- 
sakymas, tai, tavorščiai, ne 
tik vyrai, ale moterys, net 
jaunos mergaitės ir vaikai 
vaikščiotų nukapotomis nosė-

Nosė per Naujus 
Metus padarė rezoliucijų šie
met apsiženyti. Praeitą sek
madienį nuėjo pus savo svit- 

viskas. Jaunikis tada gali ei-' ha it Teklės Kilpaitės tėvų
ti sau namo. Jo žmona gi ve- 
selioja net aštuoinas dienas. 
J veselę sueina visos moterys.

pasakyti savo rezoliuciją. Va
kare suėjęs Teklę Nose sako:

— Ilany, viskas pražuvo.
nub | j pijos bažnyčiai arba mūsų Jos valgo, geria, šoku, dai-j Pasakęs tavo tėvui savo re-

Pirmasis iš trijų karalių ' vienuolijų koplyčių sanktua i nuo,ja. Vyrai tada turi parū žolinei jų aš dar pridūriau, kad

“MBS” IR “ANIE

atnašavo aukso. Aukso dova- rijų atnaujinimui ar išpuoš! 
na, pripažino Krūpaus Karali- mui ? Nėra abejonės, kad ra 
ją, ir tuo pačiu buvo meilės ris daugelis kilnių sielų, ku 
simbolis. Auksas yra bran- rios neatsisakys taip daryti,
giausias iš visų metalų. Tat, ir atnašaus dovanas, kurios

pinti joms maisto. Iš veselės 
mlio vyrai garniu tiek, kiek

be tavęs aš turėsiu įnirti.
— Na, ir kų tėvas į tai at

lieka nuo moterų stalo, šeštų sakė?
dienų jaunoji eina pas savo — Jis pažadėjo apmokėti 
uošvę ir vėl lėbauja, baliavo- graborių už mano laidotuves.

yra verčiausias dovanoms j Dieviškų jam Karuliui išreikš 
duoti bei atnašauti karalių-j dievotų sielų kilnius sieki
nis. Iš aukso yra nuliejami nius, ir, amžiams slenkant,

ŽMOGAUS VEIDAS Iš žmogaus veido, iš akių, 
lūpų, raukšlių yra nusakoma.; 
ir žmogaus būdas (charakte
ris). Apie tai kitose kalbose 
yra surašytos didžiulės kny
gos. Paklauskite savo tėvų ar 
senukų, ir jie jums pasakys, 
kad iš viidožmogus labai g-'- 
rai galima pažinti. Norint tu
rėti gražų veidų, reikia ne tik 
švariai jį užlaikyti, bet reikia 
švariam būti ir savo sieloj. 
Jokie dirbtini būdai veido ne- 
IMigražins ir nepaslėps negra
žios sielos. Veidų tepa ir tam 
tikrus bruožus jame pažymi 
tik aitistai, norėdami ryškiau 
Įiavuizduoti vaidinamų asme
nį. Be to, bruožai artistams 
reiklu ryškinti dar dėl to, kad 
ir toliau sėdinti publiką gi
lėtų aiškiai matyti.

Kol esami jauni, saugok ii u 
savo veido išraišką, auginda-

tokios dovanos liksis auko- Sakoma, kad veidas yru sie- 
to.įų ir atnašautojų meilės nuo los veidrodis. Ir teisingai. Jei 
latinis išreiškimas ir nemirs- žmogus linksmas, jo veidas 
tųs paminklas. į šypsosi, jei liūdi — paniuręs,

Nežiūrint, kaip maža ar apniukęs. Taigi veido išraiš- 
didelė dovana, bet jei bus kes pakeitimas rodo žmogau.* 
atnašauta iš dėkingumo Jam, si. los pakitimų.
kurs palaimino tave gėrybė-, J#u wnov5j(, kad
mis; nežiūrint, jei bus aukos žmogaus veida8 ncsti vieno. 
vaisina, ėmęs iš širdies ta-o b(.t kjn(a; h. ma
Wev° meilei, kad pagelbtli p|atsja jr i|gPja> 
plestr_ Jo Įmehanstin, Vlcr-L,ja h, giaI|,.-.1 vi<moks v(ji.

nimas. Visais laikais visi Pū^kvunai n» nežiūrint, .u dag paties žmogaus vaiko,
. . .... . pats su Betliejaus Kūdikėliužmones vartojo smilkalų do-,* .... . .

. . ... 1 dali mesi neturtu, jei pats ga-vanų, karpo garbinimo veiks- ... • . .
... , , - , ... .ik vien atnašauti Jum nuosir-ina. Atsisakydami deginti smi .. . ....

, - D ai i dtioa maldos dovaną, kai ki-iItalų prieš Romos stabmel . , . .
.v ,1-j- j- • ti yra duosnesm aukotojai,dzių klaidingus dievus, pir- • ’ , .kurie aukoja auksų, smilką-

auksiniai vainikai, sostai ir 
karalių sceptrai. Tyrasis au
ksas, kaip tyroji meilė, kal
ba visomis kalbomis, lušnias 
pakeičia į paJocius ir, einant

Palangos burmistras V. Kraujelis už iš
eikvojimų stambių pinigų sumą pasodintas 
į kalėjimų Vienas “XX Amž.” korespon
dentas Palangoje taip rašo apie tą nelem
tąjį ryki:

“Visuotinis pasipiktinimas labai di
delis, juo labiau, kad tai buvo paskir
tas burmistras. Nepasitikėjimas ‘ponais 
žmonių tarpe vis didėja. Net yra susi
dariusi savotiška terminologija: “mes ir | laikui, nepraranda savo ži- 
anie”, t. y., mes, prasčiokai, ir ponai ! bėjimo, nors kiti menkesni 
inteligentai. Tokį nepasitikėjimą gimdo metalai nublanksta ir dau- 
paplitusios inteligentų tarpe įvairios ne- giau nebežiba, 
gerovės, kaip girtavimas, kortavimas ir 
liaudies išskyrimas, vengimais su ja 
draugiškiau, nuoširdžiau bendrauti”.
Čia daug teisybės pasakyta. Lietuvos 

inteligentų didelė dauguma perdaug yra nu
tolusi nuo liaudies. Be to, perdaug tų “po
nų” tarpe pasitaiko Kraujelių, Lapenų, Yčų,
Kubilių, Sruogų ir t.t. Ne be reikalo “po
nais” vis labiau imama nebepasitikėti. To
kia padėtis ir Rusiją privedė prie nelaimės.

NAUJAM DIENRAftftIUI PASIRODŽIUS

Jau matėme du naujojo dienraščio nu
merius. Tuo nauju dienraščiu yra Brook- 
lyno “Vienybė”, ligšiol ėjusi du kart sa
vaitėje. Pirmieji numeriai didelio įspūdžio 
nedaro, nors šiaip jau gana margi žiniomis. 
Pirmas numeris išėjo šešių, o antras ketu
rių puslapių. Nors pirmame numeryje pasi
sakoma, kad “Vienybės dienraštis bus ne 
vieno žmogaus, ne vienos grupės, ne vienos 
partijos, ne vienos srovės, bet visos tautos 
reikalų gynėjas”, tačiau aiškiai matyti, kad 
“Vienybė”, ir dienraščiu virtusi, pasiliks 
liberalų srovės organu.

Iš savo pusės mes linkime “V-bei” vir
sti rimtu dienraščiu, kelti savo skaitytojų 
dorovę, tautinę sąmonę ir teisingai juos in
formuoti įvairiais socialinio, kultūrinio ir 
ekonominio gyvenimo klausimais.

Antrasis karalius atnašuvo 
smilkalų. Ta dovana buvo 
Kristaus Dievybės pripeži-

mieji krikščionys išreiškė sa
vo ištikimybę ir atsidavimą 
vienam tikrąjam Dievui. Smi
lkalai taip pat yra ir maldos 
simbolis. Kaip smilkalų kva
pūs debesys, taip ir malda 
kilsta iš širdies gelmių gar
binimui Dievo, kuriam ji au
kojama, ir parodo sielos ti
kėjimo išreiškimą, taip pat ir 
pasitikėjimą į Jį, Visagalį 
Viešpatį ir visų Valdovą.

Gi trečias karalius atnaša
vo myros. Pati dovana mis
tiškai reiškė Kristaus liga-1 
nymą, nes, kaip myra yra la
bai karti ir anose dienose bu 
vo vartojama mirusių kūnų

lų ir myrą — JJiiZUS SU
PRANTA VISA, nes trijų 
šventųjų išminčių - karalių 
kalini pasilieka viena ir ta 
pati. Tavo atnoša bei dova
na bos raktas turtajns, ku
riuos Jėzus dalins visiems.
Jei pals busi duosnus Jam,
Jis ajKlovanos tave gausio
mis malonėmis. Ir kaip van
duo, išeinąs Iš šaltinio, į jį 
atgal grįšta, taip pat ir ta
vo atuaša ar dovana, aukota 7“. i • i -i r- • . kvienų sekti jų kilnų pavyzJėziu - Ostijai, Malonės Sal- y H ‘

kitoks suaugusio, du r kitoks— 
pasenusio. Senstant veido oda 
pakitėja, raukšlėjosi. Bet kiek 
daug žmonių, nors ir pasenu
sių, yra su visuomet giedrais, 
šypsančiais, maloniais veidais 
ir kiek jaunuolių — surūgu
siai, piktais. Kieno siela yra
kankinuuia nešvarių, biuurių, 
piktų jausmų ir minčių, to ir mi savo viduje tik taurias, do 
veidas niekados nebus žvie-.ras sielos būsenas, nes vėlinti
sus. Skaisčios, taurios, doros, 
kilnios mintys skaidrina ir 
žmogaus veidą, jį daro simpa
tiška, malonų. Žiūrėkite, ko
kie girtuoklio paakiai, kokiu 
jo nosis i

ne tik vidus, bet išoriniu: 
bruožiai bus sunku bepakeis- 
ti. M. K.

tiniui, atgal sugrįš tau šim
teriopais imlaiminbuais.

