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KARDINOLAS PACELLI 
APIE ŠV. TĖVO LIGĄ

VATIKANAS, saus. 4. — “Pirmomis gruodžio mėne- 
Šventąjam Tėvui Pijui XI šio dienomis šis negailimas 
kiek pagerėjo. Sumažėjus ko- pakilo dėl kraujo cirkuliacijos 
jose skausmams, .Io Šventeny- sumažėjimo. Tas sukėlė skau
tė pereitą naktį gavo progos amus kojose ir Popiežius tu- 
ilgiau miegoti ir daugiau kaip rėjo pasilikti lovoje, 
kitas kurias naktis atsilsėti.

Jo Eminencija karidonlas 
Pacelli, Popiežiaus valstybi
nis sekretorius, išleido šį ofi-

VOKIETIIOS KARO LAIVAS KOENIGSBERG
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ŠIANDIEN ATIDAROMA 
J. V. KONGRESO SESIJA

4.

icialų pranešimą apie sergantį 
Popiežių;

“Popiežiaus ligos pagrindi
nė priežastis yra 
gderosis” (arterijų
mas), sujungtas su širdies nu
silpnėjimu ir nereguline šir
dies akcija.

“arterio- 
kietėji-

“Ilsintis ir gydant širdies 
akcija pagerėjo, bet skausmai 
tų pat laiką padidėjo kariojoj 
kojoj. Toki pat skausmai ėmė 
kilti ir dešiniojoj kojoj.

“Yra vilties, kad lokaliniai 
negailimai polaipsniui mažės 
ir gal visiškai išnyks. Bet šir
dis reikalinga išmintingo gy
dytum, atsižvelgus į ligos rūšį 
ir ligonio amžių”.
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KARDINOLAS DOUGHER-: 
TYPAS POPIEŽIŲ

VATIKANAS, saus. 4. — 
Jo Emin. kardinolas Dougher
ty, Philadelphijos arkivysku
pas, atlankė sergantį Šventąjį 
Tėvą Pijų XI. Kardinolas vy
ksta Manilon. Jis yra Popie
žiaus asmeniškas atstovas (le
gatas tarptautiniam Eucharis
tiniam kongresui.

Jo Eminencija trumpą laikų 
kalbėjo su Popiežium. Gavo 
apaštališkų laiminimą sau lt 
kongreso dalyviams.

ISPANIJOS RADIKALAI 
PRIEŠ VOKIETIJA —<-5Į-. ■■

A’ALENCIJ A, Ispanija,
saus. 4. — Premjero Caballe- 
to radikalų vyriausybė skel
bia, kad ji nusprendė nepasi
duoti Vokietijos reikalavi
mams ir visomis priemonėmis 
kovoti prieš Vokietijų, kuri 
su karo laivais blokuoja Ispa
nijos pakraščius.

Vokietija buvo pasiūlus Va- 
lencijoe radikalų vyriausybei 
nutraukti savo blokadą, jei 
vokiečiams bus grąžintos su-

hSj

šis Vokietijos karo laivas veikia Biskajaus įlankoje. 
Blokuoja Ispanijos pakraščius, sulaikydamas radikalų laivus, 
kadangi Bilbao miesto radikalai apiplėšė vokišką laivą Palos.

(Acfrne Photo).

GIRDI, SULAIKĖ NACIO-1 ATIDAROMA ILLINOISO
NAUSTŲ ŽYGIUS LEGISLAIOHOS SESIJA

Kardinolas Dougherty po; laikytos Bilbao mieste prekes
iš Palos laivo ir bus paleistas 
sulaikytas vienas Palos laivu 
keliavęs ispanas.

Yalencijos radikalai atmetė.

atsilankymo pas sergantį Šven 
tąjį Tėvą pareiškė, kad Popie
žius! nėra pavojuje, kad Jo 
Šventenybės balsas yra stip
rus ir neatrodo, kad būtų Ii- pasiūlymą 
gos priblokštas. Yra vilties 
Popiežiui visiškai pasveikti.

Šventasis Tėvas pareiškė 
kardinolui: “Popiežius turi 
būti sveikas, arba miręs, bet 
niekados negali sirgti”.

5,000 ITALŲ SAVANORIŲ 
ISPANIJOS NACIONALIS

TAMS

RADIKALAI RENGIASI 
PUOLIMAN

MADRIDAS, saus. 4. — 
Radikalų savanorių vadai pra 
neša, kad jie rengiasi puoli- 
man prieš nacionalistus, ku
rie turi užėmę stiprias pozici
jas aplink Madridą.

Gimli, savanorių brigados 
neturi kas veikus. Nori sukel
ti puolimą ir tikisi sulaužyti 
vienur, ar kitur nacionalistų 
frontą.

MEKSIKA SUSTABDO KA
RO MEDŽIAGOS SIUN

TIMĄ

GIBRALTARAS, saus. 4. 
— Čia patirta, kad paskutinė
mis keturiomis dienomis Ca- 
dize, Ispanijoj, pristatyta 5,- 
000 įginkluotų italų savano
rių. Iš Cadizo savanoriai tuo
jau išsiųsti į Sevile ir Cordo- 
ha, nacionalistų centrus.

Sakoma, Italijos karo lai
vai savanorius atvežė į Cadiz.

(Italija užgina šios žinios 
tikrumą).

NACIONALISTŲ LAKŪ
NAI PUOLĖ PRIEMIESTĮ

MADRIDAS, saus. 4. — 
Nacionalistų lakūnai šiandien 
svaidė orines bombas į Te- 
tuan de las Victorias prie-

MADRIDAS, saus. 4. — 
Naciomalistų artilerija vakar 
apšaudė Madrido centrą. Ke
letas asmenų sužeista. Svei
kieji suburbėjo į namus ir po
žemius.

Nacionalistų lakūnai iš ryto 
] skraidė miesto padangėmis. 

Nesvaidė bombų. Matyt, apž
valgė radikalų pozicijas.

Radikalų važiai paskelbė, 
kad jų pajėgos sulaikė nacio
nalistų veikimą rytiniam Ma
drido šone, taip pat briovimą- 
si Yalencijos link.

