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LATVIJA, ESTIJA NENORI MASKVOS GLOB 
PAREIŠKIA, SOVIETU RUSIJA TE2I0-

Rl SAVO REIKALŲ 
PABALTIJAS NEREIKALINGAS SĄJUN-

GOS SU BOLŠEVIKAIS 
"RYGA, gr. 18. — ^Sovietų 

Rusijos atstovas Lietuvai M. 
Karskis atšauktas Maskvon. 
J is šešerius metus sovietus at 
stovavo Lietuvoje. 

Prieš apleisiant Kauną Kar 
skis turėjo pasikalbėjimu su 
lietuvių spaudos atstovais. 
J is pareiškė, kad Lietuvos 
draugingumas su sovietų Ru
sija yra svarbus faktorius tai
kai šiaurrytinėje Europoje. 
Sakė, kad Maskva labai įver
tina Lietuvos pastangas kelti 
kolektivio saugumo paktus. 

Karskis reiškė pageidavimą, 
kad ir kitos Pabaltijo valsty
bes padarys saugumo paktus 

su sov. Rusija, kuri visados 
pasiryžusi apdrausti Pabalti
jo valstybėms nepriklausomy
bes. Karskis nurodė siaučian
čius Europoje neramumus. 
Sakė, ka be saugumo paktų 
gali būti rimtas pavojus Pa
baltijui. | # 

Latvijos ir Estijos puso-
ficialė spauda dabar atšovė 
Karskiui, kad Pabaltijo vals
tybės nusistatė būti neutralės 
ir jos nereikalingos Maskvos 
bolševikų globos. Estijos lai
kraščiai dar pažymėjo, kad 
Karskis grįžęs Maskvon tepra 
neša savo vyriausybei, kad ji 
tegul žiūri nuosavų, bet ne 
Pabaltijos valstybių, reikalų. 

AMERIKIETIS LAKŪNAS IR KINIETIS GENEROLAS 

ANGLIJA VEL JSPEJA 
EUROPOS VALSTYBES - !•• ««• l l 

Nė viena neturi kištis į Ispanijos 
vidaus reikalus 

LONDONAS, gr. 18. — An
glijos parlamente šiandien 
svarstytas Ispanijos klausi
mas. Užssienių reikalų sekre
torius kap. Edenas aiškino 
stovį. J i s įspėjo, Europos val
stybes, ypač Vokietiją, Italiją 
ir sov. Rusiją, kad jos nesi
kištų į Ispanijos vidaus reika
las. 

4 'Visų tautų pareiga", sa-
kč vsekr. Edenas, "nesikišti į 
ispanų naminius nesutikimus. 
J ie patys vieni išlygins tarpu-
savius tragingus nesusiprati
mus be svetimųjų page l tos ' \ 

Sekr. Edenas pripažino Eu
ropos valstybių nevykusį žy
gį nesikišimo reikalu. Valsty
bės sutarė stovėti atokiai nuo 
ispanų pilietinio karo. Sudarė 
atitinkamą komitetą. Tačiau 
ikišiol, galima sakyti, neat-
siektasi tikslas. Pasižadėju 
šios valstybės nesilaiko savo 
pasižadėjimų. Komitetas savo 
darbe neturi reikalingo spar
tumo. Aktualiausių klausimų 
sprendimas atidėliojamas. Tuo 
tarpu ispanų kariaujančiom 
pusėm iš visų šalių siunčiama 
pagelba. jAiškėja, kad šiandien 
Ispanijoje kariauja daugiau
sia svetimų tautų savanoriai. 
Svetimai imasi tvarkyti Ispa

niją nužerdami į šalį pačius 
ispanus. * 

Edenas sakė, kad Anglija 
stovi griežtai už neutralumą 
ne dėl to, kad rodžius savo 
silpnumą, bet taikos ir ramy
bės užtikrinimui Europoje. 

Anglijos vyriausybė, sakė 
jis, ieško naujų neutralumo 
metodų. I r jis tikisi, kad tai 
bus surasta. Tas bus naudin
ga visai Europai. 

Vyriausybė neturi pasiryži
mo pateikti parlamentui įsta-
tymot projektą suvaržyti britų 
savanorių siuntimą Ispanijon. 
J is rado 1870 metų tos rūšies 
įstatymą ir to pakanka. 

i MEKSIKIEČIAI RAGINA
MI KOVOTI PRIEŠ SOCI-
ALISTIŠKAS MOKYKLAS 

MEXICO CITY, gr. 18. — 
Meksikos episkopatas išleido 
bendrąjį ganytojinį laišką. 
Ragina tikinčiuosius atnaujin
ti kovą prieš valstybines soci-
alistiškas mokyklas. Kuni
gams nurodoma neduoti išri
šimo tiems, kurie laidžia savo 
vaikus į minėtas mokyk
las. Vaikai reikalingi krikščio
niškų moikyklų ir krikščioniš
ko švietimo, sako vyskupai. 

Laišką pasirašo 40 arkivys
kupų ir vyskupų ir apaštališ
kas delegatas. 

Lakūnas Julius Barr (dešinėje), kurs yraJfmaršalo Chang 
Hsueh-liaug (kairėje) tarnyboje Šensi provin|iį$je, Kinijoje. 
.Šis jaunas maršalas, pagrobė Kinijos dild«afcįjh$«^g*en. Čiang 
Kai-šeką, kurio paleidimas lauldamas, (Acme Photo.) 

VOKIETIJOS NACIU VA
DAI PAGONĖM 

RADIKALAI NEPATEN
KINTI VALSTYBIŲ 

ELGESIU 

MADRIDAS, gr. 18. — Ma
drido ir Valencijos radikalai 
jaučiasi skaudžiai įžeidžiami, 
kai Anglija, Prancūzija ir ki
tos valstybės Ispanijos reika
le juos stato lygiomis su Bur-

igos nacionalistų vyriausybe. 

Radikalai aiškina, kad tik jų 
vyriausybe esanti teisėta, o 
nacionalistai, jų žodžiais, yra 
tik maištininkų gauja ir nėra 
reikalo su jąja ©kaitytis. 
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AMSTERDAMAS, gr. 18. 
— Iš Berlyno pareina žinių, 
kad vyresnieji na-cių vadai ne 
vien protestantai, bet ir kai 
kurie katalikai, išsižada vie
nybės su savo bažnyčiomis ir 
neigia krikščionybę. 

Pavyzdžiui gali būti nacių 
smogininkų vyriausias vadas 
Viktoras Lutze, katalikas, 
kurs paskutiniais laikais ėmė 
pulti savo Bažnyčią ir neleid
žia krikštyti savo kūdikio. 

Lutze priklausė Sv. Bern-
bardo, Berlin-Dahlem, parapi
jai. Klebonas paragino savo 
parapijietį smogininkų vadą 
pasirūpinti, kad kūdikis būtų 
apkrikštytas. Vadas laišku at
sakė klebonui. Stačiai dergia 
kunigus pažymėdamas, kad 
vaikų mokslinimą, esą, pavo
jinga pavesti kunigams. I r 
pagaliau griežtai pasisako 
prieš kūdikio krikštijimą. 

Tiesiog skandalas nacių va
riams pagonėjant. I r jie nori, 
kad katalikai tėvai savo vai
kus paduotų jiems auklėti! 

Blogiau yra su protestan
tais nacių vadais. Šie grupė
mis apleidžia savo bažnyčias 
ir pasisako už Hitlerio die
vinimą. 

ŠVENTASIS TĖVAS SIAU
RINA SAVO VEIKLUMĄ 

WASHINGTONE SERGA 
APAŠTALIŠKAS DELE

GATAS 

VATIKANAS, gr. 18. — 
Vatikano prelatai turi vilties, 
kad Šventasis Tėvas ilgiau 
ilsėdamasis iki Kalėdų žymiai 
pasveiks. 

įSiunčiami kvietimai į tradi
cinį Šventąjį Tėvą sveikinti 
susirinkimą Kūčių dieną. 

WASHINGTON, gr. 18. — 
- Serga apaštališkas delega

tas J . Valstybėms, Jo Eksc. ar 
kh^skupas A. G. Cieognam. 

Pereitą šeštadienį delegatas 
nukeltas į ligoninę, grėsė plau 
čių uždegimas. 

Iš delegatūros pranešta, 
i kad plaučių ligos pavojus pa
šalintas ir pasveikimas užtik
rintas. 

i •"• 

VATIKANAS, gr. 17. — 

Apart valstybinio sekretoriaus 
kardinolo Pacelli Šventasis 
Tėvas Popiežius Pijus XI 
priėmė kitus kelis aukštuosius 
asmenis. Sulaukus vakaro ir 
vėl pasijuto sergančiu. Pa
kviestas gydytojas dr. Milani 
nusprendė, kad Popiežiui pa
vojus gresia, jei Jo Šventeny
bė nenutrauks savo aktivumo. 
Popiežiaus pasveikimui reika
lingas kelių savaičiij visiškas 
veiklumo nutraukimas, pareiš
kia gydytojas. Kitaip gi jokis 
.geras nebus atsiektas. 

Vatikano prelatai sako, kad 
Popiežius toliau gal ir vengs 
pasimatymų su lankytojais. 
Bet Jo Šventenybė yra pasi
ryžęs Kūčių dieną priimti 
Romos, kardinolų kalėdinius 
sveikinimus ir kalbėti Ispani
jos klausimu. 

SUIMTI AMBULANSINIAI 
RAKIETERIAI BUS PA

VESTI "GRAND JURY" 

Policija suėmė 8 asmenis, 
priklausančius ambulansiniam 
rakietui. Vakar iš jų keturi 
paleisti su 2,000 dol. laido, 
kiekvienas. Kiti laikomi kalė
jime. Teisėjas MeKinley pa
reiškė, kad areštuotieji bus 
paverti "grand j u r y ' \ 

Policija pareiškia, kad šiam 
rakietui priklausė eilė advoka
tų ir gydytojų i r kai kurios 
ligoninės. Nelaimingų įvykių 
nukentėjusieji buvo išnaudo
jami. 

LONDONAS, gr. 18. — 
Westministerio arkivyskupas 
A. Hinsley atlankė Newcastle-
on-Tyne miestą ten paremti 
katalikų darbininkų kolegijos 
sąjūdį. J o Ekscelencija susi
rinkime kalbėdamas paskaitė 
iš Romos parvežtą Šventojo 
Tėvo Pijaus laišką Anglijos 
bedarbiams. Popiežiaus vals
tybinis sekretorius Jo Emin. 
kardinolas Pacelli pasirašo 
laišką. 

Popiežius didžiai įvertina 
bedarbių didvyrybę nedarbo 
plotuose. Pažymi ypač Jarro-
wą ties Tynė upe, kur seniau 
buvo laivų statybos centras, 
o šiandien ten nėra jokios pra 
monės. 

Šiaurinėj Anglijoj, pietinėj 
Valijoj i r kitur yra sričių, 
kur uždarytos kasyklos ir ki
tos seniau žydėjusios pramo
nės. Tenai nėra jokio darbo. 
Kaikur yra vyrų, nedirbusių 

ĮVERTINA ANGLĮ 
) DIDVYRYBĘ 
per 10 — 15 metų. Yra 25 m. 
amžiaus vyrų, kurie savo gy
venime nieko nedirbę, negalė
dami gauti darbo. Neturėjo 
progos išmokti jokio amatoį 
tad ir kitur kur negali nusi
kelti darbo suradimui. 

Bedarbių tarpe yra daugy
bė katalikų, priklausančių 
Hexham ir Newcastle vysku
pijai. Vyskupo paraginti vys
kupijos katalikai stengiasi vi
somis priemonėmis gelbėti ne
laimingiems bedarbiams, o 
Šventasis Tėvas tiesiog stebi
si šių vargšų didvyrybę, jų ne 
palaužiama krikščioniška dva
sia ir ištikimybe Dievui, BažV 
nyčiai ir Šventajam Sostui. 

Šventasis Tėvas teikia 
šioms nelaimingiesiems ir jų 
namiškiams apaštališką lai
minimą i r meldžia Dievo jų 
pasigailėti, kad jie sulauktų 
geresniųjų laikų. 

KIMU A LA * t 
GRĮŽIMO 

NANKINGAS, Kinija, gr. 
18. — Vyriausybe pasiuntė 
ultimatumą maršalui Čang 
Hsueh-liangui. Reikalauja pa
leisti suimtą diktatorių. Prie
šingai gi vyriausybes kariuo
menė puls Sianfu miestą. 

PAKVAIŠĖLIS NUŽUDĖ 
PENKIS ASMENIS 

JAVAI, GUMAS BRANGEJA 

A 

Kalbama apie naują karą 
Europoje. Tad įAmerikos bir
žose javų grūdų, gumo ir kitų 
prekių kainos didinamos. 

Chicago sveikumo departa
mento viršininkas dr. Bunde-
sen įspėja miesto gyventojus 
prieš influenzos (gripo) pa
vojų, š i liga pradeda čia po-
laipsniui įsivyrauti. 

DUQUESNE, Pa., gr. 18. — 
Jauna žmona pametė polici
ninką M. Sullivaną, 70 m. 
amž., kada iškeltas prieš jį 
kai tiri imas už 12 metų amž. 
mergaitės užkabinėjimą nedo
rais tikslais. 

Policininkas pakvaišo. Pen
kis skundėjais peršovė (nužu
dė) ir vieną sužeidė. J i s tuo
jau suimtas. 

ŠANGHAJUS, gr. 18. — 
Paskelbta, kad Nankingo vy
riausybė laukia savo diktato
riaus grįžimo iš Sianfu, Šensi 
provincijos, Kur j i s buvo pa
grobtas. 

Žiniomis iš Sanfu, pagrob
tojo diktatoriaus įsakymu vy
riausybė nutraukia kariuome
nės veikimą prieš maistininkų 
vadą maršalą Čang Hsueh-
liangą. < 

Sakoma, šis maištininkų va
das paleido diktatoriaus vieną 
palydovą, kurs nuvyko į Nan-
kingą vesti derybas diktato
riaus išlaisvinimui. Derybos 
pavykusios i r diktatorius bus 
paleistas. 

TOKIJO, gr. 18. — Japonų 
vyriausybė pateikė Kinijos 
vyriausybe įteikė Kinijos 
gai apsidirbti su savo jaunuo
ju maršalu Čang Hsueh-lian-
gu, kurio žygiai gresia ramy
bei Rytuose. Pažymi, kad ja
ponai yra taikos sargai šiuose 
tolimuose Rytuose ir niekad 
neleis komunistams įsigalėti. 

Japonų vyriausybe pareiš
kia, kad j i seka įvykius Sian
fu, šensi provincijoje. Je i 
Nankingo vyriausybe rodys 
apsileidimo kovoti prieš maiš
tininkus — bolševikų agentus, 
tada japonai bus priversti į-
sildšti komunistų veikimo is-
griovimuL 

PARYŽIUS, gr. 18. — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė sėkmingai stumia parla
mente biudžetą,. 

300 PALAIDOTA VIENOJE 
DUOBĖJE 

TOLEDO, Ispanija, gr. 18. 
— Netoli Madrido visiškai su
naikinta Boadilla del Monte 
sodyba, kur per keturias paras 
vyko atkaklus mūšis su radi
kalais. 

Radikalus atbloškus, nacio
nalistai vienoje duobėje palai
dojo daugiau kaip 300 žuvu
siųjų. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; numato
mas sniegas; temperatūra ne
nustatyta. 

ATĖNAI, gr. 18. — Gfraikų 
vyriausybė susekė didelį ko
munistų sąmokslą. 
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M L KALĖDŲ DOVANŲ 

DIENOS KLAUSIMAI 

BAIGIA JUBILIEJINIUS METUS 

Šiais metais mūsų didžioji organizacija 
- Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje 

minėjo savo 50 imtų gyvavimo sukaktuves. 
Auksinio jubiliejaus minėjimo iškilmes pra
sidėjo su seimu, kuris buvo birželio mėn. 
Chicagoj. Mes, chieagieeiai džiaugėmės, kad 
tas istorinis, jubiliejinis seimas teko Chiea-
gai. Tuo būdu mes turėjome progos arčiau 
paimti šią kilnia organizaciją, suprasti jus 
naudingumą ir imties darbo ja labiau iš
auginti. 