Taigi, Trijų Šventųjų Ka-
balsamavimui, tai atšešėlino ralių šventč tepaskatiua kie-

dį, ir kiekvienas tegu n*-al 
sižada savo dovanų utnašuu 
ti 6v. Eucharistijos garbei ir 
plėsti Eucharistinį Viešpata
vimą.

Popiežius , Pijus X, katali
kiškosios spaudos karštas gy
nėjas ir uolus rėmėjus vienų 
kartų katalikų žurnalistui ra
šė: “Tavo plui/ksna, mono sū
nau, yra galingesnė nekaip 
tūkstanti* vyrų!”

GARSINK1TĖS “DRAUGE”
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Dabar Ir Prieš Siuita Meta
I

Rašo P. Gudas

(Tęsinys)

Andre w Jackson

Jo tėvai su dviem vyres
niais broliais atvyko j Ame
riką 1765 m. Atvyko iš šiau
rinės Airijos ir buvo škotų • 
airių kilmės. Apsigyveno No. 
Carolinoj, netoli nuo So. Ca- 
rolinos. Tai buvo kraštas, kur 
baltųjų žmonių dar nedaug 
tebuvo ir kova su gamta ir 
indijonais buvo sunki. Busi
masis garsus Amerikos pre
zidentas gimė tokiose aplin
kybėse kovo 15, 1767. Bloga 
padėtis pablogėjo dėl to, kad 
prieš kelias dienas prieš jo 
gimimų mirė jo tėvas. Kuo- 

-fcnet jis dar vaikas tebuvo, 
kilo Amerikos karas už 

^mepriklausomybę. Jis ir jo du 
vyresnieji broliai įstojo j ka
riuomenę, o motina, tapo slau 
gė sužeistiems kareiviams. A- 
ndrew tada teturėjo 13 me
tų amžiaus, bet jis buvo ka
riuomenėn priimtas dėl to, 
kad buvo geras raitelis ir ge
rai žinojo kelius.

Karo pradžioje jo du bro
liai žuvo kovose, o motina 
mirė beslaugydama sužeistus 
kareivius. Pats Andrew pate
ko anglų nelaisvėn. Kaipo ne- 
laisviui anglų karininkas lie
pė nuvalyti jo purvinus ba
tus. Andrew mandagiai atsa
kė, kad tai ne karo nelais- 
vio darbas. Perpykęs karini
nkas, paleido darban savo 
kardų ir būsimam Amerikos

valstybės teismams tardyti 
Robardso bylų ir suteikti di- 
vorsų, jei yra tam pamato. 
Kokiu tai nesusipratimu šis 
legislatūros aktas buvo paro- 
kuotas divorsu, o Robards su 
bylos užvedimu nesiskubino. 
Tai Jackson po metų laiko, 
būtent 1791, vedė Robardsie- 
ne, kuri dar neturėo divorso.

PKITT a A S

Virginijoj, No. Carolinoj, ar 
ba indijonų teritorijoj. Kai 
gubernatorius delsė su atsa
kymu, tai teisėjas Jackson 
pareiškė, kad apie jo išsišo
kimą ir atsisakymą stoti dvi
kojo npaskelbsiųs laikrašėiuo 
se. Galų gale susitarė rengti 
dvikovą indijonų teritorijoj. 
Kai abu kariautojai atvyko 
kovos laukan su savo šalini
nkais, tai atsitiko laiminga

Atlankė sergantį šv. Tėvą. nelaimė. Gubernatoriaus ark- 
J. E. Philadelpbia kardino- b™ pasibaidė ir su visais pi
las Pouglierty, kuris šiomis j štolietais ir kardais pabėgo, 
dienomis buvo priimtas ser-

n

Painiava paaiškėjo po dviejų 
metų. Tąsyk teismas suteikė 
Jackson i enei divorsų nuo pi
rmojo vyro. Po to Jackson 
išnaujo ėmė vedybų leidimų 
ir išnaujo atlaikė vestuves

Jei šitokios šeimyninės pai
niavos būtų įvykusios papra
sto piliečio šeimynoj, tai poi 
keletos metų ramaus gyve
nimo būtų buvę viskas už
miršta. Bet Jackson siekė ir 
sėkmingai varėsi prie politiš
kų aukštumų. Tai jo juokinga 
šeimyninė painiava buvo o- 
piausia vieta jo priešininkų 
smūgiams.

Dvikova su gubernatorium

Andrew Jackson vedė tu
rėdamas 21 metus amžiaus. 
To paties amžiaus buvo ir 
jo žmona Rachelė. Kai jis 
buvo 30 metų amžiaus, tai 
yra 1796 metais, jisai buvo 
išrinktas į kongresų. Tais 
pat metais po Wasbingtono 
buvo išrinktas antras Ameri- 

j kos prezidentas Jefferson. 
Taigi Jackson girdėjo garsų- 

I jį AVasliingtono atsisveikini-

Tada gubernatorius atsistojo 
už medžio ir sušuko į Jack- 
sonų: “Ar tu šausi į begink- 

Kongresmano gyvenimas ir Jį žmogų?” Gubernatoriaus ir 
darbuotė nebuvo Jacksono te- ,teisėjo šalininkai tada ėmė 
mperamentui. Todėl jis iš tos raginti prie taikos. Jiedu su- 
vietos rezignavo. Po to jis Į tiko atsižadėti kovos, bet 
buvo Tennessee valstybės i P^e susigerinimo nepriėjo, 
sostinėje teisėju. Į nes viens kitų pavaišino rink-

Spalių 1 d. 1803, teisėjas jtiniais keiksmažodžiais ir iš- 
Jackson, baigęs savo posėdį

Šv. Tėvo Pijaus

prezidentui iki kaulo perk i r- J111a I’arevell address. A-
to kairiųjų rankų ir kaktų.

Ar reikia stebėtis, kad An- 
drew Jackson kol gyvas bu
vo nekentė anglų. Kaip vė
liau pamatysime jis gavo ge
rų progų anglams skaudžiai 
atkeršyti.

Giminių ir pažįstamų pa
galba Andrew Jackson šiaip 
taip išėjo advokato mokslus.
Advokatavo Nasliville, Tenn.
Gyveno jias našlę Donėlson, 
kurios vyras buvo žuvęs kau-Į AVasliingtono 
tynėse su indijonais. Kartu 
gyveno pas tų našlę Robards, 
jos žentas. Čia ir prasidėjo 
šeimyninės bėdos. Minėtas 
šeimininkės žentas įtarė, kad 
Jackson pradeda romansuoti 
su jo pačia
[imesnių įtarimų, Jackson iš
kraustė kitur gyventi. Įta 
Imai nesibaigė ir galų gale i

liobards pradėjo ieškoti di

menkos sostinė tada buvo 
Pbiladelphia. Prez. AVasbing- 
ton į kongreso salę atvažia
vo puikioje karietoje su ke
turiais baltais arkliais. Pats 
AVasliington buvo juodai pa
sirėdęs. Jisai buvo aristokra
tiškų polinkių ir išdidus. Ja
ckson buvo visai skirtingų 
polinkių. Jackson prisidėjo 
prie tų, kurie AVasbingtonui 
buvo priešingi. Jackson ir 11 
kitų atstovų balsavo prieš 

atsisveikinimų.

Jackson nemėgo AVasliingtono 
ne vien dėl to$ kad pastara
sis buvo aristokratas. Jack
son rokavo, kad AVasliington 
perdaug nuolaidžiavo Angli-

„ , . jai. Anglija reikalavo teisiųKad išvengti to- ,.x daryti kratų Amerikos pre
kybiniuose laivuose. AVasbin- 
gton buvo su tuo sutikęs. Ja
ckson, kurs nekentė anglų,

savo
ir išėjęs iš teismo buto, lau
ke rado masmitingų, kur kal
bėjo gub. Sevier. Minioje bu
vo daug legislatūros narių, 
milicininkų ir kitų žymesnių 
atstovų. Masmitingui buvo 
priminta, kad čia, randasi ir 
teisėjas Jackson, kurs yra 
pasižymėjęs kraštui savo pa- 
sitarnavimais. Gub. Sevier ta
da viešai pasakė, kad teisė
jas Jackson tuo pasitarnauja 
tautai, kad gyvena su sveti
ma moterim. “Great God!” 
sušuko Jackson. “Tu panieki
nančiai mini jos šventų var
dų!” Tr iškėlęs lazdų, teisė
jas Jackson puolė ant gub. 
Sevier.

Suūžė minia, sužaibavo ka
rdai, pasigirdo šūviai. Bet 
skerdynių nebuvo. Įvyko tik 
tos, kad gubernatoriaus šali
ninkai apsupo gubernatorių, 
o teisėjo šalininkai apsupo 
teisėjų. Jackson pašaukė gu
bernatorių dvikovon. Tais lai
kais dvikova buvo madoje ir 
Europoj ir Amerikoj. Juk dvi 
kovoj žuvo ir rusų rašytojas 
Puškin, kurio šimtmetinės 
mirties sukaktuvės bus mi
nimos šiemet vasario prad
žioj.