NEŽINO, KUR DĖJO 
PINIGUS

AVASHTNGTON, saus. 4. 
•— Draugingumo dėlei Meksi
kos vyriausybė uždraudė eks
portuoti Ispanijos radikalams 
skirtą karo* medžiagą, supirk
tą J. Valstybėse.

Meksikos vyriausybė, sako
ma, taip padarius J. Valstybių 
neraginama. Čia branginamas 
toks Meksikos žygis.

MILAVAKEE, Wis., saus. 
3. — Leo Jurgilanis prieš 
Naujus Metus vakarą parsine 
šė namo 5,500 do*l., gautus už 
kokios taį savasties pardavi
mą, ir pinigus pavedė savo 
žmonai, kad ,ji laikinai juos 
kur padėtų iki šeštadienio 
bankų atidarymo. Žmona pa
ėmė pinigus ir užmiršo, kur 
juos padėjo.

Pagelbon pasikviesta poll-
miestį, kur gyvena dauginusia'ei ja, kuri šiandien išieškojo 
darbininkai. 1G asmenų žuvo visus kampus ir pinigų nėra-9
ir daugiau kaip 20 sužeista. do. Polisija, be to, nesusekė
bombatoavomadridą!"'“'1’“86 vagiU,! pM8aki’-Gal

MADRIDAS, saus. 4. —
Keliolika nacionalistų bomb- 
nešių šiandien puolė Madrido 
centrą ir padarė milžiniškus 
nuostolius.

Anot radikalų pranešimo,
100 asmenų žuvo ir iki 
sužeista.

susiras.

3 ŽUVO SPROGUS 
GARVEŽIUI

SPRINGFIELD, Ilk, 4. — 
Šį trečiadienį atidaroma G0- 
oji valstybės legislatūra. Pra
nešta, kad gubernatorius Hor- 
neris. parinks pirmininką že
mesniems rūmams. Demokra
tų atstovų tarpe solidarumas 
užtikrintas.

Pereitą savaitę demokratų 
partijos vadai turėjo konferen 
ciją Chicagoj. Cooko apskri
ties ir Chicago demokratų va
dai visiškai susitaikė su gub. 
Horneriu.

Tas naudinga partijai. Vi
suomenei — kaip tik atvirkš
čiai.

WASHIN(GTON, saus.
— 75-asis kongresas susiren
ka į pirmąją sesiją, kuri rytoj 
bus atidaryta.

Programos pirmoje eilėje 
yra darbo ir darbininkų klau
simai, apie ką prez. Roosevel- 
tas jau anksčiau paskelbė.

Bus svarstomas konstituci
nis priedas, kuriuo vyriausy- 
l>ė bus autorizuota: pramonė
je ir žemės ūkyje nustatyti 
darbininkams mažiau šią j į at
lyginimą, atitinkamą žmoniš
kam gyvenimui, apriboti dar
bo valandas ir panaikinti vai
kų darbą.

Tai bus nepaprastai drąsus 
kongreso žygis, kadangi nu
matoma atkakli prieš tai tur
tuolių pramonininkų reakcija.

Kitas svarbus klausimas, 
tai pravedimas priedo neutra- 
lybės įstatymui, kad vyriau
sybė turėtų autoritetą uždrau
sti karo medžiagos siuntimą 
į kitasi nekariaujančias, šalis.

Ispanijos klausimas iškėlė 
šį reikalą, kaip Ispanijos ra
dikalų agentai ėmė supirkinė
ti įvairios rūšies karo medžią 
gą. NeutraJybės įstatymas 
prasilenkia su pilietiniais ka
rais ir vyriausybė negali su
laikyti karo medžiagos su pir
kinėjimo ir eksporto.

MARŠALAS CANG IŠLAIS
VINTAS IŠ KALĖJIMO

PRASIDĖJO METINE MIŠ
KO GAMYBA

pramones 
kreipias pas giihernatoriii

Darbininkų vadai ieško prie
monių išvengti streiko

PASKELBTOS STATOMOS KORPORA
CIJAI DARBO SĄLYGOS

Pripažinti tarptautinę dar-DETROIT, Mich., saus. 4. 
Pramoninės organizacijos ko
mitetas i(C.I.O.) ir United 
Automobile AVorkers of Ame
rica vadai šiandien kreipės 
pas Michigano gubernatorių 
Murphy, kad jis gelbėtų dar
bininkus sutaikinti su Gene
ral Motors Corporation, kad 
išvengti didelio streiko auto
mobilių pramonėje.

Darbininkų vadai pageidau
ja, kad gubernatorius įtikintų 
minėtą korporaciją apsvarsty
ti organizuotų darbininkų 
statomas darbo sąlygas. .Gu
bernatorius Murphy nežadėjo 
nieko ypatinga darbininkų 
naudai. Tik pareiškė, kad 
streiko laiku jis neleis kelti 
triukšmų.

Savo* keliu, darbininkų va
dai įteikė darbo sąlygas ir 
reikalavimus General Motors 
korporacijai (bendrovei).

Miškuose per žiemą dirbs 
25,000 darbininkų.

KAUNAS1. — Kiekvienų 
metų rudenį Lietuvos miškuo
se prasideda miškų gamyba; 
miškas kertamas, rūšiuoja
mas, gaminamas išvežimui į 
užsienį, pardavimui vietos gy
ventojams, statybai ir t. t. 19- 
36-1937 metų miško gamybos 
s-e,zonas jau prasidėjo. Šiuo 
metu miškuose dirba per 5,- 
000 darbininkų. Gamybos se
zonas baigsis sausio ar vasa
rio mėn. Atsiradus žiemos ke
liui, prasidės miško išvežimas. 
Prie gamybos ir išvežimo šią 
žiemą miškuose gaus darbo

NANKINGAS, Kinija, saus.
4. — Diktatorius gen. Čiang 
Kai-šekas išlaisvino iš kalėji
mo maršalą Čang Ilsueh-lian-; 20,000 — 25,000 darbininkų,
gą, kurs buvo nuteistas 10-iai Prie gamybos per dieną darbi 
metų kalėti už diktatoriaus pa

ADRIAN, Mich., saus. * 
— Susprogo AVabash prekybi- 

300jnio traukinio garvežis. Žuvo 
trys geležinkelininkai.

grobimą.J
Diktatorius pareiškia, kad 

už tą pagrobimą jis pats, dik
tatorius, iš dalies yra kaltas.