Daugelis ir atskirų LIUvSA kuopų įni-
nėjo auksinį jubiliejų. Ypatingai gražų va 
karą ta proga surengė Rcseiando (33) kuo
pa. Jot gražų pavyzdį turėjo pasekti visos 
kuopos ne tik Chicagoj, bet ir visur kitur. 

Rytoj, kaip skelbiama, Gimimo parap. 
salėj, Alarąu tte Parke, kur kiebonau„a LK 
K S A vyriausias dvasios vadas kun. A. Bal
tutis, jvyks Sus-nio jubiliejaus minėjimo už
baigtu ves Cliicagoje. Bus Chicagos apskri
ties susirinkimas, prakalbos ir vaišės. Be 
abejojimo, visos Chicagos ir apylinkių kuo
pos bus stipriai atstovaujamos. Suvažiuos 
visi šiose apylinkėse gyveną Sus-mo vete
ranai, veikėjai ir visi jubiliejiniais metais 
prisirašę nauji nariai. Reikia laukti, kad ir 
kitų organizacijų bei draugijų veikėjai su
važiuos, kad pasveikinti mūsų "senį" — 
LEKbA. 

iuūsn dienraštis svtikina Susivienijimą 
kie. iena jo gyvenime iškilmingesne pro
ga ir linki jam geriausio pasisekimo. "Drau
gą?" nuoširdžiai remia šią organizaciją ne 
vien dėl to, kad per daug metų jis yra bu
vęs jos laikraščiu, bet kad mato, kaip di 
dėlę darbų vagą Sus-mas yra išvaręs lietu
vių religiniame, tautiniame, kultūriniame ir 
socialiniame gyvenime. Visi, kas tik bent 
kiek sekame lietuviškąjį gyvenimą šiame 
krašte, žinome, ką reiškė mums Sus-mas 
praeityje, kokį vaidmenį jis vaidina dabar 
ir ką žada ateityje. 

Organizacija, išgyvenusi 50 metų, per
leidusi visokių laikų, visokių sunkumų, šian
dien yra stipri, tvarkinga, pasižymėjusi ge
rais darbais, dėl to verta nuoširdaus svei
kinimo, pagarbos ir paramos. Palinkėkime 
jai, kad ateityje LRKSA dar platesnę vagą 
išartų Šio krašto lietuvių gyvenime ir kad 
visuomet pasiliktų religine ir tautine Ame
rikos lietuvių tvirtove. 

Kalėdoms besiartinant, visi, ar jie bus 
turtingi ar biedni, laukia dovanų iš savo 
artimųjų. Tai visi žino. Del to prieš šias 
šventes milijonai dolerių praleidžiama dova
nų pirkimui. 

Keikia pasakyti, kad tas paprotys Ame
rikoje yra taip įsigyvenęs, kad tikrai būtų 
tuščia imtis prieš jį kovoti. Pagaliau, ir pra
smės nėra prieš jį kovoti, nes paprotys nėra 
blogas. 

Kadangi ir mūsų, lietuvių, tarpe dova
nų pirkimo paprotys yra stipriai įsigyvenęs, 
dėl to matome reikalą padaryti porą pastabų. 

Su dovanų pirkimais dažnai be reikalo 
išeikvojama pinigai. Dažnai pataikoma nu
pirkti vienam ar kitam žmogui tokį daiktą, 
kurį jis turi ir dėl to juo negali pasinaudoti. 
Arua šiaip jau nenaudingi daiktai nuperka
mi. Dėl to į tai reiktų atkreipti dėmesį. Rei
kia stengtis savo artimuosius apdovanoti to
kiomis dovanomis, kurios žmogaus gyveni-

Ktm. P. M, Jūras 

Tretysis Ordinas 
(Tęsinys) 

Bažnyčios Globa 

Bažnyčia labai įvertino Trc 
tįjį Ordiną už pakėlimą nu
smukusio pasaulio ir paėmė! 

staus kareiviais ir antrus Ma-
kabiejais, tai gali ir šiandien 
nemenkesnių duoti visuome
nei vaisių, jeigu tik patys 
tretininkai, kaip jie yra po 

| visą pasaulį išsiplatinę, pasi 
jį į visišką savo globą. Visi žymės gyvenimo nekaltumu ii 
popiežiai, pradedant Honori- dorumu... Mes žiūrime su y 
ju III, jį užgyrė ir apdova- j patingu giliu džiaugsmu, nes 
nojo gausiais atlaidais. nuo pat jaunatvės dienų di-

Popiežius Nikalojus IV, d ž i a u s i u dievotumu JĮ kaipo 
1289 metais, patvirtindamas G l o b 6 J* S M b i n a ™ ir dievo 
tretininkų taisykles, įnešė ma tei P ™ m ė T r e č l 0 ^° 0 r d l n & 

žų pakeitimų. Šioje popie- ž e n k l u s > k a d a i s e l b u v o m e , !" 
žiaus patvirtintas taisykles t r a u k t i i *» sūn<* s k a l «"* • 
tretininkai vartojo iki 1883. 
T. y. popiežiaus Leono XIII me yra naudingos. 

Mes čia norime pastebėti ir tą, kad j "& 
prieš šventes labai daug sunkiai uždirbtų! Paskutinieji penki popie-
lietuvių pinigų išžarstoma po svetimųjų ki- žiai skaitė sau už garbę ne-
šenius. Vietoje pirkti ar tai dovanas ar šiaip gį0ti tr tininkų būbelį ir Tre-
reikmenis savo namams kaimynystėje, lietu- *[mn 0rdinui pareiškė vpati-
vių krautuvėse, bėgama į vidurimescius, Į. 
milijomninkų krautuves. Tai darant visuo
met reikia atsiminti, kad m.s, lietuviai, ir . . , .. .. , . ,. 
jokios mūsų kultūrinės ar tautinės įstaigos tretrnmkiją norėjo pataisyti 
iš vidurmiesčio įmonininkų visai neturi nau- gendanti pasaulį ir suartinti 
dos. Jos mūsų nerėmė ir ner.ms. Kuomet žmones su Išganytojumi. Dė! 
lietuviai įmonininkai visuomet daugiau ar to sureformavo tretininkų re-
mažiau visokį lietuvių judėjimą paremia, gulą, pritaikindamas šiems \ g^Ls-j* g e t štai pasirodo 

ngąją tėvišką globą. 
Popiežius Leonas XIII per 

Trečiojo Ordino Vaisiai 

Tretysis Ordinas yra d*w 
vęs pasauliui naują kryptį. 
Kaip pasekmingas, jis buvo 
taisymui sugedusio pasaulio, 
lengva, patirti iš istorijos. J k 
įsikūrė laikais, kurie buvo la
bai panašūs dabartiniams. 
Nuolatiniai karai, luomų ko 
va, skriaudos, neapykanta 
herezijos kamavo pasaulį, žt 
lojo Bažnyčią ir nieks neži 
nojo kas darytina atgimimu 

£< 1 
JBT ^l 
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS | žinys yra moteris. Vyras, sa
ko, turi tai suprasti ir tinka-

kinigus, kad šie kiekvienoj 
parapijoj įkurtų Tretįjį Or
diną. Savo enciklikose ragi-

l>ėi to mūsų visų tiesioginė pareiga yra ne- laikams, bet nei kiek nenu 
pamiršti lietuvių biznierių ir juos remti, kripdamas nuo šv. Pranciš-
Kuo daugiau jie susilauks paramos iš savo kaus dvasios. Atsišaukė į vy
ta utiecių, tuo stipriau iš savo pusės parems j skupus ir prašė paveikti į 
lietuvių parapijas, organizacijas ir visokias 
įstaigas. 

Taip pat nereiktų parniršti, kad Kalėdų 
dovanoms labai tinka gera, katalikiška kny
ga arba katalikiškas laikraštis. 

Žinodami, kad j . i kuris iš jūsų artimųjų 
neturi savo knygyne vienos ar kitos redca-j 1V. . l f , . 
lingos katalikiškos knygos, arba kad ne_ vyzdm ir nmldomis vesti pa
skaito nė vieno lietuviško katalikiško laik- s a u l i P r i e P a ž m l m o švento-
raščio, skaitykite savo pareiga suteikti to- s i o s Evangelijos ir meilės 
kią dovaną Kalėdoms. Tokia dovana bus tik- Dievo. "Nuo seno laiko karš-
rai įvertinta, nes ji kiekvienam naudinga ir tai trokštame,' kad kiekvie-
reikalinga. nas, kiek galėdamas, rūpin

tųsi sekioti šv. Pranciškų A-
syžietį", sako šv. tretininkų 
popiežius. 

Panašiai kalbėjo popiežiai 
Benediktas XV, Pijus X ir 
XI. Pijus X prašė ir kvietė 
žmones grįžti į senovinę šv. 
Pranciškaus dvasią, kokią 
šventasis yra davęs ir norė
jęs. Smulkmeniškai nurodė 
būdus, sulig kuriais tretinin
kai privalo gyventi. 

O dabartinis popiežius Pi
jus XI, kuris sako amžinai 
esąs dėkingas tiems, kurk jį 
palenkė prie tretininkų jau-

elgetos rūbuose Pranciškus 
su savo Trečiuoju Ordinu ir 
b jokio triukšmo, be krauj. 
praliejimo padaro didžiausi? 
perversmas. Daug rūmų vii 
to vienuolynais bei labdari. 
gomis įstaigomis. Kaimai be 

Sveiki, tavorščiai! 
Amžių pragyvenau, senų 

kaulų sulaukiau ir dar nebu
vau skraidęs aroplanu. Aną 
dien tariau sau: kol smertis 
mane į kapus nuneš, reikia ir 
aroplanu paskraidyti. Nuva
žiavau į areodromą, susiradau 
lietuvį lakūną ir neužilgo abu 
pakilom virš Čikagos. Besi
šnekant apie skraidimą lakū-
Tias man sako: 

— Bepig skristi aroplanu, 
ba jis tam paruoštas, ale pa
bandytum paskraidyti automo
biliu ! 

Nusidyvijęs paklausiau jo, 
argi galimas daiktas, kad au 

mai atlyginti. Dalis namų ruo
šos, sako, turi tekti vyrams. 
Vyrai turi pusryčius virti, di-
teę plauti ir pančiakas cira-
voti. 

Pas mus, tavorščiai, kad ir 
nėra tokio klubo, ale daugelis 
moterų griežtai laikosi iondo-
niškio klubo kastintucijos. Mo
terys — žinės eina į baJius, 
pares, o vyrai namie dišes 
plauna ir pančiakas lopo. 

Prieš adventą apsiženijo 
Maikis Kalabuzas. Aną vaka
rą parėjęs namo vėlai, jau ge
rokai truktelėjęs, randa žmo-

GRAŽUS UŽSIMOJIMAS 

Amerikos katalikai užsimojo apvalyti 
teatrus ir filmas nuo visokių nešvarumų ir 
visų tų dalykų, kurie demoralizuoja žmones, 
o ypač jaunimą. Praėjtįsiais keleriais me
tais jau gana daug padaryta. Tačiau dai 
daug kas lieka padaryti. Dėl to katalikai, 
vyskupams vadovaujant, tą kilnų darbą va
ro pirmyn. Praėjusį sekmadienį visose baž
nyčiose buvo atnaujintas iškilmingas pasi
žadėjimas neiti į šlykštybes rodančius teat
ruose ir kovoti prieš visus nepadorumus 
teatruose ir fiimose. 

Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui Vo
kietijoj, valdžios stengiasi paversti žmones 
pagonais. Kenksminga žmonėms yra socia-
listiška mokslo programa Meksikoje, komu-

no tikinčiuosius stoti po se-i . . , ., w -. T t • «.v. . m _,. r _ 'miestai suknkscionejo. Į se^-
ratiskojo Tėvo vėliava. Tre-f -v v .. », 
' . . " . Ju* v mynas grizo šventoji taika i_ 

tininkus skatino gražiu pa- , . m , ,. . v , 
iv • i^»..° _A. 5_ ramybe. Turtuoliai susvelm, 

jo. Darbininkai liko patenki 
nti ir išnyko luomų kovos 
Neturtėliai pajuto Dievo pa 
laiminimą ir kenčiantieji kan 
triai laukė pas Dievą užm-
kesties. 

Davė D^ug Šventųjų ir 
Mokslavyrių 

Kas suskaitys kaip daug 
šventųjų pateko į dangų vieu 
dėl to, kad pasinaudojo Tre
čiojo Ordino pagalba?! Dau 
giau kaip šimtas tretininkų 

nystės dienose," sako: "gal 
kas nors pasakys, šių dienų 
krikščionių visuomenei patai-

ISPANIJO& KARAS IR EUROPOS TAIKA 
barizmo. 

Ateina žinių, kad komunistų socialistų 
valdžia Ispanijoj sudarė slaptą sutartį su 
Sovietų Rusija. Ta sutartimi Sovietų Rusi
ja pristato vadinamiems Ispanijos lojalis-
tams ginklus, amuniciją, aprūpina karo lėk
tuvais, kariškais chemiškais produktais ir 
taip pat pasižada ginkluoti tarptautinę ko- , 
munistų armiją. Ispanijos valdžia iš savo 
pUses pažada už tai užmokėti didelę pinigų 
sumą — 500 milijonų pez#tų. 

Matyti, kad šį sutartis yra vykdoma. 
Rojalistams dabar netrūksta karo amunici
jos. Jie atsilaikė sukilėliu atakoms prie Ma
drido. 

Paaattiif taip pat žino, kad nėra be pa
ramos ir- s.kiiėiių (fašistų) armija. Ją rt-
mia Italija ir Vokietija. Dėl to dalykai kom-
plikuojasi ir visos Europos taikai rimtų pa
vojų sudaro. 

Buvo kilę balsų, kad imtis taikinti tarp 
Mkvęs kovojančius ispanus. Bet tie balsai 
ir v§l nutilo. Gaila. Reiktų Ispanijoj sukur
ta ugnį užgesinti, kol įcg liepsnos plačiau 
po Bttropą nei##ipl«tė. 

LIETUVOS 1937 M. BIUDŽETAS 

nizinas Sovietų Rusijoj. Btt negali turėti 
užmerkę savo akis ir Amerikos žmonės,! s y t ^ reįkalingą, kad atsiras 
kuomet mato, kai spauda, teatrai ir filmos t ų ž e m g j e k i t a s Pranciškus. 
padeda juos vesti link pagonizmo ir bar- T a * k u ^ r e į k i a p a d a r y t į ? 

kad žmonės anąjį Pranciškų 
pasirinktų dorybių ir šven
tumo mokytoju* kad jie visi 

1937 metams Lietuvos valstybės biudže-! e i t u P^0*™* % k u r s> b u v o 

tas numatomas apie U su puse mil. litų1 "dorybių veidrodis, tiesos ke-
didesnis negu 1936 metų. l i a s i r d o r o gyvenimo įsta-

Pajamų numato gauti Finansų min. — t a s " (Prev. Fr. Minorum), 
210,050,060 lt. (1936 m. biudžete — 200,913,- ir argi neužteks jėgos ir prie-
812 lt.). Žemės ūkio min. — 24,501,718 11. monių šių laikų nuodėmir-
(1936 m. — 21,021,820 lt.), ir kt. gumui gydyti ir naikinti Vs 

Išlaidų numato padaryti: Ministerių ka- Baigdamas savo encikliką a 
binetas — 3,809,167 lt. (19S6 m. biudžete - pįe | r , Pranciškų Asyžietį, 
4,261,157 lt.). Krašto apsaugos min. — 81,- s ptyiuems šimtams metų nuo 
000,000 lt. (1936 m. biudžete — 75,000,000 j o ^ ^ ^ 6 U k a n k a n t , popie-
lt.). Vidaus reik. min. — 26,696,226 lt. (1936 

kis. 
— Jes, jes, gražu. Dar mė

nesio nėra kaip ženoti, o tu 
jau vėluojąs namo pareiti. 