Gub. Sevier atsakė teisėjui 
Jacksonui, kad Tennessee va 
Istvbė draudžia dvikovų. Tei
sėjas Jackson atsakė, kad 
kova galės įvykti Gecrgijoj.

siskirstė.
Dėl panašių įžeidimų pa

našių dvikovų Andrew Jack
son yra turėjęs nemažai. .Jo 
pištolietai visada buvo už- 
provyti, o jo kardai visada 
buvo aštrūs. 1806 metais Ja
ckson stojo dvikovon su Cha
rles Dickinson, kurs įžeidė 
jo žmonų. Dickinson buvo mi
rtinai sužeistas, o Jackson 
buvo sunkiai sužeistas krū
tinėn.

******** ** A*

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio šešta Diena.
“Taigi, kas tariasi stovįs, 

leveizdi, kad nepultų” — 1
Kor. X, 12.

Vargše širdie! tai tu įpuo
lei dabar į purvynų! Juk vel
tui stengtis ir būti švariam? 
Imk mano abi ranki dabar ir 
atlik savo dalį; taip — lu 
stovi vėl ant savo kojų.

a

Pakaruoklis. General Mo- 
į tors streikuojančių darbinin-

pverkiantį! tave, brangioji, 
aš negaliu suraminti nė nu- 
tildyti! Per tokias liūdnas a 
Saras jų deginančiame lietu 
je Kristus ir Jo kryžius aiš 
kiai pasirodo.

Ar tu turi liūdėti visų sa
vo dienų? Saldžioji, kentėji
me sielos pasidaro baltos: 
laikykis mano rankos per šitų 
akmenuotų, kelių — ę.iūrėk 
kur vakarai skaistėja.

Ar niekas nepasakė tau, 
kad tavo kojos gali slysti? 
Ar kas nors pastūmė tave? 
(tokie daiktai yra daromi!) Į 
Ar tavo takas buvo taip šiur
kštus, kad tu turėjai pesly 1 
sti. A! kaltė yra daugelio —1 
ne vieno.

ATisad duok geriausių 
aiškinimą dogmai. Kodėl 

I kiįik ščionybei, sveikai, 
žiai, ir poetiškai? Tai

! šai tyros ir šventos sielos, 
nusižeminusios, visiškai ne- 
saumylios, tiesakalbis ir pa- 
siryžusios tarnauti, mokinti, 
ir pakelti žmones. Krikščio
nybė išmokino galimumo my 
lėti Visa tobuląjį be šlykš 
taus susiderėjimo dėl asme 
ninės laimės. Ji išmokino, kad

Tave, tą kiaurų sutepimų a-

jų mylėti buvo laimė, - 
mylėti kitą dorybėse.

— Emerson

Iš Tėvų Krašto

Laiškas Amerikos 
Lietuviams

Gerbiamieji! 
Pagel bėkite mums Pliekų

iėje, Klaipėdos Krašte, baž
nyčių pastatyti.

Klaipėdos Kraštas dar te
bėra Misijų kraštas. Gyven
tojų didelė dauguma tebėra 
piotestonai. Bet pastaraisiais 
laikais atsiranda vis daugiau 
ir daugiau katalikų: pas ūki
ninkus tarnų, tarnaičių, pas 
dvarininkus kumečių, pasie
nio policijos, muitinių bei 
saugumo policijos valdininkė
lių ir t.t., o katalikų bažny
čių tėra labai mažai: tiktai 
5 katalikų parapijos ant la
bai didelio ploto išmėtytos, 
kurių bažnyčias pasiekti ta
rnautojams, arklių neturin
tiems, nėra galima ir taip 
tiems vargšams susidaro pa
vojus nuo tikėjimo nutolti, a- 
rba jo visai netekti.

Klaipėdos Krašte reikėtų 
dar bent lt) katalikų bažny-kų, Elint, Mieli., padirbtas

batonas ir pakartas prie dirb- čių, būtent: Priekulėje, Dovi 
tuvės sienos lauko pusėje.

Digestible as itselfl

istoveio prieš tokj sutikimų nuo savo pačios. K£ut. _ . , .. , ..„ , , ? . i ir sake, kad verčiau kariauti,Robards buvo vedęs I .. . .. . ,i negu nusileisti. Amerikos be-
I šališka istorija pasmerkia 
tuos, kurie stovėjo prieš AVa- 
sliingtonų. Tų laikų faktų 
šviesoje AATashingtonas buvo 
teisingoje pusėje.

vorso nuo savo pačios. Ka
dangi
Kentucky valstybėje ir ka
dangi ta valstybė neturėjo 
divorsams teikti įstatymo, tai 
legislatūra perleido speciali 
nutarimų, teikiantį Kentucky

lt

... šis šiurio maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu.

• Let the fanuly have thia mitritimia 
cbeeae food oftea , . . in aandwichea, in 
easaerole dishea, and, melted, aa a amooth 
sauce for eggs or aea food.

tyta/u^custuAeet. 
bi/ 'RaJccruj Tbvcfal, 

Speciak&fa, -us/urmake,
•not/ū/Uį būt, 'RaJciruj 

7>owb/c...GffVtĄoUt£lbu
&pa\£ Ghe/nUta J

^ECONOMY and 

SATISFACTION uu 
DoubleTestec//Doub/eAcfion!If^BAKING ILV POWDER

Šame Pike Today m 45 >£arsAqo 
25 ou neės for 254 

FuII Pack--- NoSlack Fillin^
MILLIONSOF POUNDS HAVE BEEN 

USEDBYOUR GOVERNMENT

Buy gloves with what 
it savęs

NprelK mokėti BOe ui 
dantų most|. Llsterlne 
Tooth Pante gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veiktas Jų vartodan.as per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Stop 
Itching 

SKin
ŽEMO greitai atleidžia skausmą 

nuo niežimo Ir rlnqworm — paleng- 
vlna niežimų, eezemų, spaugų skau
dėjimų Ir kitas panažlas odos U 
gas. Per 25 metus ŽEMO yra var 
tojamas milijonų žmonių, kuria geria 
j) kaipo Svariausių, saugiausių tr at 
Rjikomlnglauslų vaistų Šeimoms. Už 
tvirtintas OOOD HOU8EKEEEPINO 
BUREAU, NO. 4874. 85c, 80, $1
Visose vaistinėse.žemo

FOn SKIN IPRITA TIONS

FACTS YOU NEVER KNEW!D
The Himoos

COWQ
i*™ M)R5HIP
RBFUSe Tb eatthemH 

TnenR s/vc/Atry.

OF

V

______ ________-ttie rARviršr rfcks cr mfnkbo 
Alv/ąvS vooe cuomiNS W TM«'g ftOHT ARMS «NO SHOUtpcySS IMI OSUGVO ,
TO DO <aO MOCH F|QHT1NQ AMO 
HUNTIftG!!'

do būtinas reikalas pastatyti 
bažnytėlę Priekulėje.

Priekulė yra tai protestonų 
bažnytkaimis, miestelis, 22 
kilometrai nuo Klaipėdos ir 
28 klm. nuo Šilutės, prie Klai
pėdos - Tilžės plento ir gele
žinkelio, prie Minijos upės. 
Miestelis dailus, su turgais. 
Bažnytėlė čia reikalinga kiek 
dailesnė, apie 50 ar 60 tūks
tančių litų vertės. Telšių vys 
kūpąs yra jau užtvirtinęs že
miau pasirašiusį bažnyčios 
statymo komitetų. Pradžiai

safd- turime žemės sklypų ir 17,009 
užra-, litų. Bet kur daugiau gauti? 

Taigi mes pasitikime ameri
kiečių dosnumu. Jeigu dau
giau aukų gausime, tai sta 
tysime didesnę ir gražesnę, 
o jeigu mažiau, tai menkesnę. 
Aukotojams su padėka pasiu
sime pastatytos bažnyčios pa
veikslų. Vyskupui sutinkant 
Priekulės bažnyčiai parinko-

ją me globėju šv. Antanų. Tai- 
ir aukotojai šv. Antanogb

bažnyčiai gali tikėtis 
daug Dievo maloniu.

sau

J
luose, Giruliuose, Sauguose, 
Rusnėje, Plaškiuose, Bitėnuo
se, Vilkiškiuose, Juodkrantė
je ir Nidoje. Dabar tose vie
tose yra laikomos pamaldos 
vienų sykį į mėnesį arba re 
čiau salėse, prie karčiainų ai 
ba ankštose mokyklose, kur 
visi maldininkai negali sutil 
pti. Minėtoms kolonijoms ga 
Įima būtų pastatyti padorias 
bažnytėles už 10,090 dolerių.
Targi, maž atsirastų Ameri
koje pasiturinčių pavienių 
vaikinų bei merginų, kurie 
panorėtų patys vieni užfun 
dyti Klaipėdos krašte km 
nors bažnytėlę, kaip kuniga.- 
Petkvs kad viens pats užfun 
dijo Smalininkams bažnytėlę.

Tokie pavieniai filndytojai Į 
amžintų savo vardų, galėtų 
savo vardų tai bažnytėlei t 

į Globėjų paskirti. Būtų amži-| 
nas, brangus paminklas. Pa- 1 

•vieniai, norintieji kur nors i 
užfundyti bažnytėlę, galėtų 
kreiptis arba į kun. Petkų, 
Klaipėdoje, arba į Telšių vy 
skupijos kurijų.