PAĖMĖ VILLAFRANCA 
DE CASTILLO

MADRIDAiS, saus. 4. — 
Nacionalistų kariuomenė pa
ėmė Villaf ranča de Castillo 
miestelį, netoli nuo EI Esco- 
rial — Madrido vieškelio.

MADISON, AiVis., saus. 4. 
Gubernatorius La Follctte in
auguruotas trečiąjam termi
nui.

ninkas uždirba 3-4 litus o 
prie išvežimo 6-12 litų. Darbas 
atiduodamas ak ordiniai.

Daugiausia šią žiemą miško 
bus gaminama Biržų, Rieta
ve, Žalgirio, Sakių, Raudon
dvario, Panevėžio, Pajūrio, ir 
Kėdainių miškų urėdijose. 
Šiemet sąmatinio miško iškir
sti — kirsta 2,659,000 kietme
terių, neskaitant 1,796,400 kiet 
meterių kitų metų kirtimų li
kučių. Vietos gyventojams aki 
riama apie 870,000 kietmeterių 
miško, o pramonei ir prekybai 
1,825,000 ktm. Bet dalis paga
mintos medžiagos bus parduo 
ta ir vietos gyventojams. Šie
met jiems daugiau skiriama

bininkų uniją — United Auto
mobile AVorkers of America, 
kaipo vienatinę teisėtą darbi
ninkų organizaciją derėjimui- 
si su General Motors Corpo
ration.

Gamybos paskubi n imui rei
kalingas sutarimas su darbi
ninkais.

General Motors Corporation 
centro viršininkai pirmiau y- 
ra pareiškę, kad jie nereika
lauja turėti derybų su darbi
ninkais. Girdi, darbininkai ga 
Ii derėtis su atskirų fabrikų 
vedėjais.

Jei kompanija nepakeis šio 
savo nusistatymo, artimiau
siomis dienomis reikia laukti 
streiko* paskelbimo.

FLINT, Mich., saus. 4. — 
United Automobile AVorkers 
of America organizacijos keli 
šimtai atstovų vakar čia turė
jo konferenciją ir nusprendė 
visuose General Motors kom
panijos fabrikuose visoj šaly 
sukelti streiką, jei kompanija 
atsisakys tartis su darbininkų 
organizacijos atstovais ir ne
pripažins statomų darbininkų 
reikalavimų.

Darbininkų atstovų konfe
rencijoje suformuluoti ir ats
tovų pripažinti šie reikalavi
mai: \ . į•. I

Sušaukti nacionalę -General 
Motors Corporation konferen
ciją su United Automobile 
AVorkers of ĮAmerica atsto
vais. kad aptarti ir pripažin
ti čia paduodamas sąlygas:

Panaikinti akordinio darbo 
atlyginimo sistemas ir pripa
žinti valandų darbo ratas.

Įvesti 30 valandų savaitės 
darbą ir 6 valandų dienos dar 
bą ir pripažinti pusantro kar
to laiką už viršlaikio darbą. t

Nustatyti mažiausią atlygi
nimą, atitinkamą standari- 
niam gyvenimui

Grąžinti visus neteisingai 
pašalintus Iš darbo darbinin
kus.

Pripažinti pirmenybę (se- 
niority) tarnybos ilgumo pa
grindu.

KIEK DAUG IŠLEISTA 
PREZIDENTOHNItt*-

MAMS
AVASHTNGTON, saus. 3. —' 

Apskaičiuota, kad pereitą 
prezidentinę kompaniją J. Vai 
stybėse komunistu partija yra 
išleidusi $2.02 už kiekvieną 
per rinkimus gautą balsą; de
mokratų partija — 12 ir pusę 
cento, respublikonų — 45 cen
tus, o socialistų partija — 11c. 
Unijos partijos (Lemke kan
didatūros) išlaidos nežinomos.*

Pasirodo, kad demokratų 
partija kampanijai išleido a- 
pie pusketvirto milijono dole
rių, o respublikonų — apie 
pusaštunto milijono dolerių.

Žinovai aiškina, Kad šios iš-, 
laidos mažai ką partijoms ge! 
bėjo, kadangi piliečiai dar 
prieš kampaniją buvo pasirin
kę atitinkamas pozicijas ir jų 
iki pat balsavimo dienos stip
riai laikėsi.

VYRIAUSIOJO TEISMO 
NUOSPRENDIS

AVASHINtGTON, saus.1 4. 
— Vyriausiasis teismas pri
pažino konstituciniu Ashurtt- 
Summers aktą, kuriuo tvarko
mas kalėjime pagaminamų pre 
kių tarpvalstybinis judėjimas.

LONDONAS, saus. —- An
glija pasiuntė daugiau karo 
laivų į Ispanijos pakraščius. ,

stačio miško. Kai kuriose urė
dijose gyventojams skirtas 
miškas jau išparduotas. Ten 
žadama duoti papildomai med
žiagos vietog reikalavimams 
patenkinti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —De

besuota; šiandien numatomas 
didelis šaltis.
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AR BUS ATMAINOS LIETUVOS 
VALDŽIOJE

Skleidžiami gandai, būk tai žadųs pasi
keisti Lietuvos ministerių kabinetas. Iš vy
riausybės išeisią vidaus, žemės ūkio ir 
siūgumo ministerijai.

Teisingumo ministerių yra »už. Stani- 
šauskas, vidaus — gen. Čaplikas, žemės ū- 
kio — Putvinskas. Pastarieji du j kabinetą 
įėjo 1935 m. po pirmojo Suvalkijos streiko, 
kuriame žuvo keli ūkininkai. Senasis vidaus 
reikalų ministeris Rusteika atsistatydino, 
nes nesugebėjo tinkamu būdu likviduoti 
streikų, o žemės ūkio ministeris Aleksa tu
rėjo pasitraukti, nes streikų sukėlė jo suor
ganizuota “Ūkininkų Vienybė”, kuri jau 
yra likviduota.