— Mano tu pupyt, — sako 
Kalabuzas. — Neverk! Nega
lėjau anksčiau pareiti, nes sa-
liune turėjau savo draugams 
papasakoti, kaip aš dabar esu 
laimingas. \ 

i.il verkiančią, 
tomobiliais galėtum skraidyti . ; — K a s yra? — klaugia Mai-

— O, je, — sako. — Vakar 
sietuvos "Ša' t iny" skaičiau 
cokią navyną: 

"Keli prancūzai profesoriai 
Iš Tuniso buvo išvykę auto
mobiliu į Sacharos dvkuma 
tirti gamtos. įvažiavus į dy
kumą bent 200 klm., juog be 
v;žuojant užpuolė nepapras
tai smarki audra su smėlio 
pusnimis. Vėjas iš šono pa
griebė automobilį, pakėlė nuo 
žemės kaip šiaudą ir ėmė neš
ti. Pagaliau, automobilį ap
vertė ir visi profesoriai išbiro 
ant žemės, o automobilis oi 
keliolikos žingsnių nukrito . . . 
ant ratų1. Visi profesoriai ir 
automobilis išliko sveiki ir 
tuoj skubiai grįžo, iš kur bu
vo išvykę. Jie dabar visiems 
juokiasi: "Bepigu skristi or
laiviu, bet jūs pabandykite 
sutomobilio." 

kolų Arkangelu. Jei jie ne
būtų paklausę Šventojo Patri-
jarko, gal niekad jie nebūtų 
iškilę tas aukštumas, kurio
se, beabejo, ir jie džiaugiasi 
ir pasaulis jais didžiuojasi. 

(Bus daugiau) 

Naujų NamŲ Pastatyta 
Už 23 Milijonus Lity 

Londone yra vienas moterų 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ klubas, kurio kastintucįja sa-

viešai paskelbta šventaisiais, j į0> fcad k i m y ^ parama ir 
Tretininkais buvo šv. Ig

nacas Lojolą, Jėzuitų Drau
gijos įsteigėjas. Taipgi ir šv. 
Aloyzas buvo tretininkų prieš 
įstosiant į minėtąją draugi
ją. Šv. Angelė Meriči, Uršu-
liečių vienuolyno įsteigėja, 
šv. Brigita, kito vienuolyno 
kūrėja buvo tretininkėmis £v. 
Vincentas de Paulo, šv. Pily
pas Nerittis, šv. Povilas nuo 
kryžiaus, šv. Liudvikas IX, 
Prancūzijos karalius ir jo 
motina šv. Blanką, Ispanijos 
karalius šv. Ferdinandas ir i Lietuvoje nuolatos piečiau 
sv. Pilypas, šv. Elzbieta, Aus- tis ir miestam ir kaimam rf. 
trijos karalienė ir šv. Elzbie- n a n t į viensėdžius, didėja :r 
ta, Tiuringietė, šv. Tomas n a m u statyba. Ši statyba bu-
Morus, šv. Rokas, šv. Pran- v o ypatingai gyva prieš ŪkiS-
ciškus Salezietis, šv. Rože Vi* fcąjį 8unknutį. Tuo laiku Kau 
terb, Ekvadoro prezidentas n e įr kituose miestuose buvo 
Gabrielis Garcia Moreno, Kri- j pastatyta visa eilė naujų, gi'a 
stopas Kolumbas, Dantė, Ra- j £įų įr didelių rūmų ir mažes-
faelis, Vaško de Gama, Ali- nįų n a m ų Tačiau užėjęs ūki 
clielangelo, Galilei, Luigi Ga- ^ ^ 6Unkmetis paveikė ii 
lvani, Alexandro Graf Voltą, j statybą, kuri kelis metus bu-

9*aiQ*/V7 u\ » . -, . ž i u s p i i u s XI s ^ : uKrei-|Lištas, Matas Talbotas ir vi- v o varoma žymiai siauresniu 
™3 515 6C0 Ii! Omi m T w m n ? \ n P i f t i n ė s į ^ a ^ * a r W f * m kitų šveriųjų ir mok-!

 m a s t u . 
švietimo min. - ^4,295,137 lt. \ l936 m ~ ^ e n a n ^ s d ^ u g e vienuoly-: slavyrių, kurie gyveno Evan-1 6000 naujų triobesių 
40,480,481 lt.). Teisingumo min. - 12,140,- n e ' a r tei P ^ i ^ ^ i u s pašau-1 gehjos patarimu Minėtojo są Dabar gerėjant visai Lie 
640 lt. (1936 m. 11,209,089 lt) ir kt. I 1 ^ 6 ' k a d e t e n ^ t l i s i savo apas-, rašo užtenka, kad jtiknnti, tuvos ūkio būklei, gėrėja h 

Naujai radio stočiai prie Kauno statyti t a lavimu dicUnt dvasinę krik- jog į Tretįjį Ordiną stojo ne statybos sąlygos. Pati namų 
UH, «+n,fie v«Sf„«a Q_(ščioniškos visuomenės gerovę, vien paprasti bemoksliai ar statyba vėl ima atgyt. Vien 

Važiuoju aną di^n strytka-
riu. Šalę manęs sėdi keturios 
hidėg ir vienos leidęs mažas 
saikutis. Kalbasi apie VISO
KIUS dalykus. Užvedė šneką ir 
įpie plaukus. Viena sako: 

— Pati nežinau nei ką da
ryti. Negražu net sakyti. Ma
no galvos plaukai taip slenka, 
kad kasdien po saują iššu
kuoju. 

— Ė, ką čia (dabar mama 
šneki, — atsiliepė vaikas. *•• 
Juk a« matau, kai kas vaka
ras eidama gulti savo plau
kus pasidedi į komodą, o ant 
rytojaus vėl užsidėti. 

dailininkai. Jiems šv. Pran-1 riama pramonės įmonėm*. Šių 
ciškus !buvo Rafaeliu bei My- j namų statybai šiemet išleis

ta jau 23 milijonai litų. Na
mų statyba tiek kaimuose, 
tiek miestuose šiemet yra ge
rokai padidėjusi. 1934 met. 
naujų namų buvo pastatyta 
4,500 ir jų statybai išleista 
19 milijonų litų; 1935 metais 
pastatyta 3,600 naujų namų 
ir išleista 17 milijonų, o Šie
met, kaip jau pažymėta, nau
jų namų pastatyta 6,000 ir jų 
statybai išleista 23 mil. litų. 

Kaune už 7 milijonus 
Daugiausia namų statoma 

Kaune, šiemet Kaune namų 
statybai išleista 7 milijonai 
litų. Kaime statyba šiemet 
taip pat pagyvėjusi. Kai kur 
Uėt buvo jaučiamas statyfeoa 
medžiagos trukumas. Ūkinin
kai šiemet ypač daug pasta
tė gyvenamų namų, maudy 
mosi piečių ir jaujų linams 
minti. 

jau paskirta 650,000 litų. Stotis kaštuos a-
pie 2,500,000 litų. 

gerovę. 
i Jei tas apaštalavimas pirma senutės, bet karaliai,, moksli- tik šiais metais visame kras 

LOS ANGELES. CAUF. 
Kitur žiema, o eis šiomis dis 
notnis lietaus iškrito net 1.49 
colio. Tikimosi dar daugiau. 

.. • . • 

BRUS&EL, Belgija. Auto* 
mobilio katastrofoj «ia žuvo 

M J V V V / J V V V s..*.vi£.s ^ ^ m 9 n ^ B B 

Didėja valdžios išlaidos, didėjp gykiuj&uvo davęs žmonių, kuriuos nčiai, išradėjai ,- genijai, ra- jfe pastatyta apu 6,000 naujų viena* aktyviausių Belgijos 
ir. gyventojų mokesčių našta* Grigo.rius IX vadindavo Kri-1 šytojai - poetai, muzikai ir trobesių, iš kurių apie 70 ski-' socialistų van de Meulebro<;k 
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Šeštadienis, gniod. 19, 1936 
(įįlip 

p R 'K v a A n 

T ą Kur Prez. Rooseveltas Lankėsi 
(Tęsinys) 

Brazilijos ryšiai su Jungti
nėmis Valstybėmis 

"Amžinai žaliuojančios pa
lmės, miškai ir visa gamta 
naujai atvykusiam ateiviui 
sukelia nepaprastą gamtos 

Iš visų pietų Amerikos re- grožį. Bet, arčiau šį gamtos 
Fpubhkų Dėdė Šamas geriau- grožį pažinus, žmogus juo 
sia sugyvena su Brazilija.!nusivilia. 
Brazilija palaiko Bedės Ša
mo pusę Pan American Uni-

P. Gud*s Į tą. Todėl joje ir yra daugiau
sia ateivių iš Europos ir Ar
gentina yra europeiškas kra
štas perkeltas į Ameriką; 

Argentinos sostine Buenos 
Aires turi veik tokį klimatą, 
kaip Roma. Romoj sniegas y-
ra retenybė, taip yra ir Bue 
nos Airėse. Vienas keliauto
jas rašo, kad jam esant Ar
gentinos sostinėj žiemos me
tu, ėmė ir įvyko tas nepapra
stas dalykas, tai yra ėmė sni
gti. Jaunimas pirmu sykiu 

LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETAS 
1937 M. 300 MILIJONŲ LITŲ 

"Tai nėra gražūs Lietuvos 
, miškai ir kvepiančiomis gė- _. . 

joj . Kai Dėdė Šamas įstojo į lėmis padengtos pievos! Bra-Įsavo gyvenme pamatė snegn 
Bet jie- tuoj susiprato, kas 

Kiekvienų metų pabaigoje 
Lietuvoje, lygiai kaip ir ki
tose valstybėse, sudaromas 
ateinančių metų biudžetas ar
ba, kitaip sakant, ateinančių 
metų valstybes pajamų ir iš
laidų sąrašas. Valstybės biu
džetas yra krašto ūkiškojo 

nių pakeitimų, kaip manoma, 
seimas vargu ar padarys, nes 
atrodo, kad ateinančių meti; 
valstybės biudžetas yra su 
darytas tone sąlygose, kurio.-
dabar viešpatauja Lietuvos 
ūkio ir politikos gyvenime 

Ateinančių metų Lietuva 
gyvenimo pagrindas, nes vi-j valstybės biudžetas siekia a-

Bidįjį Karą, tai Brazilijos zilijos miškas, tai mišinys į 
prezidentas Braz pasiuntė sa-! vairiai surazgytų medžių vi-
Vo kongresui laišką, kur pa- joklių, parazitų, į kurį be 
reiškė, kad "Kadangi mūsų kirvio pagalbos negalima įke-
vyresnysis brolis Jungtinės Jti kojos, o Brazilijos pievos 
Valstybės įstojo į karą, tai — šiurkšti, žmogaus didumo 
Brazilijai nėra galimybės li
ktis neutrale". 

Brazilija i r įstojo į karą. 
40 nuoš. viso Brazilijos ek

sporto eina į Jungtines Val
stybes. 25 nuoš. savo impor
to Brazilija gauna iš Jung
tinių Valstybių. 

Seniau Brazilijoj investmf-
ntų darydavo Anglija, dabar 
— Bedė Šamas. Jungtinių 
Valstybių investmentai Bra
zilijoj siekia arti pusės bili-
jo ro dolerių. 

Ateivybe Brazilijon 
Brazilija buvo pirmutinė 

Amerikos Valstybė suteikti 
progų ateiviams. Kai ispaniš
kos respublikos negalėdavo 
nusistovėti, tai Brazilijoj bu-

žolė, kuri tik savo viršūnėje 
turi žaliumo atspalvį... Baž-
niausia žemes paviršius yra 
padengtas pilka, saulės išde
ginta žolele, kurioje be skru
zdėlynų, jokių kitų gyvių ne
siranda. Ši vienoda pilka ma
sė žmoguje sukelia melancho
liją ir savojo krašto pasiil
gimą". 

Brazilijos valstybiniame a-
parate, pasak minėtą autorių 
reiktų padaryti šitokią ope
raciją: " penkiasdešimts nuo
šimčiais sumažinti tarnauto
jų skaičių; penkiasdešimts 
nuošimčių sumažinti atlygini
mą ir penkiasdešimts nuošim
čiais padidinti jų darbingu-
mą... Nesąžiningumas pasirei-

galima daryti. Ėmė sniegą į 
rankas, spaudė į gniužulius, 
ir svaidė į kits kitą. 

Pirmieji atėjūnai į Argen
tiną neapsistojo pajūrese, o 
leidosi į krašto vidurį, ieško
dami aukso, sidabro, deiman
tų ir kitokių brangenybių. 
Bet nieko panašaus ten ne
rado. Tik rado dideles platy
bes, kur žemė tinka visokie
ms ūkio reikalams. Ateiviai 
ir pradėjo pasisavinti geriau
sias žemes ir gyveno nelygi
nant Jungtinių Valstybių 
"eowboysai". Vėliau iš tarpo 
tų "^ovbojsty'1 San Martin 
mobilizavo revoliucinę kariuo 

sos išlaidos, dažniausia, da 
romos tik tose ribose, kurios 
yra nurodytos biudžeto, Lie
tuvos valstybės biudžetas 
1037 metams jau yra sudary
tas. Jį lapkričio mėn. 24 d. 
savo posėdyje priėmė minis-
terių kabinetas. Galutinai 
biudžetą dar turės priimti 
seimas, kuriam dabar jis yra 
ir prisiųstas. Tačiau žymes-

lijoną ispanų ir šimtai tūks
tančių kitų tautų. Buenos A? 
res tapo tokiu pat "meltmq 
p o t " kaip New York arba 
Chicago. Kaip Jungtnėse Val
stybėse ateiviai grūdosi į pra 
moninius centrus, o nesklido 
į ūkius, tai tas pat buvo ir 

rti 300 milijonų litų arba, tik
sliai imant, jis suvestas 298,-
895,256 litų sumoje. Vadina 
si, yra numatyta gauti tokią 
sumą pajamų ir tiek pat pa
daryti išlaidų. Lietuvos val
stybės biudžeto pajamos ir 
išlaidos yra skiriamos tik 
ministerijoms. Mat, joms pri
klauso visos kitos mažesnės 
valdžios arba valdžios šelpia
mos įstaigos, kurių pajamos 
ir išlaidos priskirtos atatin
kamoms ministerijoms. Atski 
romis įstaigomis ateinančių 
metų Lietuvos valstybės iž
do pajamos iš išlaidos yra 
taip paskirstytos: 

Pajamos: 

1. Respublikos prezidentu-Argentinoj. Iš viso Argenti
noj gyventojų yra apie 13 T* — 1,284 lt. 

menę kovai už nepriklauso- milijonų, o viename Buenos i 2. Seimas — neturi pajamų 

vo ramu. Kai 1854 metais škia visose darbo ir gyvenimo 
imperatorius Bom Pedro II"1 srityse. Tuo nesąžiningumu 
uždraudė įgabenimą vergų iš 
Afrikos, tai kartu atidarė du-

užsikrečia ir svetimieji, neiš
skiriant nei lietuvių, o nukę

ru y bę. 
Kol nebuvo išrasta greitų 

garlaivių ir kol Europa už
tektinai gamino sau maisto, 
tai Argentina mažą progre^i 
tepadarė,. /Bet kai atsirado 
garlaiviai ir kai Europoj at
sirado rinka ūkio produkta
ms, tai prasidėjo Argentinos 
kilimas. Prįadėjo tada kilti ris Europos ateiviams. Bet | ntėjusiais dažniausia būna 

ateivybė į Braziliją negali tie, kurie dar turi gryną są-
savo gausumu pnlygh ate,- žinę, žmon.škum* arba daug.. I ^ p r o d u b t i } g a m i n t o j l } A r 

Airėse gyvena virš dviejų 
milijonų, kurių pusė yra atei
viai. Vietiniai gyventojai yra 
ponai, žemių savininkai, ka
pitalo savininkai, o ateiviai 
paprasti darbininkai, išnau
dojamas proletariatas. Prieš 
karą Argentinos ateiviai, 

3. Ministerių kabinetas — 
377,000 lt. 

4. Valstybes Taryba — 50C 
litų. 

5. Klaipėdos krašto guber-
natūra — 512,700 litų. 

C). Valstybės* kontrolė -
190,713 litų. 

vybei į Jungtines Valstybes, žiopliškumo". 
Brazilija norėjo, kad ateiviai ' Sao Paulo valstybėje lie-
eitų j ūkius, o ateiviai link- tuvių esą apie 34,000. Sa^ 
sta prie pramoninių darbų, i Paulo mieste lietuviai turi 
kurių Brazilijoj stigo. Bet[ d-ro Basanavičiaus vardu mo 
ūkiškų kolonijų vis-gi prisi- kyklą, kuri pastatyta iš i«-
steigė nemažai. Tam tikrose laikoma su Lietuvos vyrian-
paskirtose vietose apsigyve- sybės pagalba. Ta mokyki* 
no tūkstančiai vokiečių, ita- pradėjo veikti 1929 m. Ve-
lų, portugalų, ispanų, rusų,! Hau atidaryta dar trys, bet 
lenkų, turkų, arabų, japonų, ] menkesnės mokyklos, 
austrų ir prancūzų. Po karo 
Brazilija at( ivių susilaukia 
po daug maž 70,000 j metus. 