Ar pavieniai fundatoriai a- 
tskiroms bažnytėlėms atsiras, 
ar ne, bet visupirma atsira-

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

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

.Toje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75
DRAUGO KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

Kaip žinoma, naujai Prie
kulės bažnyčiai reikės viso 
kių daiktų: indų, rūbų, rei
kės mišolo, kieliko, kupkos 
Švenčiausiajam, monstranci
jos, smilkyklos, amžinos lem
pos prieš altorių, arnotų ir 
kapų visų 5 varsų; baltų, ran 
donų, žalių, melsvų ir juodų. 

(Tęsinys 4 pvsl.)

JOHN.
HAIR I

FRIGHT/ 
OSEMYFOMOL/

Wive», mothers. sisters—they’re often ' 
forced to point the way to hair. 
Health to their men folkl For women 
know thot a healthy head producet 
handsome hairl And that's why 
vvomen everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
shampoo which first nourishes the 
tcalp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
Health. Fom-ol is so economical; a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot- 
tle, enclosing 10c to cover packing 
and postage.

FOM-OL
More tfion o sliompoo
—o treotmentf

Vo” '
- •

By H. T. Elmo
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Trečiadienis, sausio G, 1937

LAIŠKAS AMERIKOS 
LIETUVIAMS

uis advokatams. Jų turtų du- 
į lig buvo parduotu Lietuvos 

piliečiams. Įdomu pažymėti,

ti jam slėptuvę. Taip vietoje 
puikių rūmų generolas Gri- 
gorjevas susilaukė tik pože-

(Atkelta iš 3 pusi.)
Maž iš gerbiamųjų amerikie
čių atsirastų kas, kurs vienų.
kita čia išvardintų daiktų 7 .. . . • dvaių,uztundytų. Gorint ka nors uz- 
fundyti, reikėtų pirma laišku 
atsiklausti kun. Petkaus, ai 
neatsirado jau kas to via ik to 
fundatorius, kad du asmenys 
to paties daikto nepirktų. V- 
pač mes prašytum? amerikie
čių metalinės šėpukės (cibo- 
rium) j altorių Švenčiausia
jam laikyti. Lietuvoje tokių 
negalima gauti. Ant galo va- 
įgonų reikėtų bent t.ž tūks
tantį dolerių.

kad be minėtų privatinių ru- minės slėptuvės. 1913 m. rug- 
sų caro valdininkų Lietuvoje piūčio mėn. Kauno tvirtovės 
tarėjo daug dvarų ir caro komendantas apleido fortus ir
generolai. Daugumas tokių daugiau niekados čia nepa- 

»agal žemės reformų.-: sirodė. Be generolo Grigorje- 
įstatymų, yra seniai nv.savin- ' vo su juo pabėgo nemaža ru

iss-Y.M,.:

B

V

Su pagarba komitetas:
Kun. N. J. Petkus,

Pirmin. - Iždininkas, 
Palangos g. 23, Klaipėda 

Zigmas MarengOlcas, 
Raštvedys,
Lietūkio Buhalteris, 
Priekulė 

Nariai:

Anatolius-Alg. Levkavičius 
Pašto viršininkas, 
Priekulė

Kazys Kasputis.
Krašto Saugumo Polie. 
Viršininkas

Juozapas Krasovskis,
Viet. Darbininkas, 
Priekulė

P. Kalihatas,
Gdež. Stoties Viršininkas 
Priekulė.

Priekulė, gruodžio 29, 1930

sų valdininkų, kurie nespėjo 
iki didžiojo karo pragerti, ar

„ .. . , J parduoti savo namus.Nortia svetimiems parduoti
„ , .... . . , , . Po namų brangenybėsBuvo atsitikimų, kad kai 3

kurie buvę caro žymesnieji Kai susikūrė nepriklauso- 
vablininkai Lietuvoje esan- ma Lietuva, tai tik vienas ki- 
č.ius jų dvarus mėgino par- tas buvęs caro valdininkas 
dueti svetinių valstybių pilie- negrįžo. Kiti liko Rusijoje 
čiams, tačiau jiems tas nepa- ir iš t n siųsdavo įgaliojimus 
vyko. Li tavos valdžia nelei- \uklyti jų paliktus Lietuvoje 

' do parduoti dvarų, kurines turtus. Vienu rusė kaukazie- 
lietė žemės reformos įstaty- tė, kurios vyras 1910-1914 m.

ti, o jų žemės išdūlintos 
žemiams ir savanoriams.

be-
I

r

į i ,2$
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I las, kulių 15 išlaiko “Poclio- 4 
Įdnia” draugija, o 8 išlaiko 
J miestų savivaldybės. Lenkai
imi keturias gimnazijas: dvi 
Kaune ir po vienų Ukmergė
je ir Panevėžyje. Vienų jų 
gimnazijų esančių Kaune iš
laiko Lietuvos valdžia, tuo 
tarpu kai lenkų valdžia Vil
niaus krašte neduoda išlaiky
mo nė vienai lietuviškai pra
džios mokyklai. Bet dar ne 
viskas. Lietuvoje lenkai dm 
turi savo bankus, knygynus, 
spaustuves, kooperatyvus, 
krautuves, vaikų darželius, 
skaityklas ir visų ei ę kitų 
mažesnių įstaigų. Vvtauto Pi 

džiojo universit te yra 1 19 
lenkų studentų.

; mas. Dar ir dabar kai kurie 
buvę euro valdininkai ir ge
nerolui, pabėgę į kitas val- 

; stybes, svajoja, kad .jiems ka- 
; da nors atlygins už nusavin- 
, ti s majoratus ir dvarus.

Valdininkų suktybės

1 Ir po 1913 m. Kaune pa
siliko namų, kurių savinin- 

, kai neatsirado. Mat, anais lai 
! kais Kaune gyveno nemaža 
, t usų valdininkų. Jie čia pirk
davosi sklypus ir statydavo 
namus. Būdavo ir tokių at- 

' silikimų, kad rusų inžinieriai 
ii kiti valdininkai iš atvež- 

i tos medžiagos fortų statyliai 
I pasistatydavo sau puikius na
mus. Dar iki šių dienų yra 

i užsilikę tokių pastatų. Jų y- 
i ra Italijos gatvėj, Kęstučio 
g., Aleksote, Šančiuos;’ ir ki- 

! tur. Ir bendra tų namų iš- 
' vaizdu ir stilius visai prime- 
Į na rusų valdiškų pastatų sti
lių. Tačiau rusų valdininkai

NEŽINOMA RANKA 
KAUNE PAGROBĖ 
BRANGENYBES

_______ ne ilgai džiaugdavosi namais,
1913 m. vasarų, artėjant įstatytais iš medžiagos, ski-, Ii dar vis ieško brangenybių 

vokiečiams prie Kauno, dan- lo,tų statybai. Daugu-
guina gyventojų jkibėgo Ru

kai]) inžinerijos karininkas, 
tarnavo Kaune iš Kusi jos at
siuntė savo tolimam giminai
čiui laiškų, kad tasai valdy
tų palikta Vytauto prospekte 
medinį namų. Po kurio laiko 
la kaukazietė gavusi iš Kau- ‘ 
no laiškų savo giminaičiui i 
pranešė, kad tam mediniam 
name yra paslėpta daug bra
ngenybių. Esu, 1913 m. į tų!
Vytauto prospekto medinį na 
mukų atvyko vienas kauka- 
zietės pažįstamas karininkas 
ir rūsyje užkasęs daug auk- 
t-uių ir sidabrinių daiktų. Ka > 1920 m.
liniukas sakęs, kad čia pat i prasidėjusi Vilniaus krašto lietuviškos organizacijos ii 
geležinkelio stotis, tai esant j tragedija dar nepasibaigė Ii- privatiniai lietuvių veikėjų 
reikalui galima per trumpų j gi šių dimų. .Ji kasdien vis butai. Visa tai darydami, le- 
laikų pasiimti brangenybes ir j žiauriau ir skaudžiau karto- ūkai teisinasi, būk jie kuši- 
iš\ažiuoti Rusijon. Prasielė- jasi jau 16 metų. Nuolatiniai ja dėl lenkų persekiojimo ne 
.jus didesniems mūšiams, vo-! Vilniaus lietuvių suėmimai,1 priklausomoje Lietuvoje. Bet 
kiečių artiierija smarkiai šau
dė į geležinkelių stotį. Kau-

Iš rakandų parodos. Merebandise Malt rūmuose, Chieagoj, atidarytu namų ra- 
kundų paroda, kurioj išstatyta vėliausios mados rakandai. Atvaizde parodoma du 
vaikams vežioti vežimėliai. Dešinėj vežimėlis padirbtas 1S47 m. Anglijos karalie
nės Viktorijos vaikams vežioti. Kairėj — siu dienų vežimėlis.