Dabartiniais žemės ūkio ir vidaus mi- 
nistetiais taip pat tenka girdėti nepasiten- 
kininlų. Žemės ūkis nėra vedamas taip, kaip 
kraštui reikalinga ir dėl to ūkininkai ver
giami streikuoti, o vidaus ministeris pridaiė 
labai daug netaktų, erzina žmones ir savo 
žiaurumu pralenkia buvusius carr žandarus.

Tuo būdu tie ministeriai gal ir bus pa
keisti. Už tokį pakeitimų storinti ir Seimo 
atstovų dauguma.

Jau kelinti metai, kai visame krašte 
reiškiama noro, kad ir ministeris pirminin
kas p. Tūbelis atsistatydintų. Tačiau su juo 
sunkesnis yra dalykas. Jį stipriai palaiko 
Prezidentas. Juos riša giminystės ryšiai. Net 
pačių tautininkų dauguma norėtų, kad vy
riausybės priešakyje atsistotų gyvesni, vei
klesni ir gabesni žmonės. Tačiau be p. ttme- 
toJnofc pritarimo tokio pakeitimo negalima 
padaryti.

Mažiausia turi pagrindo gandai apie 
tai, kad būk tai vyriausybė vedanti dery
bas su krikščionimis demokratais. Esu no
rima įtraukti vyriausybėn ir tos partijos 
vienų ar du žmones. Tuo būdu vyriausybė 
įgytų krašte didesnį pasitikėjimų. Bet dėl 
te reikia stipriai abejoti.

Mes nekartų esame pastebėję, kad Lie
tuvos ministerių kabinete ne vienų, kitų ini- 
n'ūeri reikia pakeisti, bet visų vyriausybę 
is pn. ių pagrindų. To laukia visa tauta.

pai: — Ar galima leisti, kad taip truktų 
ilgiau. Ar galima, kad daug kentėjusi vo
kiečių tauta dar turėtų iškentėti tai, kas 
yra kuo baisiausia! Ar galima tauta skal
dyti į dvi dalis, kurių viena, kaip mūsų pro
seniai, garbintų Jėzų Kristų, o kita Jį nie
kintų ir persekiotų Jo mokinius!”

“Mes kaip skelbėme, taip ir skelbsime j 
drąsiai katalikybės tiesas ir visuomet mo- 
kysim savo tikinčiuosius, kad jie savo gy
venimų tvarkytų pagal mūsų šventos reli
gijos principus”.

Kreipdamiesi į kunigus vyskupai ska
tina juos nenusigąsti persekiojimų, neapy
kantos, neboti nepasisekimų. Kreipdamiesi 
į tikinčiuosius, vyskupai reiškia jiems už 
uojautų dėl persekiojimų ir pasigailėjimų, 
kad yra bejėgiai apdrausti juos nuo išori
nės priespaudos ir neteisybių. “Dabar kiek
vienas katalikas turi ypač gerai pažinti ti
kėjimo tiesas ir jų mokyti kitus. Ypač. tė
vai turi savo pavyzdžiu ir mokslu būti sa
vo vaikų katekizuotojai. Jūs privalote žiū
rėti, kad jūsų vaikai bendrautų su Bažny
čia ir kad tarp jų ir kunigų neatsirastų sie
na. Jei kas nors yra verčiamas kentėti dėl 
tikėjimo, teneužmiršta, kad mes esam su juo 
per mūsų nuolatines maldas.

LIETUVIAI VILNIAUS KRAŠTE IR 
LENKAI LIETUVOJ

Kongreso atidarymas ir Prez.
Roosevelto inauguracija

Pirmutiniai ir svarbiausi 
šių tik kų prasidėjusių naujų 
1937 metų įvykiai Ameriko
je bus kongreso atidaryme , 
prezidento Rooeevelto prari
simas kongresui ir prezith - 
to inauguracija.

Visi atsimename, kad se
niau prezMentų inauguracijos 
įvykdavo kovo 4 d. Šiemet 
tos iškilmės pagal kongreso 
nutarimų pirmu sykiu įvyk.- 
metų pradžioje, būtent sausio 
20 d. Tarp prezidrnto rinki
mų ir jo inauguracijos būda 
vo keturių mėnesių laikotar
pis. Senovėj tas būdavo rei
kalinga. Tųsyk dėl neištofbu- 
linto susisiekimo visi reika
lai būdavo lėčiau atliekam’.

----------- i Prieš šimtų metų susisieki
Lenkų valdžia uždarė Vilniaus krašte j mas Amerikoj buvo veik toks 

lietuvių mokyklas, organizacijas, knygynus1 koks buvo Etiopijoj prieš 
skaityklas ir laikraščius. Lietuvių veikėjus Į italų to krašto užėmimų. Prieš

VOKIETIJOS VYSKUPŲ ŽODIS

Plancūzų katalikų dienraštis “La Coix” 
praneša, kad po pasikalbėjimo su Hitleriu, 
Miuncheno arkiv. kardinolas Faulhaberis su
šaukė Vokietijos vyskupų konferencijų, ku
ri suredagavo laiškų į dvasininkus ir tikin- 
ėfcBosius ir juo lapkričio 15 dienų kreipėsi 
į visuomenės opinijų.

Laiške be kitko sakoma, kad Vokieti
jos episkopatas gauna nusiskundimų iš visų Vokietijos kraštų apie moralinę priespaudą ir persekiojimus, kurie yra nukreipti prieš 
katalikus. Tikintieji tėvai nusiskundžia, kad 
daugelyje vietų mokytojai jų vaikus ragina 
niekinti jų tėvų tikėjimų, tuo būdu versda
mi vaikus būti Kristaus, Bažnyčios ir savo 
tėvų priešais. Skundžiasi ir įvairių pramo
nes šakų darbininkai kad jie savo viršininkų 

Ičaami paneigti Dievo įsakymus, o kartais
— išsižadėti Dievo ir Bažnyčios.