Nuomonė lietuvio, buvusio 
Brazilijoj 

Knygoje "Pasaulio Lietu
v i a i " rašoma ir apie pietų 
Amerikos lietuvius išeivius. J . 
Gaurilius, buvusis Brazilijoj, 
apie to krašto gamtą šitaip 
rašo.-

Argentina 

Pietų Amerikos žemynas, 
eidamas į pietus, vis smailė
ja. Tai Argentina greta su 
Čile eina iki pat sma ii galio. 
Argentinos šaurinė dalis dar 
randasi karštojoj žemės juo
stoj. Bet apskritai imant, Ar
gentina visų pietų Amerikos 
respublikų tarpe turi tinka
miausią europiečiams klima-

gentina tinka javų auginimui 
ir ganykloms. Ne Chicagoj 
daugiau išskerdžiama gyvu
lių, o Buenos Airėse. 

Kai atsirado rinka Argen
tinos mėsai ir javams pasau
lio rinkose, tai tas atsiliepė 
į- visą Argentinos gyvenimą. 
Prasidėjo dirvonų plėšimas, 
keliu ir geležinkelių tikima>, 
atsivėrė durys ateivybei. Į 
Argentiną nuvyko apie du 
milijonu italų, apie vieną mi-

Buenos Aires, nes Argentina j ne, grįždavo atgal. 1908 m. 
tapo viena svarbiausių mais-1 Argentinon atvyko 255,000, o 

grįžo 185,000. Tokie nepaisy
davo valstybinės ispaniškos 
kalbos pramokti, tapti pilie
čiais, dalyvauti politikoj. Da
bar jau kitaip virtn. Ateiviai 
pasidarė pastovesni. Vienok, 
ateiviai vistiek nelinksta 
\raustytis į gilumas. Todi>> 
Buenos Air se italų yra dau
giau, negu Komoj, o ispanų 
daugiau, negu Madride. Bro-
nos Aires talpina 20 nuoš. 
gyventojų visos Argentinos. 

(Baugiau bus) 

kaip ir Amerikos, buvo ne-1 7. Krašto apsaugos minis-
pastovus elementas. Pagyve- terija — 500,000 litų. 

. . - — , - . . . . - ,.. i . . „ . i . „ . 

TINKAMIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS 

< < 

1937 
Draugi 

Kalendo] 

RAPOLAS 
ANDRELIONAS 

2650 VVest 63rd Street 
Užlaikau visokių rūšių laik
rodžius, žiedus ir auksinius 
daiktus. 

'rautuve bus atdara visą dieną sekmadieny. 
Telefonas REPublic 4932 

yy 

JAU GATAVI 
Gražūs lietuviški kalendoriai, su visomis 
šventėmis. Kiekvenas mėnuo turi skirtin-
gę, gražy paveiksle. Kaina 25c vienas. Per 
pašte 30c. Imant 15 ar daugiau vienu kar
tu, tik po 15c. 

"DRAUGAS" 
r 2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

8. Vidaus reikalų ministe
rija — 3,437,300 litų. 

9. Finansų ministerija — 
210,060,060 litų. 

10. Žemės ūkio ministerija 
— 24,501,718 litų. 

11. Teisingumo ministerija 
— 7,433,900 litų. 

12. švietimo ministerija — 
2,639,455 litų. 

13. Susisiekimo minist, n ja-
— 48,402,626 litų. 

14. Užsienių reikalų minis
terija - 850,000 lt. 

Iš viso pajamų — 298,895,-
256 lt. 

Išlaidas 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: VARds 5215 

SkoUnam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokiu* Budies lusurance — Ugnies, Viesulo, Automobilio. 

Stiklų ir i. t. 

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas 
TRINER S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Nebūkit 
Nevirikinimo 

Vergai* 

•^mm*********—•• 

PRASTK 8AMPEUO DYKAI 
TriMrt Bltftcr WfaM C*. 
• M ». Welta »•.. Cfclckco. BL 

• • » Mmpeli dykai 

ISMM I M M M M M ^ M M M A M I M M M M M W M 

Viso* 
Vaistinėse 

1. Respublikos prezidentū
ra, — 256,625 litų. 

2. Seimas — 793,521 litų. 
3. Ministerių kabinetas - -

3,809,167 lt. 
4. Valstybės Taryba — 

307,344 lt. 
5. Klaipėdos krašto guber-

natūra — 328,403 lt. 
6. Valstybės kontrolė — 

1,112,992 lt. 
7. Krašto apsaugos minis

terija — 81,000,000 lt. 
8. Vidai:s reikalų ministe

rija — 26,696,226 lt. 
9. Finansų ministerija — 

29,985,152 lt. 
10. Žemės ūkio ministerija 

— 35,515,660 lt. 
11. Teisingumo ministerija 

— 12,140,648 lt. 
12. Švietimo ministerija — 

44,295,137 lt. 
13. Susisiekimo ministerija 

— 57,681,234 lt. 
14. Užsienių reikalų minis

terija — 4,974,147 lt. 
Išviso išlaidų — 298,895,256 

lt. 

Ateinančių metų valstybes 
biudžetas, lyginant su šių me 
tų biudžetu, yra apie 20 mi
lijonų litų didesnis. Tai yra 
dėl to, kad paskutiniuoju lai-

* l ? 
LONDONAS. Atsisakęs ka

raliaus sosto ir išsitremęs sa
ve Eduardas Windsor kas
met metinių pajamų turės 
$125,000. 

ku ūkiškas sunkmetis Lietu
voje jau žymia dalimi yra 
praėjęs. Valstybė yra numa
čiusi gauti daugiau pajamų, 
tad būtiniems krašto reika
lams ji gali daryti ir dau
giau išlaidų. Ateinančiais me 
tais valstybės iždo išlaidos 
yra žymiau padidintos krašto 
apsaugos, susisiekimo ir švie 
timo reikalams. Kitiems rei
kalams yra paliktos maždaug 
tokios pačios, kokios vra ir ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
šiais metais. * T*o. PLATINKITE "DRAUGĄ*' 

i i , i r • y/1 ' 

VARŠUVA. Netoli Atėnų 
(Graikijoj) nukrito keleivinis 
lenkų lėktuvas, kuriuo buvo 
palaikomas susisiekimas tarp 
Varšuvos ir Salonikų. Žuvo 
5 žmonės. 

Wv>* 1 
PRAKTIŠKIAUSIOS 

KAL£tfy DOVANOS 
PABSTOUODA LABAI SUMAŽINTOJI KAINOM 

Peoples Krautuvėse 

Nauji Kimball Pianai Ka
lėdoms, Aukainuoti Mažom 
Kainom. Pasirinkimas po 

' 2 8 . 5 0 

Vyram tinkamiausia Dova
na G ražus Smoking Kabi
netas, Pasirinkimas nuo 

$4.95 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

GRAŽIOS NAUJOS MADOS CEDAR CHESTS 
Parsiduoda nuo ^9i95 

Smoking ^ . Minkšti 
Stands po • •t-JfJ krėslai po 

Gražios $_- C%{\ Paveikslai ir * ^ f\f\ 
Lempos po I » " " veidrodžiai po ' • " " 

$12.95 

. • 

- -Nepaprastai Naudingos Dovanos Elektrikiniai Dalvkai 
* MAŽFAUSIOMTS KAINOMIS MIESTE 

Hospitality $J* €*Cl WafKng M $r> Q / R 
Trais nuo • * « « * » Irons ^ • 5 7 5 * 

K ^ r . ^ 1 . 0 0 ?«• ^ • • '9 .95 
Steinless Peiliai ir šakučių Setai nuo . . .c 

^ UL 
i 

Midget Radios«M r%ą-
nuo # « " 0 

Console $ o > l c n 
Radios nuo . ^ ^ • • • O C j 

Visų bangų $t 
Radios 

1 

ftis Gražus Breakfast Setas 
vertes $45.00, Kalėdom su
mažinta kaina, tik 

$29 .50 
GALIMA PIRKTI IR ANT LENGVU 

IŠMOKĖJIMŲ 
GBAŽIAUSIŲ TOYS 

Didžiausias pasirinkimas mažiausiom kainom mieste. 
Atsilankykite 3u gavo Vaikučiais. 

Krautuvės atviros nedeliom nuo 10-tos vai. ryto iki 4 
vai. po pietų, kas dieną iki 10-tos vai. vakarais. 

VURNITURE 
M A N U F A C T U R I N G C O M P A N V ' _ 

2536-40 W. e3rd Sta-eet — 4m*3 Archer Ave. 
Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171 

CHICAGO, ILL. 

file:///raustytis


DRAUGAS Šeštadienis, gruod. 19, 1096 

Kol kas gana karštį gin-i Xuo neatmenamų laikų, vi-
cai anglų katalikų spaudoje sų žalių kariuomenėse trimi-
rūksta kas link kai kurių iš- tas labai svarbią dalį vaidi-
sireiįkimų poteriuose varto- na. Trimitas miegančius pa-
jamų. Vieni sako, jog netiku- silsėti kareivius sukelia. Tri-
sius ir nuo seniau užsiliku- mitas kelionėn pažadina. Tri-
sius. keistus žodžius r iketų mitas užkąst sušaukia. Tri-
tinkamesniais pavaduoti; kiti, mitas kovon veda. Trimitas 
vel, gina, jog taip gerai, kaiip taikų išgarsina, ir tam pana-
yra. Ypač gana rimtokai va- šiai. Tiįnilto pradžia Į^ana 
ržomasi už žodį "hallow.<T\ žingeidi. Ir siekia net Mozės 
Ką, ką, betgi jau nors šį ter- laikij. Mozei žydus iš Egipto 
miną, sako, tai jau tikrai rei- o Palestinon bevedant, ne 
k£tų lauk vyti. 

Iš šalies stovinčiam, ve, kas 
pirmiausiai akin krinta. Ne 
tik "haltarod*' , bet ir visi 
ištisi anglų poteriai kur kas 
daugiau svetimi, negu savi. 
Jei mesti šalin vieną, tai gal 

ir 

taip jau buvo lengvą, minią 
išjudint, o išjudintą sulaiky
ti. Ne kartą šisai žygis ėme 
laiko dai giau, negu visos 
dienos kelione. Pradėta ieš-
kot! geresnių įmonių. 

daryti taip, kaip daro sveti 
mi. Jie, paprastai, laidotu
vėms išleidžia mažiau. Bet 
už tatgi kiek galint paliiktj 
kapų priežiūrai. Pasėkos to 
yra tos, kad kai kurie kapi-
nynai visai gerai pasilaiko. 
Turi gana ištekliaus metų -
metams iš anksto. 

Kol kas pas mus tokio 
įpročio da trūksta. Kapai prir 
metami vien vietos klebonui. 
Daryk, ką nori! O daug neiš
darysi, jei kiti neprisideda 
Vien retomis talkomis ir tam 
tyčia neprityrusiais darbinin
kais kaip reikiant kapų ne
išdabinsi. Tam turi būt ne 
tik išteklius, bet ir prityręs 
užveizdetojas. 

Gaila, kad mes šiame klau
sime da taip toli pasilikę. 

HOPKINS IŠAIŠKINA DARBO 
PAŠALPOS VEDIMĄ 

patarnavimo projektus. Visi 
. tie projektai, p. Hopkins sa • 
ko, veda prie įsteigimo dar-

"Amerikos žmonės yra sva j ėjūnams (transients) ir jau- bo. Milžiniškas viešas atsilie-

Patsai Dievas pataria Mo-

Po gyvenimo balą bebrai 
džiojant, kai kada užeini net 
ir labai gerų ir nepaprastų 

rbiausias šalies turtas. Dar 
bas užlaiko juos tautišku tu
rtu. Be darbo jie skenda į 
tautišką skolą". 

Šitas nusistatymas, kurį pa 
reiškė" Harry L. Hopkins, Fe-
deral Emergency Relief Ad
ministratorius, neseniai išlei
stoj knygoj, stovi už darbo 
programą valdžios varome 
per daugiau kaip tris metus. 
Gegužes men., 1934 m., kuo
met įsteigta FEBĄ, 18,000,-
000 vargingų žmonių žiūrėjo 
į valdžią del kokios nors pa 
galbos. Patyrimas prižiūrint 
šituos milijonus, ekonomiškai 
išsibaigusius, priežastimi su
nkių laikų, įsteigė darbo pa
šalpą kaipo vienintelį išrisi 
mą. 

Idėja Federalio atsakomu-
mo bedarbiams buvo 

ngas pelnas turės būti paver
stas į žemesnes vienutes pre
kes. Apie trys milijonai žmo
nių suvirs 60 metų amžiau* 
turi būti atstatyti nuo darbo. 
Priverstinas mokyklų amžius, 
gal, irgi turi būti pakeltas. 

Kuomet p. Hopkins neban
do patarti kaip vis daugiau 

niems žmonėms. Bet kiti pi- pimas į WPA dailės ir pro-
nigai ėjo į milžinišką prog- iesijonaJų patarnavimus, jis 
ramų nuimti visus darbo - - sako, parodo, kad šioje dir-
norinčius vyrus ir moteris voje programa yra pryšaki-
nuo pašalpos sąrašų ir duo- niu agentu galimos industri-
ti jiems darbo prie projektų jes, kuri teiks patarnavimą j * d f i U ^ i a u ž n i o n 1 ^ ^ g a f * 
savo apylinkėse. milijonams naujų vartotojų, f? teisingą dal| prekių Jt! 

FKRA, CWA ir WPA trys Hituose žodžiuos4 jis nupie 
paeiliui laipsniai darbo pro- šia WPA nuveikimus: 

pristatė milijonus! "Bedarbiams darbas reika.- m i a s i a n t t e l s m S ° P^k i r s ty 

riuOs jie produkuoja, jis in^ 
no, kad tik sistema, kuri re-

gramos, 
žmonių prie darbo. Vyrai sta! Hngas, publika reikalauja at-
tė kelius, tiltus, or<> stotis,, likimą pastatymų ir tokį pa
srūtų duobes, mokyklai ir j tarnavimą, kokio nei privatus 
kitas viešas triobas, parkus biznis nei regularūs valdžios 

departamentai negali atlikti. 
Mažuose miestuose ir kaimų 

priseitų ism sti ir daugyba z e i §ęĘ% a u k g M ų trimitų į- W * * * A ^ e d e Š i m t metų 

kitų. Kol galutinai nei į*\ų s i t a i 8 y t L T r i m i t u 6 įsitaisius, t a m > ^ W baimės dalyvau-
poterių neliktų. Plačiau gal- n u r o d o jam, kaip juos varto. 
vojanti anglai tai gerai nu- ą k a d sėkmingiau ir grei-
mano ir tokių žygių kotoliau- ^ a u m į n i a sutvarkius. Vieną 
šiai vengia. Imkim, sakysim, i kart sutrūbinus, tegul minia 
septynias nuodėmes (IHįiP-1 ąnbėm Paskui: antrą kart 
šias. Kiekvienos užvardini- sutrūbinmi, ateis vyresnkji; 
mas ne vien paprastam ang- trimitui užtraukus ilgiau ir i n o J b u v ° P a ž v m § t a » * * 

ir žaismavieeių vietas. Mote
rys samdytos duoti karštus 
užkandžius netinkamai maiti
namiems mokyklų vaikams ir 
gaminti drabužius suvargu
sioms šeimynoms. Mokytojos, 
slaugės ir profesijonalai bu
vo prirašyti tarnauti jų sun-

nau«Jft kiai - prispaustoms apylin 
ti mokyklos metų užbaigoje , 1933 m. Nors bedarbiai vyrai kėms. 
Mt. Carmel, Pa. Kitų g rų pragyveno trijų sunkių žie- ] ) a b a r > kadangi sunkių lai 

mų — 1930 - 1931 - 1932 m. 
— neišpasakytą skurdą. F 

zimieriečių pačių, sukurtą | dere.lė Administracija tai 

programos dalykų eilėje, pi 
rmu kart išgirdau Seserų Ka 

mo p. Hopkins mato 
išrišimą bedarbės, kuri vis 
bus su mumis net ir su pilnu 

kų krizis perėjo, darbo pro-j ekonomišku atsigaivinimu. 

mo tautiškų įeigų gali gyvuo 
t i. Dabartinė sistema, jis t vi 
rtina, "kal i duoti visiems da 
rbininkams tų daiktų, kuriai* 
dabar pasitiki tik mažas skai
čius — šiltą, pritinkančią vie 

vietose, sakoma, WPA proje- b* gyvenimui vesti, tįnkamą 
ktai pastūmėjo gyvenimo sta- d ie l3> tinkamus drabužius 
ndardus per p iikiastiešimts L i o n ė s , atostogas, automofei 
m € t r " . j Hus, radio ir kolegijos ap£-

Pakėlime ir papuošime A-' v i e t i r i l 4 tieiiJ*> k u r i e t o P*Se i 

merikos kasdieninio gyveni- daoja 
tikrą 

?? 

e- i 

'•Leiskit į Tėvynę". Progra- j metais buvo nusistačius, kai 

o"b 
lui, bet ir gerokai prasisky- s u pertraukomis, pasirodys 
nusiam veik neprieinamas i r j t i e ) k ą p į e t u p u s ė j e ilsis, ii 

I taip toliau. Šisai būdas ne 
vien Mozei, bet ir patiems 

labai mažai suprantama? 
gi pradėk jas pertaisinėti, o 
bus da aršiau. žmonėms patiko be galo. 