LENKŲ ORGANIZACI |OS IR ĮSTAIGOJ, 
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

. spalių mėn. 9 d. gijos, skaityklos, kratomo.

ištrėmimai, teismai. pabau-i ar taip yra.' Kad geriau įsi-

Lazietė, nesulaukusi karinin
ko sugrįžimo, išvažiavusi Ru- 
s’jon.

dos, kalėjimai, suaudymai, 
kratos ir visa eilė kitų prie-

tikintmne. jog- nepriklausomo 
je Lietuvoje lenkų niekas nie-

monių bei būdų Vilniaus kra-l Rados nep rsekiojo ir nejiei-

Toliau eina šios didesnės len
kų organizacijos. draugija 
“Oswiata” Panevėžyje, len 
kų prieglaudos draugija Pa
nevėžyje, draugijos “Ostvia- 
tos” skyriai Biržuose ir Vie
šint uosi’, draugija ‘‘ Ossviala ’ 
Ukmergėje, Ukmergės vidų 
rinei mokyklai laikyti drau
gija, Ukmergės lenkų viduri
nėm mokyklos neturtingiians i 
moksleiviams šelpti draugija, 
“Jutigenka” draugija Rasei 
niuose, Kauno lenkų labda
rybės diaugija, Įdėtu vos len-i

“Inventory” I 
Išpardavimas^
20 IKI 43 PROCENTŲ 

SUTAUPYSITE

po

mas tokių namų savininkų 
sijos gilumon. Tik 1917-1913 , Prasigčiė ir namus pardavė 
m. piadėjo grįžti karo pabė- kauniečiams. Ir pats Kauno 
geliai. Vokiečių okupacijos Į ii to\ės komendantas, gene
tikais apie 314 visų Kauno i ro'as Grigoijevas, manęs pa- 
nekilnojamų turtų buvo pu-‘ Statydinti puikius 
likta Dievo valiai. Priemie. -
čių biednuomenė tokius pa
liktus namus, kuriuose negy-

rumus

veno vokiečiai, smarkiai dra 
skė. Iš jų nešė plytas, sieno
jus, duris, langus. Laike 2-3 
metų kai kurie menkesni me
diniai pastatui biednuoinenės 
buvo visiškai sunaikinti ir

Sto lietuvių spauda uargė'u suku,.,,, ,kad ,-ia ji,, turi pil- , „,okytoilJ „j
.n.rga tonos žtmotuis. Imki- kultūrinio ir Ii,utinio v,-,. kūu.lik„‘.larbiui.iki, ir urnai- 
me, kad ,r paskutiniuoju me- kimo laisvę, i atitektame kc- .. „uicvo Jlotblus Globos” 
tu dienų įvykius V ilniaus! lėta davinių apie lenkų orgu- , ,
kraste. Len .,au uždarytos vi mzacijas ir įstaigas, esančias i _ . .

kęs tuojau pradėjo kasti iii- S9S lietuviškos mokyklos, dr- nepriklausomoje Lietuvoje. | džiojo univeisitito b m>.ų s.il
sius. Ilgai ieškojęs nieko ne-į , .___ .. j dentų susivienijimą-. Li tu-

Kaukazietė vėl parašė

Kaunietis gavęs tokį pra-
nešimų, niekam nieko atsa

lau o. pi.e tų namų pasižiūrėti į
Lenkų organizacijos vos lenkų studentų sųjunga

apie paslėptus turtus. Tada . . . . .i 1 r ir jjuvo artimiesiems pa-
kaunietis smulkiai iškasinė-

Naujos radios
07.50

Radios gražiuose kabin 
tose po
019.50

♦Skalbiamos mašinos po
032.50

Karpatai 9x12 po
012.50

3 dalių Breaki'ast lovos 
po

012.50
Geležinės lovos ’o

06.50
Uioor Lempos po

04.50

SUDRIK FURNITURE 
MART

3347 S. Halsted St*

Jos. F. Mik, Ik.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boul. 7010
Bud l iko Prograjiuii: Yedėlioiuis 

7—8 vakare AVCFL; Kr t ver
gais 7—8 vakare WHFC.

Didžiausia lenkų orgamza-' ir dudentų korporaei-juos
sakoja, kad nežinoma paslap- cl.!a
t lanka nunešusi dideliu- “l’ocliodnia” su centru Kuu-

° itt ' . s, nes jis jų ieškojęs net ne ir skyriais: Ka”n.‘, Kal- 
.0 metų ir radęs tik menkų! va rijoje, Radviliškyje, Aly- 
cialį. Tsb. t aje, Betygaloje, Babtuose.

via švietimo draugijai u “L^mda
Jis Žaliakalnyje jau buvo nu- jęs ne tik rūsį, bet ir namo 
žiūrėjęs tinkamų sklypų ir > pamatus užtiko 12 sidabrinių 
j] užpliko. Bet 1914 m. ka- i šaukštų su rusiškais inieia- , 
ras supainiojo generolo Gri-J lais. Tačiau auksinių daiktų 
gorjevo planus. Jis 1913 m., į taip ir nepavyko surasti. Be 
kai vokiečiai pradėjo pulti ' ne 1930 metuos namelius mie 
Kaunu, įsakė pasdvtyti jo sto savivaldybė įsakė nugriau 
rezidencijų po žeme. Dabar- ti. Užsispyręs kaunietis ilgai 
tiniame Vvtauto Kalne iki

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

Lenkų Įstaigos

Nepriklausomoje Lietuvoje 
įvairių lenkų įstaigų yra dau
giau, negu organizacijų. Len
kai turi 23 pradžios mokyk

žiūrėjo, kai darbininkai gria- 
Į\ė pamatus, laukdamas iškri 

žeminiai rūmai. Tai ne1 nuo-j ntant auksinių daiktų. Vėliau 
generolo Grigorjevo gy i cnt tos vietos, kur stovėję 

venamoji vieta, o tik karo' kaukazietės m diniai namu- 
vinių tvartus) griovė ir vur-,inetu. Mat, generolas baisiaikai, buvo pastatyti modernūs 

bijojęs vokiečių lėktuvų puo-lininiui. Tasai užsispyręs kau
linio, užtat ir įsakęs pastaty-i nietis dai4. ir dabar ateina

dingo nuo žemės paviršiaus. žių dieuų yra užsilikę tie po- 
Tiesa, prie jų sunaikinimo 
prisidėjo ir okupantai, kurie į |atin,\ 
menkesnius pastatus (karei-

TRINER’S ELEKIR 
OF BITTER WINE

>7
PRANEŠIMAS 

PINIGŲ TAUPYTOJAMS

tojo kurui. Pirmaisiais Ne-' 
priklausomybės metais Kau
ne dar buvo daug pastatų ;r 
sklypų, kurių savininkai ne
grįžo iš Rusijos. Tokius tur
tus valdė Katino miesto val
dyba, arba tų turtų įpėdiniai. 
1920-1925 m. pamažu atsira
sdavo vienas kitas savininkas 
ir pasiimdavo paliktus savo 
turtus. Keli pabėgę iš Kami') 
buvę rusų caro valdininkai 
atsiuntė įgaliojimus įvairie-

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

PRASYK SAMPEI.IO DYKAI 
Trinrr’t Rittrr Wlne Co.Alt H. Wrll« SI.. Cltlruno. III. 
Prtnlu«k man ntmprll dykai

V arda*_____________
Visose

Vaistinėse
INSUREu,

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

Nauja Pajėga Susllpnėju- 
siems Organams

Naujasis NUOA-TONE dabtu* mok
sliškai sustiprintas su VITAMINAIS 
A Ir D sustiprina susilpnėjusius or
ganus. Tai pulkus skilvio vaistus, 
pataisas apetitu Ir yra tiesioginė pa- ' 
gelba. Padidina skilvio Ir ploni))tj ] 
larn,tj sulčių apytakų. N'PGA-TONE 
veikla ftlrd) ta prasime, kad padldl- Į 
na energiją visais atžvilgiui. Be- 
svelkstant po Ilgos jis yra ypatingas 
vaistas Mėgink ilnltaj naiijąjj NI'- 
OA-TONE sustiprintą su VITAMI
NAIS A Ir D. Pertikrink save sn 
NAUJA PAJĖGA šiuose vaistuose 
Pasekmės užtikrintos arba pinigai 
grąžinami. Parsiduoda pus visus 
vaistininkus.

Nuo užkietėjimo Imk —UGA-HOL— 
tai Idealus lluosuotojaa—25c Ir 59c

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

Si man o Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti Z|,^ dividendų ant visų taupymo

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

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

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

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

Patarnavimas teisingas ir greitas.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
ederal Savinos

Jano loan association 
or CHICAGO

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



Trečiadienis, sausio G, 1937 D K A 1J G A S 9

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj >4
■'•'A1

PROFESSOR NOODLE

Iš Šv. Antano Dr-jos 
Susirinkimo

CICERO. — Sausio 3 d. į- 
vyko Šv. Antano draugijos 
metinis susirinkimas.

1937 metams valdvhon is-

rtas siekia viso $3,700.10. Pa- jiino komisija pasisakę dir- 
sirtnlo, mūsų draugija gerai banti, nes birželio 13 d., š. m., 
finansiniai stovi, todėl pat ar-! sueina 25 metai, kaip drau 
tina visiems rašytis Šv. An- gija susitvėrusi. Tų dienų y- 
tano draugijon.

Z

»r CA«e*i>L
U »’*' •r*«rt PHOM0<,««n.|is sooo Ve.ss, o

Raportų iš Labdaringos Są
jungos išdavė P. Vitkus. Pa 

rinktu: pirm. A. Valančius, aiškino visų jos veikimų. Mū-Į 
vice pirm. Pr. J. Vitkus, nu- sų draugija yra garbės L. S. 
tarimų rast. A Kondratas, narys. Draugija nutarė pra- 
fin. rast. Ed. Mikutis, kasie- švti Lalai. Sąjungos, kad ne
rius J. Grybauskas, kontrolės mainyti dabartinio ūkio.
rast. M. Dambrauskas, kasos 
globėjai — J. Tekorius ir J. 
Kasiulaitis, tvarkdarys J. Mi- 
kolainis, J. Laminas. J. Prel- 
gauskas prie vėliavos.