Vyskupai toliau savo laiške rašo, kad 
visos jų pastangos sutvarkyti šį opų reli
gijos klausimų, netarpiškai susitariant su 
Mithikaniais asmenimis, nedavė teigiamų re- 
Mtftetų, ir kad jie, kaip Dievo siųsti gany
tojai, esu priversti kreiptis šiuo laišku į 
Visuomenės opinijų.

“Tų, kurie turi įtakos mūsų tėvynės 
įvykiams, mes klausiame”, — rašo vysku-

DARBININKŲ REIKALAVIMAI

Streikai automobilių industrijoj plečia-
Jie palietė daug tūkstančių darbininkų 

jt yra pavojaus generalinio streiko, dėl ku
rio netektų darbo apie pustrečio šimto tūks
tančių darbininkų.

Streikuojantieji darbininkai pastatė da- 
rbdaviams aštuonis reikalavimus. Jie tarp 
kitko reikalauja trisdešimts darbo valandų 
savaitėje ir šešių darbo valandų į dienų. 
Žinoma, nesumažinant algų. Taip pat reii- 
kal&uja unijų pripažinimo.

Reikia pripažinti, kad visi darbininkų 
reikalavimai yra teisingi.

Atsižvelgiant į tai, kad mašinos išstū
mė iš dirbtuvių labai daug darbininkų ir 
nežiūrint, kaip laikai nepngėTėtų, visų be
darbių aprūpinti darbais jokiu būdu nebns 
galima. Dėl to ne tik dėl žmoniškumo, bet 
ir iš reikalo turės būti sutrumpintos darbo 
valandos, kad būtų galima daugiau bedar
bių aprūpinti darbais. Kito kelio tų klau
simų išrišti nėra. Tų aiškiai mato darbi
ninkų vadai.

si

DRAroAs............................

if—

Dabar Ir Priuš Šimtą Meti
----------- M

Rašo P. Gudas i
1

Naujoji gadynė
Jau 1932 metais Roosevei 

tas, kandidatuodamas į Ame
rikos prezidentus, žadėjo kra
štui naujų gadynę, žadėjo pra 
dėti naujų tvarkų, žadėjo kra 
Štui “New I)eal”. Prezidin 
tu išrinktas Rooseveltas lę

Sveiki, tavorščiai!
Senų’ų metų paskutinę die- Džinus ir Monika Dešraga- 

nų rašiau, kad Nauji Metai liai Naujuose Metuose pada- 
termino siekdamas prez. lloo ! visur sutinkami labai triukš- rė rezoliucijų šiemet taupiai 
seveltas žadėjo eiti jau pra-1 ,ningaį. Vienur Naujų Metų ' gyventi. Po turkės pietų, lyg 
mintais takais. Todėl tai ir'8UIaukus keliamas trnkšmas tyčia, susirgo Dešragalienė ir 

piktoms dvasioms iš šio svie- išsauktas daktaras j>atarė jai 
to išvaryti. Jos net ša udomos.k negreičiausiai išvažiuoti į 
Čikagoj bešaudan t piktas d va- Salt I>ake City, kur yra Bū
siąs, trijų tokių strielčių kul-' maudynės. Vakar rytų 
kos, užuot į piktas dvasias,
pataikė į žmones. Bevarant 
piktas dvasias, daugelis Či- 
kagiecių, sulaukę Naujų Me
tų, buvo išvarę ir razumų iš 
savo galvų: dvylikei išmušus, 
daun taun Čikagoje daugelis 
bėgo į eles ir surinkę garbč- 
kenus sumetė ant einančių 
busų stogų. Merginos vakari
nėse dresėse lipė ant laikraš
čių standų “for auction sale.”
Stritkariai taip pat buvo su
laikyti. Išjungę elektrų Naujų 
Metų celebruotojai kačių kon
certų kėlė; kiti koncertui pri
tarė galvomis barabanydami 
į stritkarių sienas. Dvylikei 
numušus, oteliai, klūbai, res- 

Buvo ir skirtumų. Prezid. toranai, saliūnai pilni buvo 
Rooseveltas, dabartinis vadas, tokių celebruotojų, kaip paro- 
yra kilęs iš senoviškos aris-jdo patekęs į mano kampelį 
tokratiškos Amerikos šeimy-' pikčeris. Fajermonai ir poli- 
nos, o Andrew Jackson buvolcija buvo labai bizi. Fajer- 
ateivio sūnus, gimęs ir au-jinonams buvo padaryta 15 iš- 
gęs panašiose aplinkybėse šaukimų gaisro gesinti, nors 
kaip Abraham Lincoln. Ptez.!gaisro niekur nebuvo. 131 ce- 
Rooscveltas yra aukšto niek lebruotojų policija patrolve- 

genais turėjo galienti į džėlas, 
kad jose baigtų paskutines 
Naujų Metų sutikimo celebra
cijas.

savo žadėjimų. Naujo ■

Todėl tai 
bus svarbu ir įdomu išgirsti 
apie naujus prez. Roosevelto 
pasiryžimus. Kol apie tai iš 
paties Roosevelto išgirsime, 
svarbu ir įdomu pažvelgti į 
praeitį ir pamatyti kas dėjo
si prieš šimtų metų. Įdomu 
dėl to, kad prieš Šimtų metų 
Amerika pergyveno panašų 
perversmų, kaip dabar. Ypa
tinga, kad kaip dabar kad tu
rime populerų vadų Roosevl 
to asmenyje, tai ir prieš šim
tų metų Amerika turėjo po- 
pulerų vadų Andrew Jack- 
sono asmenyje. Dabar Amoištremia arba į kalėjimus sodina. Tuo tar

pu lenkai Lietuvoje pilniausių veikimo lais
vę turi. Jie susiorganizavę į daugybę or
ganizacijų; jie užlaiko daug pradžios ir aukš
tesnių mokyklų, kurias šelpia Lietuvos val
džia iš valstybės iždo; jie leidžia visų eilę 
laikraščių. Niekas jų veikimo netrukdo.

Lenkiškų mokyklų Lietuvoje yra:
Pradžios mokyklos 23. 15 pradžios mo

kyklų išlaiko Draugija “Pochodnia” ir li
kusias 8 pradžios mokyklas miestų savival
dybės. Tik 4 mok. dėstoma lietuviškai ii 
lenkiškai. Jos visos yra Kaune.