Siame atvejyje galėtum": Klausyta jo it Dievo. Net ir 
mes daug kuo jiems prigel- j po šiai dienai, kareivis kur 
bėti. Mes irgi svetimų Žod- j kas labiau susidomi gandu 
žių savo poterėlyje pabūgom. i trimito, negu Įsakymais gene-
Pradėjom juos ravinėti. ir rolo. 
ką šiandien turim ? Vaigi eie* 
lą eilo visokių plikių, kurios 
nr tik ausį, bet ir širdį be 
pasigailėjimo graužia. Ir da 
£alo nesimato. I r da vis tai-

Užtenka 

, s « *y 

soma 

-Lapkritis ir gruodis prime
na mirti. Iš eilės veda | ka
pus i r primena susidomėti 
buveinėmis mirusiųjų. 8ion 

pasiklausyti kelionėn pasileidus tenka \:2-

vynen". Nors tai tik mažmo- | turi prižiūrėti savo bėdai 
žis. Ką norima pasakyti, tai j bius. Tikimasi, kad j u Fedc-
kad ši graži dainelė, ketu ralė valdžia apsiimtų b,dar 
riems mergaičių balsams nu- i bės klausimu, tai vietiniai su 
grįsta, pasirodė tikru meno ltiniai išdžiūtų. Patyrimas k* 
žemčiūgu. Paprašius, geros taip parodė. 
sesutės ir man jos vieną la- " P o daugiau kaip trijų 
pelį atidavė. Ir po šiai die- j metų federalių dovanus, sa
liai ant pijano prūsais aki? j ko p. Hopkins, "valstijų u 
laikau ir dažnai žiūrinėju ir jvjetiniai valsčiai pristato du 
jos posmais džiaugiuosi. Nei Į wįk tiek pinigų kiek davė 

prieš įsteigimą F E R A " . 
Net ir su vietine pagalba 

Pašalpos Administracija pra
leido beveik šešis bilijonui 

gramą centruojama Į WPA, 
kuris, apart jo pastatymo pro 
jektų neprityrusi.ms ir pu
siau prityrusiems darbininka
ms, remia proiesijonalus ii 

PARYŽIUS. Prancūzijos 
automobilių fabrikai pakele 
gaminamų automobilių kai
nas, 

.lis tiki, kad valdžia turi bū-, 
ti atsakominga už nedirbau-j BKKLYN.AS, Žemės ūkjc 
čius; bedarbes nėr jų kalt;, ministerija uždraudė vokie-
MAlgos turi būti pakeltos 'r čiams vartoti rugius ir kvie-
valandos sumažintos. Neteisi- Mus degtinei gaminti. 

PIRKITE 

giedant, sakysim, Panelės 
švenčiausios Litaniją, kad į-
vertinti "pataisų pažangą". 

Ant galo grįžus, pot.ris nt 
rūbas ir nereikalauja ki»s imt 
kitaip skambėti. 

Nuga-Tone Garsus su 
VITAMINAIS A ir D 

NUGA-TONE yra jau jrodęs. kad 
ji* yra sveikatos užtikrinimas nusil
pusiems, alpejauiic«i4S vyrams »r įa-o-
terinis peržengusiems v iduj ajnžiaus. 
Tai yra tiknts vaistas, natjrale pa
galba silpniems organams. Visas kū
nas atsiliepia paėmus šiuos vais
tus. Jaunystės dvasia sugrįžta silp
niems, ir seniems. Naujasis NUGA-
TONE moksliškai sustiprintas su 
VITAMINAIS A ir I> — sustiprina 
nervus, muskulus ir susilpusius or
ganus, kurie yra suiinge ir tiK da
linai veikia. Nei-vuotunuj. išvaro 
tuoj, nes NUGA-TONE turi be vais
tų VITAMINU A ir D, kas veikia 
kaip vaistas ] nervų sistema. Tas 
tyrasis vaistas parduodamas su ga
rantuojama pinigus grąžinti pas vi
sus vaistininkus. Jsigykit bonką to 
naujojo NUGA-TONE šiandien. Jūs 
nusistebėsite tuo, ką jis jums su
teiks. 

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL-
tai idealus Uuosuotojas. 25c ir 50* 

eiti visokių ir visaip tvarko
mi} kapinynų. Kai paprastai, 
lietuvių kapai atrodo kur 
kas menkiau, negu kitų. Žui 
geidu. Laidotuvėms išleidžia 
ma ne karta; tūkstančius. Q% 
tuo tarpu brangų karstą įki
šama į visai netinkančių vie
tą ir apleidžiama kartą ant 
visados. Na k kas da įdomu, 
tai, kad veik visų kunigų ka 
pai atrodo apleistais ir už
mirštais. Vadinasi, vuk vi
sur sutinki kapą šiokio ar 
tokio kunigo. Ne kartą net 
ir labai įdomaus klebono, a-
pie kurio asmenį, rodės, vi 
sas Amerikos lietuvių gyve
nimas sukinėjos. Bet kai pa
žiūri į jo kapą, net už plau
kų nusitverti reikia! 

Kad kaip nors is žios pa
dėties išbristi, gal, a^dkėto. 

prieš, nei paskui niekur k i 
tur jos girdėti neteko. Dalei-
džiu, jog gal per neapsižiū 
rejimą ji kur nors ir po šiai 
dienai užmesta ii1 ujžmiTŠte 
pūva ir tūno. Jei taip, laba; 
gaila. Būtinai reikėtų ją lie
tuvių pasauliui parodyt. Pa
gal mano nuovoką, tai ge-
riausis kūrinėlis iki šiol A-
merikoj girdėtas. Jei taip 
dažnai garbinam visai be jo 
kios vertės mtzginelius, ta; 
nors kartą kilstelkim kepure 
ir palenkim galvą tikram me siogine pašalpa necUrbantie 

dolerių pagelbėti Anieriko 
šeimynoms fcave užsilaikyti 
P. Hopkins nedaro jokių iš-
siteisinimų del sumos didu
mo, kuri, jis sako, "tureje 
plačiausią išsiplatinimą nupi
rkimo jėgos bile šešių bilijo
nų dolerių visame tautiška-
• 

me gyvenime''. 
Dalis šitos sumos ėjo tiė-

no kūriniui. nis, dalis ėjo ūkininkams, pra 

K A L Ė D Ų D O V A N A S 

BUDRIK FURNITURE MART 
3343 So. Halsted St. 

$ * 

/ / GIVE A 
VVESTINGHOUSE 

F. A. BUKAUSKAS 
' riRMOS KLASES LAIKRODININKAS 

Vietą Pirkti Kalėdines Dovanas 
Užlaikau Visokios Rūšies Deimantų, Laikrodžių ir 

g S S S B S E 

Auksinių Daiktų 
10831 Sp. Mkhlgan Avenue, Chicago 

Phone, Commodore 0990 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

OTrai 

KUOMET MANOTE PIRKTI GERA VARTOTĄ 
KARĄ, IEŠKOKITE ATSAKOMINGO, SENIAI-
ĮSISTEIGUSIO PARDAVĖJO, TOKIO, KURIS 
GALI JUM PARODYTI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ 
STAKĄ, IR KURIO VISI KARAI YRA PERTAI-
SYTI IR GARANTUOTI, IR KURIO REPUTA
CIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . KITAIS ŽO
DŽIAIS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC. 

m 

THE 
NICKEL PLAN 
SAYS "k'f Easy" 

Heres a gift she'U be proud of. It wiU »ay "Merry duMtma*** 
every day. And it pays for itaelf in food savings. 

For the average family a nkkel per person per day buys a 
Westinghouse. Comc m and get a Frac Niekei Saver, a dever 
littlc device for making nickeU grow into dollars. Show» bow 
nickels pay for the finest gift money ean buy — a Westinghou*e 
Refrigerator. 

i r s 10 YEAR ECONOMY THAT COUNTS 
. . . you g«t it in thest twdwm% 

FSEE BEAUTIFUl VANITY CASI TO ANN0UNCI 
Y0UR 6IFT WESTWCH0USE 

To make it a thrilling sur-
prisc we will give you 
this attracti ve Vanity Case 
svith engraved card inside 
announcing your gift 
VVestinghouse and wben 
it will be delivered. 

1 Time tested her-
metically-sealed unit. 

2 Five yeara protec-
tigo on •ealcd-io unit. 

3 Exclu»ive Sanalloy 
Froster and Eject-o-
Cube Ice Trayt. 

4 Ezclusive Built-m 
Watchman proteetion. 

5 All-tteel cabincts for 
lasting emeiency. 

§ FulI powered for ex-
trema conditions and 
10 year economy. 

Perkant iš Sudriko, visai mažai tereikia įmoket. 18 menesiy duodama 
išmokėti Clektrikinę Ledaunę. Dykai gražus kalendorius. Krautuves 
atdaros kas vakarą iki KaledŲ iki 10 va!., ir sekmadieniais iki 5 vai. 
po piety. 

• • • • " - " • 

= " 

3860 Ogden Ava TeL Crawford 4100 
Jos. F. Budrikp Inc. 
3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted 

TeJ. BOUJevard 7010 
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Lietuviai Wisconsino Valst 
. 

Gražios Vilniaus 
Iškilmes 

KENOSHA, AVIS. — Mū*ų 
lietuvių kolonija ntmaža, bet 
lietuviai smarkiai pakrikę, 
mažai organizuoti, vieni su 
kitais pešasi, o daugumas jau 
ir peštis nebemoka, užmigo 
saldžiu miegeliu ir sunku 
kam nors juos neprikelti. Bet 
vis dėlto ir mes kartais kai 
ką padarome. Štai gruodžio 
13 d. pasikvietėme pas save j 
iš Chicagos, važinėjantį po 
Ameriką, V. Uždavinį, kuris 
savo ilga, bet gražia kalba 
nupasakojo mums gyviausius 
lh tuvių tautos reikalus, pla-

kad Šv. Onos draugijos veik
liosios nares jau turi išpla
tinusios didelį tikietų skai
čių ir parūpinusios šios pa-
rės dalyviams laimėtojams 
gražias, pritaikintas Kalėdo
ms dovanas. Teko nugirsti j rinkėjų ir aukotojų vardu są-
tik viena ausimi, kad Hojftjipgo tąsa. Labai uoliai dar-
parėje daJyvaus iš tolimų Ry- bavosi parapijos bazaro pasi-

\ bei padainavus keletą lktu-
j viškų dainelių, gerb. svečią 

stebino, kiek daug daro gera 
lietuviškos, katalikiškos mo
kyklos Amerikoje tėvynei 
Lietuvai, auklėdamos vaikų 
širdyse savo tėvų gimtajam 
kraštui mailę. 

Iš parap. baz&ro 

Šv. Petro parapijos baza-
rui, įvykusiam lapkričio m., 

VIEŠA PADĖKA SPROGSTA MEDŽIAI 

SEINAI. — Esant šiltam 
Tėvų Marijonų Bemejų dr- nkyti, pasveikinti ir kar tu 'oru i Dzūkijoje vietomis lapkr. 

sekimui Ona Laučienė ir 0-
na R.ackriene, kurios surin 

tų atvykęs Kalėdų " D u d ū 
k a s " ir visus dalyvius, nė 
vieno neaplenkdamas, apdo-jko gerų ir daug aukų, kurias 
vanos kalėdinėmis dovano- davė šie asmenys: Blaževičius, 
mis. Baigus parę ir kiekvie j Crernoski, Joe Zeroz, Pipirie-
ną apdovanojus, bus skanus | n ė , Cheridan Cut Rate Mar-
užkandis — vakarienė, kurią ket, Meyers Florists, Konst. 
pagamins mūsų garsiausios ir : Kleviekis, Banlab Pharmaey, 
daug kartų i>asidarbavusios Scliultz Store, Kavaliauskie 
parapijai šeimininkės. 

gijos dešimtasis seimas pa
vyko kuogražiausiai. Atstovų 
suvažiavo daug, pravesta nau 
dingų rezoliucijų. 

Šia seimo proga turiu gar
bės reikšti viešą padėką ge
rb. klebonui kun. M. Urbona
vičiui už suteikimą pastogės 
ir pasakymą iškilmėms pri
taikintą pamokslą ir didi. 
gerb. kun. J . Jakaičiui ir vi
siems Seminarijos klierika
ms už gražų giedojimą. 
Po pamaldų suvykusiems at

stovams ir svečiams buvo 
prirengti pietūs. Po pietų 
apie 2 vai. prasidėjo seimo 
posėdžiai. 

Nuoširdžiausiai ačiū prezi-

Ši Šv. Onos draugijos reu 

tikrai žmonių skaičiaus, nes pasi-
darbas didele energi 

čiai nupasakojo Vilniaus k ra 
što lietuvių gyvenimą ir jo giamoji parė bus įdomi bei į-
vadavimo reikalą. Klausėme vairi, nes sumanios rengėjo* 
visi nemirksedami jo švelniu deda pastangas ją tokia pa 
žodžių, kurie ir jaudino i r |daryt i . Tikimasi gausingo 
juokino. Kalbėtojas 
mus buvo pagavęs ir nepa- j seKimu 
jutome, kaip dvi valandos ja, šuoliais eina pirmyn. Taip 
prabėgo jam bekalbant. Be! pat, tikimasi, kad pare bus 
paprastų mūsų lietuviu, pra-! pripildyta dalyviais, rtiškia-
kalbos klausėsi abu kunigai j nčiais dėkingumą bei šiokį, 
tėvai marijonai Andriušis ir tokį atsilyginimą, nes Šv. 0-
Cižauskas. Atsilankė ir jau- nos draugija, ypač šį metą, 
nimo, kuris gyvai pritarė Vi- yra daug, daug pasidarbavu-
lniaus reikalams ir kaip tik į si parapijai, tai yra, kiekvie-
jaunimas pasiėmė vadovauti! nam Šv. Petro parapijos pa
tą dieną įsteigtam VVS sky- rapijiečiui padarė gera. 