Draugijos ligoniai pereitų 
menesį buvo šie: J. Palubin, 
K. Syreviče, kuriems ligos pa 
šelpa išmokėta pagal jų rei
kalavimų.

dienraš-

ra mūsų jmrapijos atlaidai. 
Nutarta kviesti mūsų para
pijos pirmąjį klebonų kun. A. 
Ežerskį.

Draugija ragino narius sių
sti į Lietuvų jubiliejinę kny
gų ir dienraštį “Draugų”.

Nutarta Šv. Antano skoli
nimo bendrovėj vėl pradėti

Z* X

Dee>r Profesaor:-
To Etfypl I 
v/ould lik<z. 
to g o , to 
See the m movė 
Kin^ “Tutty” 
out. It’s SO 
mstructive, 
don’t you know, 
to w>>tch thtir. 
oust th-is 
ancient scouL 

O.*carOhelisk

Išreikšta padėka 
eini “Draugui” už taip gra- mokėti $1,010 knygutę. Nau- 
žų aprašymų apie Ciceros lie- joji serija prasidėjo sausio 4 
tuvius, prieš parapijos jub:- d.
liejinį apvaikšciojimų.

Raportas iš draugijos va
karienės pasirodė, kad įplau
kų tų vakarų turėta $135.00, 
gi dar 32 nariai nėra užsimo- j 
kėję už tikietus. Draugija ta-

Draugija užsisakė dienraštį 
“Draugų”, kuris eis kas die
ną Pr. J. Vitkui, draugijos 
vice pirm. Rap.

F'
.r • - W ::<,V > K

Ai*

Knygų revizijos komisija: riu ačiū A. Bemadišiui, P. 
P. Putrimas, J. Bertašius, E. Putrimui, J. Anglickui, A. 
Mikutis išdavė raportų. I’o- Pociui, F. Zajauskui už di- 
sirodė, draugija turėjo jeigu dėlę paramų rengiant vaka- 
per 1936 m. $1,477.31, gi išlrienę.
laidų $1,438.75. Draugijos tu-j Draugijos 25 metų paminė-

Kiekvienas Old Gold Cigare 
tų pakelis yra įvyniotas Dvi
gubam Cellophane — 2 žakie- 
tai Cellophane — nepermer
kiamas — aukščiausios koky
bės.

z' >

The re is no 
nee d for you 
to roftnr 
t o d? s t ant 
Eę5ypt, f ar 
•ž\w y .
You’ll see the 
šame si£ht in 
my home _ if 
rents go up 

in'May!
Prof. Noodle

)O<

Išteka Už vokiečių princo. fnanuTjos princese Ju- 
liana, kuri šiomis dienomis išteka už vokiečių princo 
Bemhard zu Lippes-Biesterfeld. Iškilmingos vestuvės 
bus Olandijos mieste — Hagoj.

LABDARIŲ DIRVA

Iš Labdaringos Sę-gos 
Centro Veikimo

Valdyba 1937 m. išrinkti 
sekanti; pirm. A. Bacevičius, 
vice pirm. A. Jovarauskas ir

, A. Nausėda, nutarimų rast.o0 d. įvyko ceu- T> ... .... . ,. P. Iabijonaitis, tinansų rast.
; J. Gedvilą ir Kryževičių., ka- 
■ sos glob. J. Motekaitis ir I». 
i Nenartonis, agitacijos komi
sija: A. Bacevičius, K. Sriu- 
bienė, P. Fabijonaitis ir kun. 
JI. J. Vaičūnas. Direktoriai 

i 1937-8-9 m.: P. Vaiciekauskas,
, kun. 1. Albavičius, J. Mote- 
1 kaitis ir J. Dimša. Atstovais 

į Kat. Federacijos apskritį:

Baigiamas stalyti Torrence avė. (Chicagoj) tiltas 
per Calumet upę. Į 240 pėdų aukščio keliama milži
niškas ratas tiltui pakelti.

! Gruodžio
tro mėnesinis susirinkimą.' 
Iššaukus kuopų atstovus, pa 

. sirodė kad nebuvo keletos i 
I Chicagos k p. atstovų. Kuopos ' 
turėtų reikalauti raporto iš' 
savo atstovų.

Viena veikliausių kuopų,! 
tur būt, bus Ciceros 3 kp. 
Sausio 3 d. buvo suruošus I 
šokių, arba. pasilinksminime, 
vakarų. (O kų veikia kitos : 
Chicagos kuopos.).

Ūkio nuomininkas užsimo
kėjo nuomų. Ūky bus įtaisy-' tas Pr. Vitkus.

B. Nenartonis, J. Šliogeris, P.
Fabijonaitis. Labdaringos Sų- ni\s prieglaudos^ ^ty 
gos kampelio vedėjam išrink-

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

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

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

suotais lap. kraštais ........................................ $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. puuk............................ $1.50
Maldaknygė Ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.........  GOc
Maldų Rinkinėlis, odos virš.......................................  $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virsi ........................ 75c
Šventas Di«ve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” 

2334 So. Oakley Avė.
KNYGYNAS

Chicago, Illinois
J

J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

YARds 1741-1742
MCSV HALIO PROGRAMA PIRMADUSNIO VAKARAIS »:43 VAL. 

W. n. r. C. (1420 kll.) STOTIS

ta šulinys, pataisyti stogai, 
sudėti vamzdžiai aps&usini- 
niui pievų. Žodžiu, kaip ateis 
pavasaris, galėsime pasidžiau 
gti savo gražiu ūkiu.

Daug svarstyta ir disku- 
suoln apie ūkio mainymų. Pa
sirodo, didžiuma kuopi) stovi 
už tai, kad nemainyti ūkio, 
kad neužsitraukus didesnės 
skolos. Tai matote, kaip yra 
svarbu, kad visų kuopų at
stovai lankytų centro susirin
kimus.

Knyga, į kurių bus sura
šyti visi garbės nariai ir sta
mbesnieji aukotojai, bus su
tvarkytu. Tuo darbu rūpin
sis A. Bacevičius, P. Fabijo
naitis. Ir kuomet knyga bus 
sutvarkyta, ji bus padėta li
goninės archyve.

Daug svarstyta, kas reikia 
daryti, nes ūkio skola yra 
jau išmokėta. Vieni patarė 
važiuoti pas J. E. Chicagos 
kardinolų. Bet tas klausimas 
atidėtas sekančituu susirinki
mui. i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Susirinkimas Tia’gtas 
■ vak.

spindį tyrame vandeny.
Daugelis mūsų visų dėmesį 

kreipia vien į save. Triūsia į PLATINKITE “DRAUGĄ” 
me vien apie save, kad nei —
kiek nekreipus dėmesio į mū 
sų našlaičius, biednuomenę.
Jei nekreipsime dėmesio į va
rgo suspaustus senelius ir ne 
prisidėsime, jie anksti išmirs 
įvairiose valdžios prieglaudo 
se, nes neturės prie ko šauk
tis pagalbos

Vienintelė įstaiga, prie ku
rios seneliai ir našlaitėliui g?
Ii šauktis, tai Labdaringoj:
Sąjunga. J i (leda pastangų, į 
kad aprūpinus visą mūsų ne
laimes ištiktų biednuomenę.

Visi jau žinome, kad ūkis 
išmokėtas. Reikia tik visuo
menės paramos, kad su pava
sariu galėtumėm daryti pla- 

mui.
Labdaringa Sąjunga šian

die to dar negali padaryti, 
nes jus kuopose fondai ištuš
tinti, o kuopų veikėjai gal 
vas suka, kaip kur kokį cen-
tų sugriebus, kad galėtų to- 

1937 METŲ REZOLIUCIJA |įau tęsti labdarybės darbų.
----------- Todėl, pradedant 1937 me-

Prudedant 1937 metus, Cbi- įus, vįsį stokime į labdarių 
cagos ir apylinkės lietuviai eiles; išneškinie kiekvienas 
neturėtų daryti taip, kaip sau rezoliucijų, kad šiais me 
vienoj pasakoj koks tai Nar įaįs sujungtomis jėgomis dir- 
cissus, kurs per dienų dienas bsime labdarybės darbų, lan
žiūrėdavo į savo veido at-

Stefanija Račiūnaitė
Mirė nhiihIo 4 d„ 1937 m.. 

B vai. ryto, suluukus 30 metų 
amžiaus.

A. a. Stefanija gimė Ghl- 
eago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną. Josephine. po tėvais 
Ulytė, seser) Kristiną, brolj 
Juozapų. krikUto tėvus UrSūlę 
Mailenlenę ir Jokūbą Adomai
ti ir gimines.

Kūnas paSarvotas Lnehawl- 
czlų koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place.

i/ildotuvės Jvyks ketvirtadie
ni, sausio 7 d. IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtu J Au
ta Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už vėllonės sielą. I’o pa
maldų bus nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pnžy- 
slaiuus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Mirtina, Setmso, Bro
lis, Krlkš(o-Tėval Ir Giminė".