1. “Pocliodnios” gimnazija Kaune.
2. Panevėžio lenkų gimnazija.
3. Ukmergės lenkų progimnazija, kuri 

jau eina prie pilnos gimnazijos ir 4. III 
Kauno gimnazija. Nors žemesnėse klasėse 
jau nedėstoma lenkiškai, bet aukštesnėse kla
sėse ir dabar dar dėstoma ir gauna visų 
valdžios išlaikymų.

Vytauto Didžiojo universitete Kaune y- 
ra 190 lenkų studentų:

Dar reikia pridėti, kad Lietuvos val
džia ir pensijas skiria lenkams mokytojams.

Be to, lenkai Lietuvoje turi savo ban
kus, knygynus, spaustuves, kooperatyvus, 
vaikų darželius ir visų eilę kitų įstaigų.

O kaip su Vilniaus krašto lietuviais?
Lenkai neduoda iš Lietuvos nuvyku 

sierus apsistoti Vilniuje, neleidžia gyventi . . ....
laikraščių korespondentams, tuo tarpu len- ne^m»t!ė^jokio ^reTkalo^il 
kų korespondentai Katelbachas, Ostrovskis
ir AVestfalis ramiai sau gyvena Kaune, ra
šo rašytojų susirinkimus, renka informaci
jas ir rašo Lenkijos laikraščiuose kas tik 
jiems patinka.

Taigi, matot, koks didelis yra skirtu
mas tarp lenkų ir lietuvių elgesio.

šimtų metų Baltimorę ir Wa-
shingtonų jungė prasčiausias, j rikos žmonių masės jaučiu 
duobėtas kelias, kūrino va
žiuojant vežimas neretai ap
virsdavo ir iškratydavo pasa- 
žierius lauk; be to kartais 
tų pasažierių šonkauliai ar 
sprandai nukentėdavo.

Pamatai pirmam Amerikoj 
geležinkeliui buvo padėti lie
pos 4, 1828. Pirmas trauki
nys, atpyškėjęs į Dėdės Sa 
mo sostinę, buvo “konka”.
Bet vyriausybės galvos tų ro 
kavo didžiu progresu ir sa 
kė, kad tuomi susisiekim 
klausimas jau išrištas.

Kai 1832 metais po prezi 
dentinių rinkimų iš Oliio va! 
stybės rinkimų rezultatai pa
siekė Washingtonų į 8 die
nas, tai visi stebėjosi susisie
kimo patobulėjimu. Laikraš
čiai tada rašė, kad tai buvo 
rekordinis greitumas ir kad 
iki šiol Amerikoj nieko pa 
našaus nebuvo įvykę.

Kadangi susisiekimas Ame 
rikoj jau seniai ištobulintas,

kad Rooseveltas yra jų re* 
kalų gynėjas, tai panašiai A 
merikos masės jautė prieš ši
mtų metų ir tikėjo, kad tų 
laikų prez. Andre w Jackson 
yra masių reikalų gynėjas.

slo vyras, o Andrew Jack- 
son buvo be ypatingo išsila
vinimo žmogus. Ptez. Roosc- 
veltas yra civilis pilietis, Ja
ckson buvo generolas. Prez.

giau turėti tokį didelį tarpų 
tarp prezidento rinkimų ir jo 
inauguracijos. Reikalas anks
čiau laikyti prezidento inau
guracijų jan seniai maltėsi, 
tik kongresas nesiskubino 
tam reikalingų nutarimų pa
daryti.

Prie šių metų prezidento 
Roosevelto inauguracijos rū 
pestingai rengiamasi. Spėja
ma, kad šių metų inauguraci
ja bus viena iškilmingiausių 
Amerikos istorijoj. Prez. Roo 
seveltas yra populerus vadas 
ir jis patrauks žmonių mi
nias į Washingtonų. Admini
stracijai yra paakstinimo di
dinti inauguracijos iškilmin
gumų.

Šių dviejų iškilmių — ko
ngreso1 atidarymo ir inaugu
racijos laukiama ypač dėlto, 
kad bus įdomu išgirsti prez. 
Rooseveltų prabylant. Prane
šime kongresui ir inaugura
cinėj prakalboj prez. Roose- 
veltas nustatys gaires savo 
artimos ateities darbuotei. 
Paaiškės administracijos kry 
ptis pamatiniais krašto klau
simais.

Rooseveltas perėmė vyriausy 
bę iš didžiojo kapitalo atsto
vų, o Jackson perėmė vyriau 
sybę iš tų laikų Amerikoo 
aristokratų rankų. Roosevei 
tas perėmė kraštų depresijos 
suspaustų, o Jackson perenk 
kraštų po viišpatavimo va1- 
džios, kurios bešališka istori
ja nepasmerkia.

Moterys politikoj prieš 
šimtų metų

Amerikos moterys įgijo ly
gias teises nelabai seniai, tais _ „ . .. .. ..; reikšmę turėjo New Yorkas, pat metais, kuriais Amerikoj , . . ......f . , ... , ... Pennsylvama ir Virginija,
buvo įvesta garsioji prrohibi-' .. . , , ., . . .Toliau j vakarus leidosi lai-cija. Bet prieš šimtų metų 
dvi moterys — viena po ki
tai — tiek jaudino Ameriką, 
kiek neseniai garsioji Simp- 
sonienė jaudino Angliju. Kaip 
Simpsonienė skaldė anglus ir 
Britų imperijos išlikimų sth- 
tė pavojun, tai prieš šimtų 
metų panašūs skandalai dėjo
si Amerikoj. Dabar, kada 
Anglijos karaliaus romansas 
su Simpsoniene tebėra visę 
atmintyse, tai bus labai įdo
mu pamatyti, kaip Amerikoj 
į tokias dalykus atsinešta ir 
kaip jie baigėsi. Andrew Ja
ckson buvo Anglijos karaliau- 
•Edwardo padėtyje. Bet ko! 
kas moteris palikime nuošė 
liai, o pasižiūrėkime į aną 
gadynę ir jos žmones.