Prakalbos Pavyko 

ne, Adam Basliinsky, Shul-! d i u n u u ' k l i r * s u d a r § a d v ' ° ' 
čienė, Aidiejus, Kleviekis, \Kal' K' S r m b i e n ė , P- Stul-
Jolmston Fiu l Co, Barskai- i g a i t l s ' Sr*' * S t u S a * iu i , **n 
tienė, Gibienė, Mica Store, j B ' Cižauskienei; .mandatų ko 
Maver Drug .Store, SeUga, i l m s i J a i R Bizauskui, M. 

riui. Prie skyriaus prisidėjo 
apie 50 narių. Skyriaus val
dybą sudaro: pirm. Kazys 
Stulgaitis, jaunas vyras, Chi-
cagoje ginies, Lietuvos nema
tęs; vice pinu. V. Ališauskai, 
raštininkė Palmira Giliaus 
kaitė 
tuvaitė 

Praeitą sekmadienį praka
lbos, įvykusios Šv. Petro pa
rap. svetainėje, puikiai pa
vyko. Žmonių susirinko skai
tlingai, gerb. kalbėtojas, Vil-

taip pat jauna lie- I l i u i Paduoti Sąjungos dele-
amerikietė ir iždinin-1 » n l t a s ' V i n c - d a v i n y s , taip 

kas kasininkas.Pranas tf» * * * i r &*"** kalb§J<>> K % 1 

j National Photo .Studio, Bren-
| ner, Slavak Home, Krok, Ma
gazine Exchange, Jonnt Shoe 
Store, Kuleskis, Bain Hard-
ware, Louis Crystal, Phillips, 
Store, Betty Shappe, Krescks 
Store, Korfs, Big Shoe Store, 
Darling Shop, Goldmans Pai-
n t Exchange, (Jallagher, Isii-
manns, JSegala, Newberrys, 
O'Neil Shoes, Dobers Bakery, 
Sehulers Bakery, Pennys Sto
re, Leaths, Brosks, Crossins 
Art Shop, Mischler, Sears 
Roebuck, M. Milašiene, Ta-
mokaitis, Malcevi&enė, Zme-
cky, J . Kiserauskis, J . Vit
kauskas, Urbonienė, Baradin-1 
skienė, Stankienė, Alb. Lu
koševičius, A. and P., Ch. 
Piaseeki, Dom. Žaliene, Ya-
nity Hat Shop, Ramlo\ys, Pli-
vin, Sydney Studio, Garden, 

L. Gurinskaitei, E. Ogentai-
tei; rezoliucijų komisijai — 
L. Šimučiui, kun. J . Vosyliui. 
Taipgi labai ačiū didž. g*.rb. 
prof. d r. kun. J . Vaitkevičiui 

už turiningą paskaitą ir dr. 
A. Rakauskui už referatą; vi
siems profesijonalams, atsto- j ka $16.00, 
vams-ėms, svečiui V. Uždą.-1 Taipgi Susivienymo L 
viniui ir visiems kitiems, ku
rie tik kuo nors prisidėjo. 

Ačiū labai gerb. adv. Jonui 

suteikė stambią auką kilnam 
reikalui. 

Sunku būtų išvardinti vi
sus. Nuoširdžiai turiu dėkot' 
visiems Tėvų Marijonų Rėmė
jų Draugijos kolonijų skyrių 
valdyboms, pavieniams na-
riams-ėms, už taip rūpestingą 
pasidarbavimą. Šio seimo sėk
mės, .— tai jūsų brangūs rč 
mėjai ir prieteliai nuopelnai 

Ačiū šeimininkėms: Ievai 
Šiaulienei su dukterimi pp. 
Stumbriams ir kitoms mer
gaitėms, kurių vardų neteko 
sužinoti. 

Vienu žodžiu ačiū visiems 
ir visoms, kurie atsilankė /xi\ 
prisidėjo. Je i ką nors nepa
stebėjau, prašau atleisti, nes 
ir prie geriausių norų klaidos 
įvyksta. 

Seimo protokolą skelbiant 
pasitaikė klaidų, tai šia pro
ga atsiprašome už padarytą 
klaidą. Apleista: 

Tėvų Marijonų Rėmėjų o 
skyrių atstovavo — V. Ka
valiauskas, O. Kizelevičienė, 
A. Kumšlytis ir A. Bacevi
čius, iš North Sidės, su au-

mėn. buvo pradėjo sprogti me 

> i M ' M l U f. I "U III I 

džiai, ypač uogų luomai. 2mo 
nės spėja būsiant ilgą ir Šiltą 
rudenį. 

PLATINKITE "DRAUGE" 

R. 
K. Amerikoj 160 kp., Brigli-
ton Park, su auka $2.00. 

A. Bacevičius, apskr. pirm. 
Bronzai, kuris teikėsi atsila- J. Kulikauskas, apskr. sek. 

CHICAGOJE 
Dovanos Kalėdoms 

kus. Visi pasižadėjome dirbti 
Vilniaus labui. Per svečia. V. 
Uždavinį vilniečiams našlai
čiams įteikėme sudėję 16 c oi. 
89 et. Po dolerį aukojome šie: 
V. Ališauskienė, V. Ališaus
kas, J . Gužauskas, Jankaus
kas, Juškienė, Kaminskienė, 

skyrius. Valdyboje įėjo šie 
asmenys: Kaz. Stulgaitis, Jr., 
— pirm., Mal. Cužauskaitė — 

K. Lukauska*, S. Ruika, Sta- l a"5 t- P r - S t a n k u s > S r - ~ i ž d -
„kus ir T. Stauskaitė. V. UŽ-' V i l i e - AUSaoak^ - vice pirm. 
daviniui žadėjome Vilniaus 
m pamiršti ir dirbti, kiek ga
lėjime. Aukotoja 

PARBNGIMAS 

rtHLVOBHA. — Kytoj, 4 v. 
popiet, &v. Onos draugija re
ngia kauliukais žaidimą, — 
"Bunco Pai»ty'\ fcv. ĮVtro 
parap. svetainėje. (Judėjau, iv gavus teigiama, atsakyme 

nė nepasijuto publika, kaip j Gasuls, Cohns Shoe Store, 
prabėgo laiko valanda ir ke- Į Morrisons, Block Bross.; §v, 
turiasd.šimt penkios minutės, Onos draugijos nares, kurios 
surinkta aukų ir suorganizuo- pardavinėjo tikietėlius išiai-
ta Vilniui Vaduoti Sąjungos Į mojimui kalakuto, žąsies ir 

anties ir gerai pelno padarė: 
O. Laučienė, O. Valauskiene, 
O. Druktenienė, Urbikienė, 
Vitkienė, Vadapolienė, T. Ju
škienė, O. Kavaliauskienė, M. 
Baradinskienė, O. Lauraitie-
nė, O. lleaderienė, U, Milken-
tienė, Elz. Ališauskienė, De-
šiienė, Pipirienė, Dom. Ka-
siuiienė ir kitos, kurių nete
ko sužinoti vardų. 

Kiti aukotojai: M. Kundre-
ckienė, R. Stankienė, O. Ba
rauskienė, Iev« Venckienė, S. 

ir prisirašė gražus 
relis. 

narių bū-

Gerb. svečias, V. Uždavi
nys, aplankė parap. mokyk
la, kurioje mokytojauja Se
selės Pranciškietes, gėrėjosi 
gražia tvarka, mokinių Lie
tuvos supratimu ir lietuviš
kumu. Mokinių paklausi nėjus 
šį, U iš Lietuvos gyvenimo I Balčaitis, Jornt Bros., Kroger 

RADIO / 

MARaUTIS PAKEITĖ RAJ>IO LAIKĄ 
Sekmadieniais— W l l r e (1428 kyloc.) būna 1 v. p. p. 

vakarais — 9 vai. 
Sekmadieniais:"— \VIND (500 kyloc) 2:15 po pietų. 

Šiokiais vakarais — 7 vai. 

o--Šiokiaij 

^ GEDIMINAS 
BUHDING 8t LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Ave, Oiicago, III. 

Kaipo savininkai sekančių nuosavybių: 
2 fletų 4 ir 4 kamb. medinis namas, 241 W. 46th Str., 
4 kamb. i'letas ir krautuvė, 2462 VV. 4Gth Place, ir 
4 kamb. eottag^, 2458 W. 45th Place, Chicago, III., 
siūlo jas pardavimui savo šerininkams už geriausius 
pasiūlymus, už pinigus ar užsibaigusių šėrų Gedimi
nas B. & L. Ass'n. 

Pasiūlymai užsidaro gruodžio 24 d., 1930 m., di
rektorių board'o nutarimu. 

Joscph C. Encher, President 
LAFayette 8662 ir LAFayette 6618 

: ^ h 

^ wdf 

CJrocery, The Darling Shop, 
Urš. Rimkienė, Sakalauskai, 
J . Pociui tarpininkaujant — 
Dunnebacke, M. i r B, Vit
kauskai, A. Borodica, Kaz. 
Dukauskas, Akks . Mpekus, J 
Paluikis, J . Jankevičius, V 
Irkmonas, Ant. Krenčįus, Ša 
tkuvienė, J . Andreikus, B. 
Navalinskis, Ant. Jankauskas 
V. Linkievicius, J . Paliulis, 
B. Končius, J . Rakąs, Tam-
kevieius, A. Malcevičius. Ki-
U} kartų bus baigta rinkėjų 
ir aukotojų vardai rašyti. 

SnsirinJamai. Rytoj, po su 
mos Mišių įvyks Birutes dy
gi jos ir Seselių rėmėjų susi
rinkimai, parap. salėje i r D. 
ir G. kambaryje. 

Tik 6 dienos liko iki Kalė
dų, kurių vifci su nekantru
mu laukia. Vieni kitiems per
ka įvairias dovanas, palikda
mi geresnius atsiminimus. 

Šįmet ypatingai didelis su
judimas pastebimas Jos. K 
Budriko trijose krautuvėse: 
auksinių daiktų krautuvėj, 
3343 S. Halsted st., puikiau
si deimantai, auksiniai žie 
dai, rankiniai laikrodėliai, vy 
no ir arbatos žibanti setai — 
taip i r mirga akyse. Budrik 
Furniture Mart, rakandų, 
krautuvėje, 3347 S. Halsted 
st., puil*us parlor setai, studio 
coucbes, karpetai, dainetas, 
staliukai, lempos — sudaro 
puikų rtginį, o kainų pigu
mas, kaip paprastai pas Bu-
drika, sutraukia lietuvius iš 
visų dalių Chicagos ir apy

linkėj miestelių. Tokis pat 
judėjimas dabar eina ir di
džiojoj Budriko krautuvėje, 
3417 S. Halsted st., kur pilna 
žmonių perkančių atmintines 
kalėdines dovanas: naujas, 
moderniškas radios, refrige-
ratorius, pečius, skalbyklas ir 
muzikalius instrumentus, ypa 
tingai naujausius ir gražiau
sius akordionus, kurių Budri-
kas kaip tik daug prieš Ka
lėdas užpirko, Matomai, Bu-
drikas susilaukia lietuvių į-
vertininio ir pąi'amos už jo 
dideles išlaidas leidžiant gra
žiausias lietuviškas radio pro
gramas be sustojimo nuo 1929 
metų iš didžiųjų stočių. 

Kaimynas 

Sausio 10 d. Bus 
Sunkūs Laikai 

KELIONES I LIETUVĄ 

U IA1VYNM 

LONDONAS. Pranešama, 
kad netolimoj ateity Didž. 
Britanijos aviacija būsianti 
galingiausia visam pasauly. 

Nuolatinis susisiekimas 
NEW yuKK—KUUPEDA 

l 'er Gothtenburga, Švediją. 

Patogi, Greita Kelione 
Pigios Laivakortes 

Išplaukimai laivų iŠ New yorko 

DROTTNINGHOlvM, Suusio 30 
Vasario 16. Kovo i*. 
<;illPsHOLM Kovo 18. 
DHOTT>l*Ot tOL#| , •• »»!• **• 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai ir. parduoda laivakortes 
visi autorizuoU laivakorčių agentai 
Ir visi švedų Amerikos Linijos skyriai. 

SWED1SH AMERICAN LINE 
030 Fiflh Ave. and 4, W. 51st St. 
l<ock«>r<41cr Cereter. N»w York City. 
CIUcago, 1U., 181 N. Mlcliigan Ave. 
Boston, Mass. 154 BoybAon St. 
Detroit, MicU., l»f Clifford St. 

Sunkūs laikaj bus tik Cke-
roje ir parap. svetainėj, kur 
sodaliečių bus- šokių (^Haj'd 
t ime") vakaras. Tarne vaka
re, vienas laimingnijų laimės 
radio. 

Bilietų galima įsigyti pas 
komis i jos n a r e s : M. D a u n y t ę , 
V. Sriubaitę, L. Tardyto, H. 
Kavaliauskaitę, S. Yančau^-
kaitę, arba pas bilo draugys
tės narę. MD. 

KALĖDŲ DOVANOS 
Alažas Radio Už Tiktai $ 9 , 9 5 ir aukščiau. 

R A D I O N A S 

liūlio su visais 1937 motų pagerinimais. Trumpomis, 

ilgomis ir standard bangomis. 

Kaina 8 tūbų ^ 4 9 « 5 0 
11 ir 13 tūlių — daugiau. 

Kadiouas yra gaunamas tiktai pa s BUDRTK^. 

GRAŽŪS KALĖDINIAI REKORDAI P O S O C 

1G024-- Kūtelė, ir Gloria, Kun. B. J . Struckus. 

10025 — O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis, ir Ateikite 
Oia Jūs Ištikimieji 

10020 — 0 . Ištikimoji Pušis, ir Šventoji, ištikimoji 
Naktis 

10050 — Kalėdų Pasveikinimas, ir Ei, Kalėdos. Ona 
Biežienė ir S. Orienė 

10109 —Rami Naktis, ir Tyliąja Naktį. Trubadorių 
Kvartetas 

10140— Pulkim Ant Kelių, ir Linksma Diena Mums : 
Nušvito. Butėnas ir Kvartetas 

10229 — Angelai Oiecla Danguje, 
Petras Petraitis 

Tyliąją Naktį. 

20022 — Linksma Giesmę Mes Užtrauksim, ir iSveikas 
Jėzau Oimusis 

20023 — G ui Hiandieną, ir Atsiskubino BetUeJAin. 
Brooklvno Kvartetas 

10105 —Angolai Gied Danguje, ir Tyliąja Naktį. Pet
ras Petraitis. 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boul. 7010—7011 

Pasiklausykite gražaus progratno NedėUoe- vakare 7 
\VCKL., »70 ktt. 

Stotis 

Gerkit ir Reikalaukit 
• REUMATIZMAS . 

SAUSGEL6 J 
Neaikanltykite savęs skaus- • 

mais: Ueuinatizmu, Sausgele, 
Kauliu Gėlimų, arba Mėslun- • 
giu — raumeuų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa- • 
guldo. m 

CAP6ICO COMPOUND mos- * 
tis lengvai prašalina viršminfi- g 
tas ligas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padiko- • 
nes pasveikę. Kaina 60c. per _ 
paštą 55c, arba dvi už $1.06. m 

Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA • 
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų. ™ 

Justin Kūlis • 
S259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, HL 

Mot«*J Tr i j ! 

Mutual LiprCo. 
. 4707 S. Halsted St 

TeL TARD8 M M 

file:///VIND
file:///VCKL
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Rytoj Visi LRKSA 
Nariai į Marquette 

Parke 
Rytoj, 2 vai. po pietį} įvy

ksta priešmetinis LRKSA 
Chicagos apskrities susirinki 
mas, Gim. Pan. Šveno. para
pijos svetainėje, 68 ir Wash-
tenaw ave. Bus renkama vai 
dyba 1937 m. Išgirsime svar 
biij raportų ir bus svarstom? 
organizacijos reikalai. 

Tuojau po susirinkimo ous 
vakariene ir pagerbimas na u-
jų Barių, o po to auksinio ju
biliejaus paminėjimas. Muzi-
kalėj programoj dalyvaus vi
sų mėgiama dainininke Ono 
Juozaitiene. Kalbės centro 
dvasios vadas, kun. A. Bal
tutis, centro pinu. L. Šimu 
tis, Chicagos apskr. pirm. J. 
Mickeliūnas ir kiti. Per pro
grama bus išdalinta kuopoms 
dovanos. Per vakarienę šei
mininkaus: K. Stogliene, U. 
Kaz\vell ir B. Mankiene. 

Aušros Vartuose 
Kalėdine Programa 

Rytoj, sekmadieni, gruod
žio 20 d., 7:30 valandą va
kare punktr aliai j vyks Auš
ros Vartų svetainėj labai gra 
ži kalėdine programa. Eis 
sekančiu tmdu: 

1. "Dovydukas" teatralinis 
vaizdas. 

2. Kalėdų linkėjimai. 
3. Žiburių drilius. 
4. Žemės drebėjimas -

alogas. 
5. Barškučių šokis. 
6. Mažyčiai prie kūtelės. 
7. Choro giedojimas. 

di-

Vakaras Neturtingiems 
Sušelpti 

NORTH SIDE. — Labda
riai ir Šv. Vincento a Paulo 
draugijos rengia bunco ir ko
rtomis lošimą, sekm., 20 d. 
gruodžio, parapijos svetainėj, 
7 vai. vakare. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir prisidėti 
prie kilnaus darbo, kad galė
tumėm visiem* neturtingiems 
suteikti Kalėdoms dovanų, 
kad ir ant jų stalo Kalėdų 
dieną būtų geresnio valgio. 
Visi jausimės laimingi, kad 
galėjome sušelpti ir neturti
ngą. Rengimo Kom. 