Laidotuvių direktorius Im- 
r1iawlcz Ir Hūnūs. Tel. CANal 
2515.

kitų miestų medžiotojus, pra-, M Ah’iJ AMJOLE. — Sena 
šydami artimiausiu laiku su- sis tiltas buvo medinis. Jis 
raišti vilkų medžiokles. Jos ištarnavo virš 10 metų. J se- 
netrukus bus suruoštos. Ma- natvę ėmė negaluoti. Tad Ge
nomą, kad po šių medžioklių ležinkelio Valdyba praeitais 
vilkų siautimas Pietų Lietu- metais pastatė per Šešupę (pa- 
voje gerokai sumažės. Tsb. į liai Kvietiškį) naujų tiltų, per 

kurį praeitų metų pabaigų jau 
pradėjo eiti traukiniai.

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

Grabnamių 
------ o-------

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

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 
------ o-------

527 NORTH WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

p. J. 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

kysimės į centro susirinkimus, 
kurie esti kiekvieno mėnesio 
paskutinio trečiadienio vaka-. 
re, Aušros Vartų parapijoj, Į 
taip pat lankysi mes į kuopų 1 
susirinkimus. Pamatysime ta-1
da, kaip greit stosis senei ia- T“ 

1 ms namas. Pr. J. Vitkus
------------------ |ia

Pietų Lietuvoje 
Staugia Vilkai

Šiais metais Pietų Lietuvos 
miškuose labai smarkiai siau
čia vilkai. Per spalių ir lajs 
kričio mėn. vilkai ypatingai 

j daug nuostolių pridarė Aly 
! taus - Butrimonių - Onuškio - 
Varėnos apylinkių ūkininka
ms. Neseniai vilkų gauja at
bėgo į Butrimonių valsčiuje 
esantį Bagnrų kaimų. Jie puo 
lė į laukų išleistus gyvulius 
ir daug jų sudraskė. Dėl to 
daugelis Lietuvos pietų gy
ventojų kreipėsi į Alytaus ir

S. C. Latoicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515
4348 So. California Avė. 
Phone LAFavette 3572

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

A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skodas 
1.1. Zolp

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Plione MONroe 3377

164G West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

U
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

NAUJI SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Buvo laikai, kn<l iš Lietu
vos pas mus atvykdavo sve
čiai su lietuvybės misijomis. 
Buvo Dr. Basanavičius, kan. 
Tumas, adv. Yčas, adv. Vi
leišis. prof. Biržiška ir kiti. 
Visi jie ragino mus neužmir
šti Lietuvos, lietuviškos kal
bos ir gyventi savo tėvu dva
sia.

Bet, laikams bėgant, viskas

tariniais orlaiviais, kad Ame
rikoj pademonstruoti savo 
gabumus; vienas jų bus la
kūnas .1. Pyragius, žymiau
sias sklandytojas šiaurinėj
Europoj, .lis su sklandytuvu dai. Komisijon

prisidėjus prie rengiamo sei
mo reikalų. Komisijon įėjo 
M. Sudeikienė, J. Stugienė, 
A. Kupetienė, 0. Srinbienė, 
J. Čepulienė.

Nutarta gegužės mėnesį su 
rengti piknikų parapijos nau

jojo J. St li
vrą išbuvęs ore net 23 va- gienė, M. 
landas, be nusileidimo. nienė, A.

Sportininkai, atvykę Ame- kštienė. 
rikon, vyks į Wasbingtonų ir l Knygų

Sudeikienė, O. Vnz- 
Kupetienė, A. Pau-

revizijos komisija
ten, padarę vizitas Lietuvos I pranešė, kad knygos vedamos

keičiasi. Pasikeitė ir Lietu-. Atstovybei ir valstybės pre-
vos svečių misijos tikslas. 
Dabar lietuvyliės gaivinimui 
raginimai kaip ir nereikalin
gi, nes išeivijoj ji išaugo to
kia, kokia aplinkybės išaug
ti leido. Tr pats Lietuvos pa
triotai jau įsitikinę, kad i

zidentui Roosevelt, sudės vai-
gerai. Kuopos iždo stovis pa 
sirodė toks: išmokėjus vai

nikus prie Nežinomo Karei- dybos algas ir kitokias išlai- 
vio kapo. Atvykę (’hieagon j (jas, ižde lieka $65. Narių, 
sudės vainikus prie Dariaus-į pilnai užsimokėjusių, kuopa 
(iirėno paminklo. j turi 4lS. Tas rodo, kad kuopa

Sportininkų rungtynės į- gerai gyvuoja, 
vyks Chicagoj. Rungtynių j Atsilankęs gerb. klebonas

eivijoj lietuvių tautinis gyve- programų, sudarys: 1) Kre- j ]<nn Skripka perstatė nau
pšiasvydis, 2) Bokso kums- dvasios vadų kun. J. Juš- 
tynes, 3) D ngv’a atletika, 4) jr sveikino sųjungietes su 
Tenisas, 5) Lakūnų sklandy-1 Naujais Metais.

1937 metams valdybon iš
rinkta: dvasios vadas kun. J. 
Juška, pirm. J. Čepulienė, 
vice pirm. M. Sudeikienė, nu
tarimų rašt. K. Bartkaitė, fi
nansų S. Bartkaitė, ižd. 0. 
Vaznienė, iždo globėjos S. Ši
mkienė, M. Martišienė, kūre

nimas nėra. taip menkas, ko
kiu jj esant Lietuvoje many
to. Pagalios ir misijonierių 
su anomis, jau pergyvento
mis idėjomis, likę mažai. Da
bar jau vyrauja naujos ga
dynės žmonės, išaugę sulvg 
naujos kultūros. Senajai ka
rtai retėjant, jos vieton sto
ja jaunoji karta, nauji dar
bininkai, su nauja energija. 
Todėl ir senuosius Lietuvos 
svečius - misijonierius pradės 
pakeisti jaunosios kartos mi
lijonieriai.

Pirmuosius tokius iš jau
nosios kartos svečius mes pa
matysime šių metų vasarų, 
kada sulauksime būrio Lie
tuvos sportininkų, atvykusių 
atmokėti vizitų Amerikos lie
tuviams - sportininkams, ku
rie juos vizitavo 1933 m. va
sarų, ir tuo užmezgė draugiš
kumo ryšius su Lietuvos jau
nimu. Toks jaunuolių v teito
mis pasikeitimas turi didelės 
reikšmės lietuvybei. Kada jie 
vieni kitus iš arčiau pažins 
ir vieni su kitais sueis į ar
timesnius santykius, prasidės 
jų bendradarbiavimas, tada 
sustiprės tarp Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių tos jausmas, 
kuris jau lyg buvo pradėjęs 
atvėsti, senosios kartos vei
kėjų eilėms retėjant.

Vėliausia, gautomis iš Kau
no žiniomis, Lietuvoj jau pa
skirta būrys sportininkų, kaip 
ir kandidatų kelionei j Ame- 
rikų. Dabar tas būrys lavi
namas ne tik sporte, bet ir 
dainavime. Vėliau iš to bū
rio bus išrinkta 15 gabiausių 
jaunikaičių, kurie atvyks j 
Amerikų. Prie jų, gal būt, 
prisidės ir du lakūnai sn 
sklandytuvais, tai yra b< luo

mas ore su orlaiviais be mo
toro, arba sklandytuvais.

Kelionėje iš Rytų į Chica- 
gų, sportininkų numatoma pa 
keliui sustoti dar šiose kolo
nijose: New York, Boston, 
Detroit, Cleveland, Pitts- 
burgli. Šitų Lietuvos sporti
ninkų žygį Lietuvoj remia 
visos srovės bendrai, be ski
rtumų. Būtų labai geistina, 

1 kad ir Amerikos lietuvių vi- 
! sos srovės, be skirtumo, sve
čius pasitiktų, priimtų, ir jų 
misijų paremtų.

Visas šis rengiamas žygis
vra tai vaisius adv. Jono Bo-' vaišintas! kava .r užkandžiu, 
rden - Bagdžiūno, Amerikos™ ivyksta I*> ^vieno su- 
Lietuvių Sporto Komiteto pi-brinkimo. Be to, k.ekv.ena- 
rmininko ir įgaliotinio, kelio- susirinkime duodama do-
nės į Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas

Iš Sęjungiečių 
Veikimo

i v k ok

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų lr greita 
palengvinime su keliais 

išsitrynimais.
* PAIN-EXPELLER ’
pilniausiu pasisekimu nsu- 

’ dojamaa nuo 18 67 metų.

w o • i o » a * o u i
L I N I M E N T

Tai bent čeverykas. Palmer Uouse, Cbieagoje, ati
daryta čevervkų paroda, kurioj išstatyta ir toks če
verykas — 6 pėdų ir 7 colių aukščio.

U py t iečių Šeštadienis

Upytės draugiškas klūbas 
rengia šokių vakarų sausio 
9 d., Hollysvood salėj, 2417 
W. 43 st., 7 vai. vakare. Vi
si nariai kviečiami atsilan
kyti. Bus gera muzika.

Komisija

• SNOWBALL ” ŠOKIAI

Liet. Vyčių 24-to.ji kuopa 
ruošiasi smagiam šokių vaka
rui ateinantį šeštadienį, sau
sio 9 ik, Wist Side salėj, 2241 
W. 23rd PI. kokiai prasidės 
S vai. vakare.