Prieš šimtų mėty baltiej1 
žmonės tebuvo pasekę daug
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vaininkėlių paminta, reiktų 
didelio jaučio skūros.

atsikėlus Dešragalienė žiūri, 
kad bettubė pilna šalto van
dens, ir jame pluduruoja sil
kė.

— Užimi! Džinu! Na, kas 
čia per fonės? Kam tu bet- 
tubę vandens prileidai ir sil
kę įmetei?

— Noriu padaryti sūrių 
vanų, kad tau nereikėtų į Salt 
Lake City važiuoti, — atsakė 
vyras.

Ant lo, tavorščiai, ir baigiu. Į
Ba, norint visa surašyti, kas | Princas David Mdivani su 
kur dėjosi Naujiems Metams Miss F. GHcndining New Yor- 
užstojus, kiek kur galvy su-'ke celebruoja Naujų Metų su
daužyta, vidurių ištampyta, tikimų.

inaž iki Chicagos. Tai buvo 
veik tik trečdalis kelionės iki 
Pacifiko. Tik 1850 metais A- 
merika tapo valstybė nuo jū
rų iki jūrų, nuo Atlantiko iki 
Pacifiko.

Prieš šimtų metų Amerikos 
kultūros centras buvo Nau
joji Anglija. Toliau žymių

mės ieškoti tie, kurie nebijo
jo kovos su gamta, ir indijo- 
nais. Tie vakariniai kraštai 
buvo vis atsilikę kultūroje ir 
krašto politikoj ir kūrybos 
darbe nieko nereiškė. Viskų 
nulemdavo rytiečiai. Pirmu-, 
tinis, kurs padarė perversmų, 
pirmutinis, kurs iš vakarie
čių prasimušė į politiškas vi
ršūnes ir buvo Andrew Jack- 
non. James Fenimore Coop r 
ir Mark Twain buvo vien iš 
pirmutinių vakariečių, kurie 
piamynė naujus takus Ame
rikos literatūroj.

Federacijos Chicago 
Apskr. Priešmetinis 

Susirinkimas

Rytoj, sausio 6 dienų, 7:30 
vai. vak., Aušros Vartų pa
rapijos salėj šaukiamas Fe
deracijos Chicago apskrities 
priešmetinis susirinkimas, ku 
riame bus svarstoma visa ei
lė aktualių reikalų ir renka
ma valdyba šiems metams. 
Visų skyrių, draugijų ir or
ganizacijų atstovai ibei kolo
nijų veikėjai kviečiami atsi
lankyti. Valdyba

prie

Patarlės
(Surinko Bėglias)

Ir kiaulė gaspadinė 
pilnos geldos.

Saugok Dieve nuo draugų, 
o nuo priešų aš pats apsigin
siu.

Jau tėvo kelnės mero.
Nebūk nauja šluota, nenu- 

sišluok.
Prie stalo kaip bažnyčioje, 

o bažnyčioje kaip danguje.(Daugiau bus)

ROMA, gr. 27. — Specialus 
tribunolas Italijos valstybės 

saugai pratęstas dar penko- 
riems metams.

SKAITYKITE IR PLATM- 
KIK1W
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PLAUČIŲ UŽDEGIMAS 
(PNEUMONIA)

(Tęsinys)

Susipažinę su plaučių už
degimo ligos pavojais, susir
gimų ir nemirtingumo skait-

sergant plaučių uždegimu, te
mperatūra šios aukštumos ne
siekia.

Ligos pradžioje ligonį var
gina sausas kosulys. Jis yra 
ypatingai skaudus, jeigu prie 
plaučių uždegimo prisideda 
krūtinės vidų išklojančios plė 
vės uždegimas. Ligai tęsia-
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linėmis, įvairiomis tos ligos
priežastimis ir nors trumpa! r , f ? .2 . v .: ntis, ligonis pradeda atkose-

ti po truputį kraujuotų skre
plių. Šis rūdžių dažu skrep- 
liavimas yra typingas plau
čių uždegimo ligos ženklas. 
Paprastai, ligonis, pamatęs 
atkosėto kraujo, išsigųsta, pa
jaučia savo minty beviltį ir 
puola nusiminiman. Mat, jei
gu jau kraujas rodosi pro 
burnų, tai nebelieka vilties

plaučių uždegimo patologija, 
šį kart pasidalinsiu žiniomis 
apie šios ligos simptomus bei 
ženklus.

Ligos ženklai yra svarbu 
žinoti kiekvienam žmogui. 
Tik tokiu būdu žmogus, nu
jausdamas beprasidedančių 
jame pavojingų ligų, paska
tins save ieškoti gydytojo pa

lbos be tolimesnio atidėlio-■ pagyti. Tas atima ligoniui 
o. Taip pasielgdamas, jis į daug drųsos ir noro kovoti 

kur-kas daugiau turės pro- su esama liga. Ir ne kartų
r

a,

gos užtikrinti 
sveikatingumų 
savo gyvybę.

sau geresnj 
ir apsaugoti

Svarbiausiais plaučių užde
gimo ženklais yra drebulys 
arba šalčio krėtimas, karštis, 
dieglys šone, jįpDsulys ir at- 
kosėjimas kruvinų skreplių. 
Prie šių prisideda sunkus, 
greitas, paviršutinis kvėpavi
mas ir labai dažnuose atsiti
kimuose pasirodo lūpų išbėri
mas. Šie ženklai tęsiasi be 
didelių permainų nuo penkių 
iki vienuolikos dienų. ,Did
inamoje liga baigiasi gan

vien tik šios rūšies beviltis 
padaro giltinės dalgę aštres
ne savo aukai. Lai kiekvie
nas, sergųs plaučių uždegimu, 
žino, kad atkosėjimas kruvi
nų skreplių nereiškia gyveni
mo pabaigų, bet tikrenybėje 
yra tik plaučių uždegimo že
nklu ir tai įvykstant krūtinė 
valosi nuo gresiančio gyvybei 
pavojaus.