Visiems reikia priklausyt'' 
prie Namų Savininkų klubo, 
kurio susirinkimai laikomi, 
trečią antradieni kiekvieno 
mėnesio, o ten sužinosite vis
ką, kas dedasi mūsų mieste
ly. Rap. 

Biznis Išsiskyrė 

Po programos bus kauliu-
akis ir kortomis laidim?^. 
Bus daug dovanų. 

Visi Chicagos LRKSA na
riai, kuopų atstovai ir nauji 
nariai, kurie įsirašė vajaus 
laiku, būtinai atsilankykite į 
minėtą susirinkimą. 

Ieva Lukošiūtė 

PL * TTNKITE •' DRAUGĄ' 

Serga Deri uoto ja 
BRIDO EPORT. — Iždinin

kė ARD 2 sk. ir viena pačių 
piranijų šio skyriaus narių 
randasi šv. Kryžiaus ligoni
nei. J i vra veikli narė Mot. 
Są-gos 1 kp., Labdarių Sa
gos, Apaštalystės Maldos ir 
kitų idėjinių draugijų. 

Prašome ją ligoje atlanky
ti ir suraminti, nes ji likusi 
viena — našlė. Sveika visur 
darbavos, nepamirškime ir li
goje esančios. Linkime mūsų 
veikėjai greit sustiprėti. 

Rėmėja 

CICERO. — Vienas seniau
sių Ciceros biznių Blozis Tai-
loring Co. dabar išsiskyrė. 

P. Bložis, jaunimo veikėjas, 
dabar laikys ir vyriškų dra
bužių naujausios mados. Tas 
privertė ir krautuvę naujai 
perdirbti. Kainos žemesnės ne 
gu kur kitur. Nupirkta daug 
m e d ž i a i s vyriškiems siū- n e m o k a d i r b t i M e r g u ž § l ė i e . 
tams. s . hetuvi.ška krautuve j ^ g a u v y r Q . u ž d i r b a n . 

Eik sesuo namo, 
Eik sesyte namo, 
Žada tave tėtušėlis 
Už kraučiuko leisti. 

Ir aš eisiu namo, 
Ir aš būsiu ano, 
Žino mano tėtušėlis 
Kraučiukų darbą. 

Adatėlė vienoj, 
O rublelis antroj, 
Žino mano tėtušėlis 
Kraučiukų darbą. 

Čia matome, kaip mergelė 
skiriasi vyrą ne bajoruką, ku 
ris temoka papirosus rūkyti, 
bizūnu plakti, o jokio darbe 

$100 naujos bažnyčios staty
mo fondui. 

Sakoma, obuolys nuo obels 
netoli rieda. Stankaičių sū
nus Aleksandras ir Ona kas 
sekmadienį aukoja po dolerį 
naujos bažnyčios statymo fo
ndam Per metus ta jauna po
ra įmokės pusę šimto, o, gal, 
ir daugiau. Aleksandras dir 

dovanas visiems: seniems ir 
vaikams. 

Eeikalui ištikus patartin* 
apsilankyti šioje krautuvėje, 
nes ji užlaiko aukštos rūšies 
prekrs ir kalba lietuviškai. 

Eep. B. V. 

PASTOVI ALGA 
Respublikonų partijos naci-

ba fabrike už mašinistą. Pra- onalio komiteto suvažiavime 
eitais metais savo amate ėme komiteto pirmininkui Hamilto-
kvotimus ir pilnai juos išlai-, hui skirta pastovi alga — 15,-
kė. "VVaukegane kuone visos 000 dol. per metus, ir 10,000 
dirbtuvės yra geležies. Maši- dol. išlaidų. Hamiltonas įpa-
nistai branginami. A. Stan-: reigotas patvarkyti respubli-
kaičio laukia gera ateitis. j konų partiją. 

Berilas 
i 

PUOLAMAS KUBOS 
PREZIDENTAS 

CLASSIFIED 

yra moderninė - progresyvi. 
Lietuviai kviečiami atsilan 
kyti. 

Naujas Parapijos 
Komitetas 

CICERO. — Šie asmenvs 
išrinkti parapijos komitetan 
1937 metams: L. Kulpinskas, 
J . Petraitis — sūnus, J . Mo-
tiekaitis, S. Paseekas, A. Po
cius, Spranaitis, Pocevičius, 
Stankus, J . Petraitis, Yva-
rauskas, Mažonaitis, Šileikis, 
Marcinkus, B. ir B. Kelpšai, 
Dainelis, Ruzgelis, Mikolai-
nis, Gubauskas, St. Bukaus
kas ir J . Adominas. 

Tarpe Waukegano 
Lietuvių 

KAINOS SUMA-
ŽINTOS KALĖ-

DOMS! 
TAIP, KAD GALIMA 

JSIGYTI 
PHILCO RADIO 

$1 #1.99 

už 12 
Aliejinį Pečių AMTCRICAN 

BUBNEB už 
$ O H . 9 5 29 

Dovanu setai senies iems Ir vai
k a m s įvairiausių žaislu Kalėdom*. 

Pirkite geriausios rūšies ir pi
giausiomis ka inomis rakandus, 
radio setus, pečius, karpetus, 
htniiMi- ir p launamąsias mašinas 
l ietuviškoje krautuvėje. 

ZYGMUNT 
BASINSKI 

1701-03 W. 47 gatve 
Tol. B O U L E V A R D 1751 

Vargšo Padėka 

CICERO. — Dėkoju Dir-
žienei, Bladikienei ir Spra-
naitienei už aukas, kurias ga
vau Padėkos dienoj. Turėjau 
už ką geriau pavalgyt. Širdi-

Parapijos metiniai išvažia
vimai (piknikai) ateinančiais 
metais bus: birželio 20 d. ir 
rugsėjo 12 d., Vytauto darže. 
Prašoma draugijų ta. dieną 
nerengti jokiu išvažiavimų. 

nsriausiai ačiū. 
Turiu vilties, kad ir kiti 

gailestingi lietuviai-es aplan
kydami, a r laiškeliais, Šv. Ka 
ledų šventėje nors kiek mane 
sušelps. 

J. Lapinskas, 
1414 So. 50th Ct., 

Cicero, UI. 

AKIŲ GYDYTOJAI 

THE BKIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru. Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERTA VILNONES PAN-

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ, 

taiso senus svederius. Par
duodam vilnones sijas, stora** 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St 
(Netoli Normai Ave.) 

Tel VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

I 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengrlns akių įtempimą, kuris 
1 esti priežastimi galvos skaudėjimo 
j svaigimo, akiŲ aptemimo, nervuotu-
i mo, skaudamą akių karkti, atitaiso 
Į trumparegystę ir toliregystę Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas av 
elektra, parodančia ma/iausia3 klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedt'lioj nu© 10 iki 12. Daugely at
sitikimų aRvs atitaisomos l>e akinių. 
Kainos meiau knip pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

Moterys skaitlingai lanko 
si j misijas. Dabar jų savai
tė. 

Aug ant kalno rugiai, 
O pakalnėj kviečiai, 
Uliavojo trys paneles 
Lankoj šieną, grėbdamos. 

Eik sesuo namo, 
Eik sesyte namo, 
Žada tave tėtušėlis 
Bajorukui duoti. 

Nei aš eisiu namo, 
Nei aš būsiu ano. 
Žino mano tėtušėlis 
Bajoruko darbą. 

Papirosas vienoj, 
O bizūnas antroj, 
Žino mano tėtušėlis, 
Bajorukų darbą. 

eio, amatninko. 
Siuvėjas reikalingas. J ' s 

pasiuva naujus apdarus, su
taiso nudėvėtus. 

Šioj kolonijoj yra keli lie
tuviai siuvėjai. Šiuo syk no
riu rašyti ai k apie vieną, bū
tent Petrą Stankaitį. 

Jis yra siuvėjas, geras pa-
rapijonas, užauginęs didelę 
šeimyną. J i s yra siuvėjas iš 
Lietuvos. Bepig tokiam, jis 
turi užtektinai darbo ir duo
nos. J is turi savo siuvyklą, 

Stankaičių šeimyna — ge
ri bažnyčios rėmėjai. J ie jau 
pernai atidavė savo kvotą 

HAVANA, gr. 18. — Ku
bos prezidentas Gomez pasi
priešino kariuomenės vado 
pulk. Batistą diktatūrai. Da
bar už tai stengiamasi prezi
dentą, pabalinti iš prezidento 
vietos. 

Parapijos komiteto susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruo 
džio 20 d., po pietų. 

Žmonės labai pyksta gavę 
specialius mokesčius. Nieks 
nežino, kas tai per mokesčiai 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. n a m ų : 
HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso va i . : 2-4 ir 6-8 P . M. 
Res . o f i so va i . : 10-12 A. M. 

& 8-9 P . M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

paeral atitarti 

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Offine Phone 

PROspect 1C2P 
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St. 
CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St.f Chicago-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

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

Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedoliomis r>asral sutarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

S =^h 
DR. EDVVARD HERMAN 

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

Egzaminacija ir pasitarimas dykai. 
Ofisas; 3601 Belmont Avenue 

CHTCAGO 
Telefonas; JUNiper 1542 

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare 

Tel. CANal 6122 

DR. S . BIEŽIS 
GvnvTOTĄS TP OTTTRTnmA* 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedel. pa^al sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. CaHfornia Ave. 

Telefonas REPūblic 7868 

T V A I R ū 8 

Tel. CANa" 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj paeral sntarti 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

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

756 West 35th Street 
Ofiso Tel. VIRrinia 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. Clarembnt Ave, 

Valandos 9-10 A. M. 
Netoliomis pagal sutartis 

H A K T A P A T 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lnbos 

CHTCAGO. DLL. 
Telefonas MIDwav 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedeHomia nno 10 iVi 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. no pieta ir nno 7 iki 8:36 v. •. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel. YARds 0994 
Res.: Tel. PLAza 2400 

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

Nodelionuj nno 10 iki 12 diena 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

3147 So. Halsted SI, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v. 

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek 
madienius it 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Ros. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 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 Nedeliomis susitarns 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Ketvergais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRginia 1116 4070 Archer Ave. 
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 
pairai nutarti 

Residence 
6609 S. Artesian Ave. 
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 sntarti 

Telephone HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

6558 South Western Avenue 
Valandos: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

Zygmunto Basinskio 
Rakandų Krautuve 
TOWN OF LAKE. — Pa

čioj lietuvių viensėdijos vidu
ry yra Zygmunto Basinskio 
rakandų krautuve. Antrašas 
1701-03 West 47 gatvė, čia 
galima nusipirkti įvairiausių 
rakandų, o Kalėdų proga alie
jinį pečių gana pigiai. Be to, 
Kalėdų Švenčių proga savi
ninkas vra nusistatęs duoti ir 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETTTYIS ADVOKATAS 

4631 Sonth Ashland Av«nue 
Ees. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPūblic 9723 

PATARNAVIMO STOTYS 

MIDWEST SERVICE STATIOtf 
2335 So. Western Ave., kampas 23rd 
Plnce, Tel. CANal 3764. Phillips 
" 6 6 " Products — Veedol and Qua-
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lubrikantai vartojami — In" 
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, ma-
nager. 

REIKALINGOS DARBININKAS 

Reikalaujama jauna mergina prižiū
rėti 5 metų vaikutį. Būti naktimis 
ar eiti namon. 1268 So. St. Louis 
Ave. Mrs. Leoni. 

RENDON OPISAI 

Išrenduojamas dienomis šviesus o-
fisas. Lengva isdirbyste leidžiama. 
Žema renda. 230 W. Chicago Ave. 
HUMboldt 1317. 

PARDAVIMUI NAMAI 

Pardavimui 3 aukštų mūrinis na
mas. Pastoge. Kaina $5800. 2508 So. 
Turner Ave. antram aukšte. 

— 
Pardavimui dviejų aukštų namas po 
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 
2 karu garadžium. Stella Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
37G4, 

UPHOLSTERINO 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausio* kainos mieste.. Superior 
Upliolstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717. 

'. n - — • — — i - . , 

FINANCIAL — PASKOLOS JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 YV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 lkl 5 
Panedėlio. Seredos ir Pėtnycios 

vakarais nuo 8 lkl 9 
Telefonas CANal H75 

N a m a i : 6 4 5 9 S . ROCkVVell S t . i kovojimo namtj. Turite turėtiįlotą— 
galite pasiskirt savo kontraktontj. 

Kuriem reikalinga maža paskola, 
nuo $50 iki $300, mes paskolinsim 
tik ant jūsų parašo. 

NAMON FTNANCE CORP. 
6755 So. Westcrn Ave. 

TeL GROvehill 1038 
Julius Namon, prezidentas 

Telefonas REPūbl ic 9600 

PASKOLOS 
ANT 

PIRMŲ MOROIČIŲ 
Nno $1,000 iki $25,000 

Beveik visose apylinkėse. 5% ilgam 
terminui. Mažas komisas. Jei jūsų 

1 morgičius baigias dar už kelių m©-' 
i nesių, dabar peras laikas apsirūpint 
1 su piniprais. Tai|^i paskolos dėl bū-

fitate 4690 Prospect 101> 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plev 
lkl 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 lkl 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
lkl 3:00 po piet. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
10707 So. Mlchigan Ave. 

CHICAGO 
Telephone PULlman 1293 

CLEMENT J. SVILOVV 
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salle Street 

Chicago 
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 

VISUOMET GALIMA 
SAMDYTI 

Pilnai įrengta svetaine, 
slidžios grindys šokiams. 
Turi visus patogumus. 
Labai tinka vestuvėms, 
baliams ir kitiems paren
gimams. Randami gražioj 
vietoj. Reikalui esant, at
sišaukite pas savininką 

P. Vengeliauską, 4500 So. 

Talman Ave. Tel. LAF
ayette 4112. 

r ^ = 
JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 
) 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus 
P R O D U K T A S DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna mierą su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokata. 
KUOMET R E I K I A ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, III. 
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETEE BALSITIS, Manâ er V ^ 

i 
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Pranešimai 
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Sekmadienį Renkasi 
Kuopų Atstovai 

m 
Sekmadieni, gruodžio 20 d. 

2 vai. po pietų J Gimimo P. 
Šv. parapt salę, prie 68 ir S. 
AVaaht naw gatvių renkasi 
viaų Chicagoe ir apylinkės 
Lietuvių B» K. Susivienymo 
Amerikoje kuopų atstovai tr 
valdybos į prie&metinj aps
krities susirinkimą, kuriame 
bus renkama valdyba 1937 m. 

| valdybos. Prašome visų sky
rių dalyvauti susirinkime. 

A. Nausėdiene, 
AKD centro pinu. 

I TOWN OF LAKE. — Dr-
gystS &v. Pranciškos Rymie
tės laikys priesmetinį susirin
kimą gruodžio 20 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos mokyklos 
kambaryje. Nares būtinai-
kviečiamos dalyvauti šiame 
susirinkime. 

8. Kanapeckiene, nut. rast. 

Sv. Kaaimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jo* priesmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 20 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Kazimiero akade
mijoj. Šiame susirinkime pra
šome visų skyrių atstovių da
lyvauti, ypač tų, kurios per 
visą metą darbavos įvairiems 
parengimams. Taipgi ižklau- | 
sysime raportų, kiek kuris ' 
skyrius jau įnešė" Statybos 
Fondan nuc pereito seimo. 

Taipgi bus rinkimas centro 

salėj, 2242-44 W. 23 place. 
Bus renkama valdyba ateina
ntiems 1937 m. Taipgi ilgir-
sime raportą iš jubiliejaus re
ngiamo komiteto. Kaip žino
ma, draugijos 30 metų gyva
vimo paminėjimas įvyks va
sario 7 d., West Side salėj, 
taigi daug kas bus svarstyti. 
Vilt nariai būtinai aUilanky-
kit. Šis susirinkimas bus sva
rbus. 

J . žurkauskas, pirm. 

Ieva Lukošiūte, fin. rast. 