Visit kolonijų vvčiai-tės 
kviečiami dalyvauti, nes tai 

“Snowball1 bus įdomūs 
kiai.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

Pra neš imas Sunkūs Laikai

Šiandien sausio 6 dienų, 7:30 
vai. vak., Aušros Vartų pa

spondentS B. Cicfnienf, tvnr-1 raM°s dulkiamas Ke
kdarė V. Buenienf. deraeijon Chicago apskritie?

priešmetinis susirinkimas, ku- 
Sųjungie|.ės dėkingos M. j-iamg svarstoma visa ei- 

Sudeikienei už pakvietimų aktua|ių reikalų ir renka- 
pas save knygų revizijos ko-! nm vaj(Iyha Šiems metams, 
misijos ir už vaišes. ' visų skyrilJ? draugijų ir 01-

Susirinkimui pasibaigus, I ganij5a<,}jų atstovai bei kolo
nijų veikėjai kviečiami atsi-

CICERO. — Viskas jau pri 
ruošta sunkių laikų šokių va
karui (‘Hard Times Danee'), 
kuris bus Šv. Antano para
pijos svetainėj, sekmadienį, 
sausio 10 d. Vakarų rengia 
Nekalto Prasidėjimo merg. 
dr-ja. Bilietai 23c asmeniui.

MD

Vėl. Caluniet 6974

lankyti. Valdyba.

vana tai narei, kuri pirmuti-

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

Res.:
2456 W. 69 St.

I

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos kuopos metinis 
susirinkimas įvyko sausio 3 
d. Susirinkimas buvo skait
lingas.

Raportas iš rengto vakaro 
laukiant Naujų Metų pasiro
dė, kad pelno davė $35.80. 
Raportas dar nepilnas, nes 
ne visi tikietai sugrąžinti. 
Rengimo komisija širdingai I

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Selnnadieniail 

pairai sutarti

nė atsilanko į sus-mų, ir do
vana, kuri laimėjama j>o su
sirinkimo kiekvienų mėnesį.

Linkėtina 21 kuopai iš to
liau taip gražiai ir sutartinai 
darbuotis.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYT0JA8 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. II.L.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. if Subat. nuo 2—9 v

darbiauja.
Praėjusiais metais Boardas 

panaudojo prezidento Smith 
sumanymų ir paskyrė sumų 
jinigų vesti kampanijų, pne 
eurios prisidėjo ir svetimų 
cnlbų laikraščiai.

Kiekvienas suprantųs pilie
tis nuoširdžiai priims šį su
manymų, nes žino, kad jokia 
valdžia negali veikti be tak
sų, ir kad laiku užmokėti tak
sai ne vien sumažina užlaiky
mų valdžios įstaigų, bet su
mažina ir pačius taksus.

GRAŽIOJI LIETUVA
B ROT T AT M K. MOTUZAI 

rodys LIETUVĄ gražiuose 
spalvotuose krutamuose pa- 
veksluose ir garsiuose, šiose 
Čikagos apylinkėse:

Sausio mėn 7 d. — 7:30 vai. 
vak., Jono Yuškos svetainėj- - 
Hollyuood Tnn., 2417-19 W. 
93 r<l St. — Chicago, III.

Sausio mėn. 9 d. — 7:30 va1.
BRTGHTON PARK. 12 į vak. Lietuvių Auditorijoj, 

wardo Lietuvių Demokratų 3133 So. Halsted St. — Cbi-
susirinkinias įvyks šį vakarų, ea^ j|j.
8 vai. vakare, Hollywood sa
lėj, 2417 W. 43rd St. Bus rin-

Broliai M. K. Motuzai pa
rodys:

kimas naujos valdybos ir i Lietuvą spalvuotose 
daug reikalų apsvarstyti. paveiksluose,

Valdyba, kurie buvo pagaminti praeitų 
vasarų keliaujant skersai ir

JUDĖSYS SURINKTI UŽSI
LIKUSIUS TAKSUS

Ofiso valandos
» ryte Iki 8 vakare i • vi«nninet 

iftskirlant sek 1 '• ' '• UOlllt l
madlentus Ii
trečiadienius.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0G17 

Sajungjetė Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Board of County koniisijo- 
nieriai, po vadovyste Clayton 
F. Smitli, boardo prezidento, 
pradeda kampanijų, kad pri
minti žmones apie taksų mo
kėjimų ir surinkti užsiliku
sius taksus, kad įvairios val
džios agentūros galėtų tinka
mai veikti. Tas paeiliui su
mažintų naštų tų piliečių, ku- 

l'aiku užsimoka 
taksus. Majoras Edward J. 
Kelly ir miesto Taryba, ap 
skričio kasierius Horaee (L 
Lindheimer, Scliool Board 
prezidentas James B. McCa- 
liey ir Park Boardo prezi
dentas Robert J. Dunbam 
taipgi deda visas pastangas 
padėti šiam judėjimui.

Prezidentas Smith davė į- 
nešimų paskirti komitetų iš j- 
vairių agentūrų padėti Coun
ty Cominissioners komisijai 
tyrinėti šia problemų ir išras
ti būdus išrišimui. Majoras

išilgai Li* turų, bendradar
biaujant Sn įvairiom organi
zacijom ir kariuomenės stabu.

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

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

Suaugusiems 35c — vai
kams 15c.

CLASSIFIED
RF.IKAI.AI’JA.M \ DARBIMNKfcS

Reikalaujama merzlna namu darbui. 
Pusė dienos. Nereikia dirbti sek
madieniais. 2 suaugę hsmenvs. 
CRAwfr.rd 5780. 1421 So. Ijiwn-
dale Avė., Nlueberg-.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone
PROspect 1028

Res. and Office Tel. CANa’ 0257
2359 S. Leavitt St. 

CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(EOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
dėkojo parapijos komitetui už’ 2403 W. 63rd St, ChlcagO- 
atsilankymų ir paramų.

Raportų iš siuvimo kursų
išdavė M. Sudeikienė. Dėko
jo B. Bartkienei už gražų pri
ėmimų ir vaišes. Kita siuvi
mo pamoka bus pns S. Šim
kienę.

Nutarta surengti buneo pa- 
rty apskrities naudai, kad

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinia1 

ori taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. EDVVARD HERMAN
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 ryta iki 8:30 vakare

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

Sunday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYRTCIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pairsi sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
gydytojas tr ORTRTTKOAB 
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7866

Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vaknro- — - - - — -------------------
Tel. EOUlevard 7042

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. CANai 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
. OYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Ketvertais patai sutarti
2305 So. Leavitt St. 

________ Tel. CANai 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Reikalaujama mergina abelnam na
mu darbui. I.abal gera. alga. Ne
reikia virti Reikia palifidymų. ROG- 
prq r»o rk 4^57.

Kelly jau paskyrė tokių komi- r dariu n i m k ai
pija ir kasierius Lindheimer, » — -- _ - ------------
prezidentas Dumiam, ir M C- lamdysime du gražiai išrodančius.
Caliev nenuilstančiai bendra- cnergingua vyrus. 2r, iki 45 m., pa

prastų gabumų, kurie nori nuolatinį
darbų su vleo krašto organizaeila. 
išdirhėjais elektros dolykų. Turi ap
siimti dirbti 8 valandas į dienų Ir 

Telephone: BOUlevard 2800 pradėti mflsų sąlygomis. Tai reiš- i kla nuo S40 Iki $60 I savaitę nuo
šimčiais pradžiai. Atsišaukite pas 
samdininkn J. F. Danis, Room 618, 
203 No. Wabash Avė

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOSEPH J. GRISH

Tel. Ofiso BOUlevard 5913 14 
Rea. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

IVAI s © R n A K T A R A T

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDiray 2880 
OFISO VALANDOS:

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4

4. raL BO pietg ig dm l iki B s. z.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rea.: Tel. PLAaa 2400
VALANDOS:

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

Renidence
6609 8. Artedan Ava 
PROspect 3408

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0FI8A8 
3166 W. 69th St.
HEMIock 6998
VALANDOS:

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

pagal nutarti

Telephone HEMIock 2061

DR, JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

nsgsl «n«itsrims

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyros seredomis ir subatomig.

TJETTWTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan Rtate Bank name 
Vaiandoa kasdien nuo • Iki B 
Panedėllo. Seredoa lr Pėtnyčtoa

vakarais nuo ( Iki *
Telefonas CANai 1178

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic eeoo

Rtate 4<SS Prospect 101*

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

Valandos: kasdien nuo S:SO po pi et 
Iki S:SO v. vak. Subatoj nuo 12 Iki 

S:00 vakare 
1M W. Randnlph Bt. 

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

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. MIchIgan Avė. 

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtrnl 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Westcrn Avenue 
PROspeet 1012

IEŠKO PIRKTI

Teškoma pirkti maži vnrgonlukal 
(recd orgnn). Turi būti geram sto
vy. Box 81 A. “Draugas".
PARDAVniIT’ IVAIRrs~I»AI.YRAI*

Pardavimui naujas rcfrigeratnrlus. 
vaeuum clcnner. skalbimui mašina. 
Privatus perdavėjas, parduos pigiai. 
71°'’ 8o Tnlrnnn Avė,

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant statyti snn nnnją namą ar 
, pertaisyti sena. šaukite

JOHN VILIMAS 
i Contrnetor & Builder,

6827 So. Maplevrood Avė., telefonas 
PROspeet 1185.

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWEST SERVICE STATTON 
2335 Ro. Westem Avė., kampas 23rd 
Place. Tel. CANai 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Qua- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lnbrikantni vartojami — Tn‘ 
dexed Lubrieation. Vic. Yuknes, ma- 
nager.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų aukštų namas po 
4 kambarin*, sn voniom, skiepu, ir 
2 karu gnradšinm. Stella Yukne. 
2150 W. 24th St., arba tel. CANai 
3764.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkninavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Snperior 
Upholatering Co., 327 So. Kedzie 
Avė, NE Vada 7717.