MAB^UEffTE P A M t — 
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius lai
kys priesmetinį susirinkime 
sekmad., gruodžio 20 d., pa
rapijos svetainėje* 2 Vai. po __^__^__ 
pietų Viri ttarial - į t a i g i Į Budriko radio valanda M 
ir darbuotojai prašomi laiku 

RADIO 
BUDRIKO RADIO 

VALANDA 

BRIGHTON PAEK. — Ma
rijonų Rėmėjų 35 skyriaus su
sirinkimas įvyks gruodžio 20 
d., tuojau po pamaldų, para
pijos mokyklos kambaryje. 

Kviečiame visus rėmėjus a t 
silankyti į susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų nu
tarti, taipgi kurie dar nesu-
gražinot tikietų buneo party, 

sugrąžinti. Valdyba 

TOWN OF LAKE. — La
bdarių Sąjungos 1 kuopoi 
priesmetinis susirinkimas \ 
vyks gruodžio 20 d., 1 vai. 
po piet, parap. mokykloj. Vi
si nariai nuoširdžiai kvočia
mi ateiti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti. Ne
pamirškite naujų narių atsi
vesti. VaMyba 

susirinkti, nes bus rinkimas 
valdybos 193? nt. ir yra ke
letas svarbių reikalų svarsty
mui. 

stoties WCFL rytoj reguleriu 
laiku, tai yra nuo 7 iki 8 v., 
vak., bus labai įdomi. Daly
vaus žymūs radio solistai 

mų. Makalai irgi žada daug 
ko naujo papasakoti. Nepra
leiskite šios progos — pasi
klausyti lietuvių radio valan
dos, kurios vedėjas ir leidė
jas yra Juozas Budrikas, tri
jų didelių krautuvių savinin-

I kas, Chicagoje. 0. 

m « 1 1 « ~ pu 

Valdyba """** 
w kaip, pavyzdžiui, Stasys Ri-

«^**v^* ^^ * a r ^ TX mkus ir kiti. Simfoninė Bu-
TOWN OF LAKE. — Dr* , .. *Z * i u i 

L *Z *t • driko radio orkestrą links-
gija ftv. Elzbietos moterų ir m i n s v i s u g g r a ž i o m l 8 k l a g i n § f 
merginų laiky. ptfesmet.rų . f ^ d a i nų melodijomis. Re to, išgir

site daug naudingų praneši 

rašomi 

Dr-jos " Lietuvos Ūkinin
ko ' priesmetinis sjisirinki-! 

mas įvyks gruodžio 20 d., 
12:30 vai. po pietų, West Side 

V<ier-fe^«^-^įg^įį — 

TINKAMIAUSIOS DOVANOS 
JAUNUOLIAMS 

PROGRESS 
KRAUTUVĖJE 

TOWN OF LAKE. Sv. 
Pranciškaus Seserų Rėme jų b 
skyr. priesmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 20 d., 2 
vai. po piet, parapijos sve
tainėje. Visi nariai nuošird
žiai kviečiami ateiti, nes tu
rimo daug svarbių reikalų 
svarstyti. Rėmėjos, kurios tu 
rite laimes knygutes, malonė
kite sugrąžinti, nes po Kalė
dų bus traukimas numerio. 
Nepamirškite atsivesti ir nau 
jų narių. Valdyba 

susirinkime gruodžio. 20 d., 
2 Vai. po pktų> parapijos sve
tainėje. Pageidaujama, kad 

visos narės atsilankytų. Yra kuri mirė Lietuvoj lapkričio 
daug svarbių reikalų svars 23 d. Bet, dėl svarbios prie 
tymui. Bus renkama nauja žasties, liko atidėtos. TouėJ 
valdyba 1937 m. Valdyba t c s M i š i o s ^ k s pirmadienį, 

gruodžio 21 d. Viši giminė? 

BRIGHTON PARK. — Bi ir pažįstami kviečiami atsi 

PROGRESS RADIO 
PROGRAMA 

znieriai RAčkai buvo užprašę' lankyti į pamaldas ir į na, 
šv. Mišias pirmadienį, gruo m u s 4 3 5 7 S ( X Maplewood ave. 
dlio 14 d. už savo motiną, Rap. 

Rytoj, 11 valandą, prieš piet 
įvyksta reguliari lietuviška 
radio programa, kurioj daly
vaus žymūs dainininkai-ės ir 
muzikai. Kadangi ši progra
ma pripuola prieš Kalėdas, 
tai jos turinys susidės iš gra
žių dainų ir meliodijų, gra
žių sveikinimų ir linkėjimų. 
Be to, bus ir įdomių praneši
mų apie pirkimus, ypatingai 
kalėdinių dovanų. Patartina 
kiekvienam pasiklausyti. 

Rap. J. 

Sumažintoms Kainoms 
MIESTE 

NORTH SIDE. — LRK Su
sivienymo Smerikoj 16 kuo
pos j vyks susirinkimas sek
mad., 20 d. gruodžio, tuojau 
po pamaldų, mokyklos kam
bary. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti. Bus rinkimas va
ldybos 198T metams. Vaidyba 

jVisokių dviračių pasirinkimas už sumažintas kainas, 
»ao $ 1 9 , 9 5 
Dėl mažesniųjų, triračių, nuo 
Tvirtos Rogelės, po 

MARQUETTE PARK. 
Labdarių Sąjungos 23 kuo
pos priesmetinis susirinkimais 
įvyks gruodšio 20 d., parapi
jos svetainėje, 2 vai. po pie* 
tų. Visi labdarybės nariai Ir 
darbuotojai kviečiami laiku 
susirinkti, nea turime svar
bių reikalų svarstyti. Bus 
rinkimas ir vaidybos 1937 me 
tams. Valdyba 

ONA MOCKIENĖ 
(po pirmu vyru Sereikienė — po tėvais JaiCkaitė) 
Mirė gruodžio 17 d., 1936 m., 3:30 vai. popiet, su

laukus pusės amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio apskričio, Naujamiesčio parapijos, 

Nnvaršonių kaimo. 
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimierą, 2 duk

teris: Suzantte ir Eloise, sūnų Petrą, pusseserę Katari-
ną Nedvaraitę ir daug kitų giminių; o Lietuvoj se
serį Elzbietą Vaičaitienę, ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 3441 Lituanica Ave. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 21 d. Iš na

mų 8:30 vai. iryto bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnus, Pussesere, ir Gi
minės. 

Laidotufįų direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 
YAKds 1138. 

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

K 
Didelės ir Gražios Lėlės Jaunuoliam deskutės 

ir aukš. po $"12.95 

Tikri piano akordio-
nai verti $35.00, par
siduoda po 

*19.75 
RAŠOMOS MAŠI
N Ė L Ė S — Gerųjų iš
dirby seių nuo $29.75. 

Šimtai kitų naudingų dovanų jaunuoliams laukia vi
sus Progresą krautuvėje. 

Krautuvė atvira nedėlioję nuo 10-tos vai. ryto iki 4-tos 
vai. po pi?tą. Dienomis iki 10-tos valandos. Vakarais 
iki Kalėdų. 

MA 
VINCENTAS MILAŠIUS 

Mirė gruodžio tn m., 1936 
m., 0:45 vai. ryto, sulaukęs 
i>0 metų amžiaus, 

Kilo tft Telšių apskričio, Ku
lių parapijos, Fakūtuvlettų kai
mo. 

Amerikoj išgyveno 29 mėtUS. 
I•; iiko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę, po tėvais 
S t ropaitė, 2 dukteris; Fidelį* 
ir Joana, brolį Ignacą Motu/į 
ir brolienę Anna, švogerkas: 
Marijoną Preibienę ir švoge-
rį Juozapų, ir Barborą An* 
dtijauskienę ir švegerį Pran
ciškų Ir gimines; o Lietuvoj 
2 seseris: Domicėlę Burbienę 
ir Karoliną Kaatuienę, ir gi
mines. 

Kūnas pašarvotas 4505 So. 
California Ave. 

Laidotuvės {vyks pirmadienį, 
gruodžio 21 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kasimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiy* 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Brolis, Brolienė, ŠTOgerkoe, 
švoggriat ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius Juo* 
zapas Kudeikis ir "Tėvas, *Tė» 
lefonas REPublie 8340. 

A. 
KAZIMIERAS DAUSKURDIS 

Gruodžio 22 d., sueis metai kai mirė mano mylimas vy
ras ir mūsų brangus tėvelis. Nuo to laiko, kai negai
lestingoji mirtis iŠpiise iš mūsų taroo mums brangų 
asmenį, vis tebeliudi jo moteris Domicelč, sūnūs Kle-
meneae ir Edvardas, fcrolis Pranciškus, pusbroliai Jo
nas ir Juozapas Katavičiai ir jų šeinio* ir Kazimieras 
Kisielius^ pusseseres Barbora Ramanauskienė ir Vero
nika Grigaliūniene ir jų šeimos, ir 4 bfloliai ir sesuo 
Lietuvoje. 

Minint liūdnas sukaktuves, yra užprašytos gedulin
gos šv. Mišios už a. a. Kazimiero sielą antradienį, gruo
džio 22 d., Nekalto Prasidėjimo P. Švč. Marijos parap. 
bažnyčioje, 8 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamal
dose! Po pamaldų visi kviečiami atsilankvti į namus 
po num. 2543 W. 4)5th Št. M LAFayette 4595. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3222-24-26 S. Halsted Street 
Tel. VICtory 4226 

& 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
T6VAS 

REPublie 8 3 4 0 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS OlENį IR NAKT|| 

YARds 1741-1742 
M CSŲ RADIO PROGKAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 V AL. 

W. H. F. C. (1480 UI.) STOTIS 

Hboue MMO 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
820 W. IOUJ Ave 

TOKIO. Ryšy su Japonijos-
Vokietijos paktu, Japonijoj 
svarstoma naudos priemones 
kovai su bolševizmu. Sako
ma, kad Japonijoj bus uždrau 
sta vartoti net posakis "liau
dies frontas'*. 

PRINCETON, N. X šiai* 
metais Prineetono universite 
te studentų yra iš 46 J . A. 
valstybių. Tik Idalio ir Ne 
vada vai. neturi studentų. Be 
to, užsieniečių studentų yra 
iš 19 įvairių valstybių. 

P0DĖK0NĖ 

T. 
JUOZAPAS KOČIŪNAS 

Kuris mirė lapkr. 22 d. Ir 
tapo palaidotas lapkr. 28 d., 
1936 m., o da.bar Ilsisi Sv. Ka-
z*mlero kapinėse amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems kurie buteikė jam pa-
ekutin} patarnavimą ir paly
dėjo jį j tą neišvengiamą am
žinybės vietą. 

Mes atmindami Ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kleb. kun. H. J, 
Vaičanui, kuris at'aikė įspū
dingas pamaldas už velionio 
i Dėkojame vargon. A. 
Mondeikai. Dėkojame šv. Mi-
šiv !*• ^rlių aukotojams. 

Dėkojame laidotuvių direkto
riui A. Petkui, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbliigal nulydėjo jj į amži-
nast} o mums palengvino per-
kęst nuliūdimą Ir rūpesčius. 
L»ėkojame grabneSiams, Flau-
rt^nos Rožės k'flbui, ponui Bki-
riui už automobilių, šv. Kry
žiaus ligoninės seserims už jų 
rūpestingą priežiūrą jo Ilgoje, 
ir visiems, kurie paguodė mus 
,'nūsų nuliūdimo valandoje ir 
pag-alios dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse įmo
nėms; o tau, a. a. Juozapai, 
lai Dievas suteikia amžiną a-
tilsj. 

Nu'iūdę; Motina. Tėvas. Bro
liai, Seserys, Dėdės Ir Giminės. 

VENETIAN MONUMENT CO, INC. 
'šdirbpjai aukštesnes rūšies paminklu ir 

Grabnamių 
• • o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Me»» atlikome darbu daugeliui žvmesniu 

(^hieagos Lietuvių 

527 NORfiTWEŠTERN AVE. 
arti Grand Are. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Cliicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI : 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
10734 So. Michigan Ave 
Tel. PULlman 5703 Ezerskis ir Sunos 

Lachawicz ir Simai 
J. F. Eudeikis 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

2314 West 23rd Phu* 
Phone Canal 2515 

-
4605-07 So. Hermitage Ave 
Phone TARdg 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Pairfield Ave 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Plione TABds l i38 

A. Masalskis 
A. Petkus 

3307 Lituaniea Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

1410 So. 49th Ct , Cicero 
Phone Cicero 2109 

S. M. Skudas 718 West I8th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 
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ėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose 

ChicatĮo riflurniirstif. Šįmet Chieago vidurmiestis gra
žiau, negu kitais metais pasipuošęs Kalėdoms, ir dar vis 
puošiasi. Atvaizde matome labiausia "busy" State gat. 
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Pri(š tardytojus. Vari TT. (Troom, mot<»nnonas North 
Shore traukinio, kuris buvo priežastimi dideles Chiea
go j katostrofos kai jo valdomas traukinys užlėkė ant 
kito viršutinio geležinkelio ekspresinio traukinio. Jis da
bar tardomas, bet nėra sulaikytas. 

Du iš ambulanso raketnmkiį. Lucien Plant ir Leo Ne-
merovski — du iš septynių ambulanso rakėtininkų, ku
rie sekę kiekvieną nelaimingą mieste įvykį ir paėmę sa
vo globon nelaiminguosius išnaudodavo. Jiei suimti vy
riausiam išnaudotojų ofise. Šiam raketui vadovavo 
Planto (kairėj) žmona. 

Skerdynes bilijardinej. Atvaizde parodoma S. Catalinos bili jardinė 1032 W. Grand A ve., Chieago j , kur praėjusio ketvirta
dienio vakarą įėję trys banditai sušaudė D. Seaduto 24 m. amž. Nužudytasis, matyt, turėjęs kokių nors ryšių su priešinga ban
ditų šaika New Yorke, kur prieš penkis mėnesius buvo1 nušaut as jo brolis. Po to D. Seaduto slapta atvyko Chicagon. Jo prie
šai ir eia jį surado. Gale atvaizdo artisto nupiešta, kaip banditai, susibarę visus bilijardo lošėjus į. maža kambarėlį ir sustatę 
prie sienos, šaudo Seaduto. Atlikę žiaurų darbą žmogžudžiai palengva apleido bilijardinę. 

Solo per Atlantą. Pran
cūzų lakūnė Mile. M. Bastie, 
kuri planuoja solo lėktuvu 
perskristi Atlantą. 

Ir vaikai padeda fondui. Hibbard (Chicagoj) pradžios mokyklos vaikai sune
šę krūvą popurų pardavimui majoro Kelly 0\vn X-mas fondo naudai. To fondo 

| aukomis bus nupirkta vargšų vaikučiams šiltų drabužiu, apavo ir išdalinti per 
Kalėdas. 

II 
zimo 

zsiemo skeitininkal' Ida Papez Ir Kari Zwack (vidury) Austrijos čino-
-~io (ledu) sporto "žvaigždės", atvykę Chicagon dalyvauti "ledo karnivale" 
Kalėdų vakarą Chieago Stadiume. Juos pasitinka stadiumo viršininkas (kairėj) 
Donald MacLeod. 

Streikuosią kad ir visą žiemą. Tai tie patys WPA "sėdėjimo'' streikeriai vie
nam W A ofise (Merehandise Mart) bute valgo pietus. Jie pasiryžę tęsti streiką 
kad ir visą žiemą. 

Kitzbuhcl. Tai graži Austrijos vieta, kur amerikietis 
Leander McCormiek turi pasistatęs vilą. Pranešama, 
kad tą McCormiek vilą išnuomavo buvęs Anglijos ka
ralius Edwardas. 

Kalėdiniam spektakly. Chieago majoras Kelly su sū
num Jos. ir duktere Patricia dalyvauja kalėdiniam spek
takly Chieagos Stadiume. Visas to spektaklio pelnas pa
skirtas majaro Own' X-mas Fund sušelpimui vargšų 
vaikų per Kalėdas. 

Raketo aperatoriai. H. J. Allan (Kairėj) ir W. E. 
Evans, kurie sakoma buvo ambulanso raketo operavimo 
lyderiai. Į tą raketą, nelaimingųjų išnaudojimą, sakoma, 
yra sutraukti kai kurie gydytojai, ligoninės ir advoka
tai. Dabar visiems bus šilta. 