Širdis plaka su paskuba. 
Dirbdama viršlaikį, ji pavar
gsta, o be to ligos nuodai, 
pasklidę kraujuje paveikia 
ant širdies audmenų neigia-

Radikalų bombų padariniai. Talavera de la Reiną miestelis, Ispanijoj, kur 
yra įsitvirtinus dalis sukilėlių, pasiryžusių paimti Madridu. Nuotrauka padary
ta po radikalų lakūnų bombardavimo.

Iš Tėvų Krašto

ŽEMES DREBĖJIMAI LIETUVOJE

Kę Pasakoja Apie Tai Senuolių Legendos

staiga ligos ženklų atmainų.! mai, sužalodami jos pajėgas 
Kituose, tie ženklai nyksta, ir pačių širdį, 
palengva, ligonis stiprėja ir, Pu|s0 ]Mskuba> jo kokyb5 

ir pastovumas priklauso nuogrįsta pilnon sveikatom Tuos,
kurie šios laimės nesulaukia,• -
priglaudžia šaltieji kapai.

Drebulys bei šalčio krėti
mas yra typingiausia plaučių 
uždegimo ligos ypatybė ir 
paprastai būva pirmutiniu 
šios ligos ženklu. Drebulys 
paliečia kai kuriuos švelniau, 
bet yra ir tokių atsitikimų, 
kad, šalčiui krečiant ligonį, 
Šokinėja jo lova. Drebulys tę
siasi maždaug arti pusvalan
džio. Yra atsitikimų, kur šal 
čio krėtimas tęsiasi arti va 
landos laiko.

Kuomet pasireiškia drebu
lys pas bet kurį ligonį, jis 
visuomet pranašauja rimtų li
gų ir žmogaus gyvybei pavo
jų. Drebulys yra lyg ir išju
dinimu namiškiams, kad jie 
be atidėliojimo parūpintų 
įtaigios ligos apimtam ligo- 
įiui gydytojo pagalbų.

Skausmas bei dieglys plau
čių uždegimo ligos paliesta
me šone atsiranda paliovus 
šalčiui krėsti. Kaip kada jis 
pasireiškia pirm drebulio. Y- 
ra taipgi atsitikimų, kuriuo
se plaučių uždėgimo liga pra 
8ideda diegliu ir juose dre
bulys nepasirodo. Neišminti
ngai pasielgtų tas žmogus, 
kuris girdėtų ligonio vaito
jimų ir skundų, kad šiam die
gia šonų, bet susiturėtų kvie
sti gydytojų dėlto, kad nepa
sirodė drebulys. Dieglys šone 
yra ne mažesniu, bet dides
niu rimtos ligos panašumu už 
drebulį. Ir vienam ir kitam 
atsitikime gydytojo kvieti
mas yra lygiai svarbu.

Šalčiui krečiant, ligonio te
mperatūra sparčiai kyla ir po 

„ to pasilieka ’maftdaug tarp 
103 ir 104 F. laipsnių. Pas 
senatvės sulaukusius žmones,

širdies: visuomet yra greitas 
ir tas greitumas yra propor
cingas su karščiu. Juo aukš
tesnė temperatūra, tuo grei
tesnis yra pulsas. Ligonio 
pulsas gydytojo akyse yra. 
barometru, nurodančiu teisi
ngai ligonio padėtį.

Atsakymai sveikatos reika
lais į klausimus tilps kito an
tradienio laidoje.

(Užbaiga bus)
, Į ■ ■ ■■ - U ■ ■ ' —■

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio Penkta Diena

“Daryk savo kojoms tiesų 
takų’’. — Patarlių IV. 26.

dą sukasi didžiausiu verpe
tu.

Dar nuostabesnis atsitiki
mas su karietos krateriu. Po-, _
nas, kuris čia netoli valdęs *n * 1 '
pilį, plakdavęs su bizūnu sa-' aT0' ien^ pas tų
vo baudžiauninkus ir mainy- . .... .
davęs juos į šunis. Jis buvęs’ v*’a Su ^vas’n*n^a*8 
karštas kortų lošikas Atsi-'**“ > nuaidinti “zamkusj 

'tiko taip, kad kartų korto-'''"'“"1 kat‘llk'’ vienuohT 
tais belošdamas, jis pra]o5ė, kunigui, koris «a biina,s
savo, pilį ir visus dvarus. Tuo i ves,1‘v«8 liu^TOni“ i katal 
met jis sėdos į karietų ir lė.k'' ,ikilJ""‘b Ai vienuolį - 
k,.-s kiek tik arkliai gali. jfe. kal'lov? ''d'-šmis, bet vie 
mo drebėjusi nno ketverto Ū's lengvai juos sutrauk- 
arkliu koįn ir ore siautusi1»» ir 'Sei,lavos į laisvę, 
baisi audra su perkūnija. toj™ Martynas pažadėjęs

Toje vietoje seniau buvusi i 
lvė, kurioje dirbdavęs kt 
Martynas. Jis turėdavęs 
gariškų jėgų ir kaldavęs

ilgus aptemęs lyg tamsiausia 
naktį. Ponas važiuodamas rė
kęs, keikęs, o tuo metu tran
kėsi perkūnas ir žaibai. Stai
ga pragarišku trenksmu at
sivėrusi žemė ir prarijusi po
nų su karieta. Tik vienas ve
žikas išsigelbėjęs. Dabar šis 
ponas įkūręs požemyje savo 
pilį ir vidurnakčiais dunda 
su savo ketvertą arklių.

Dar viena nuostabi legen
da yra apie Zamkų kraterį.

vilai nukalti tokius retežii 
ir “zamkus” (užraktus, spj 
nas), kad jų niekas neįvei| 
siųs. Grandiniai buvo lai 
stori, bet juos sutraukė pal 
kalvis bebandydam&s savo j® 
gų.Du kart tiek geležies mB 
dėjęs ir vėl nukalęs graudi 
nius, kuriuos nutraukė KM 
vertas arklių. Tada kulsiu 
Martynas einųs kalti tokus 
grandinius, kokius galėtų K 

(Tęsinys 4 pi si.)
=ai

for MCTHER
\| betvirtina, kad požeminėje e- 

rdvėje gyvenų susirinkę visi 
senieji Lietuvos dievai. Ten 
pat gyvenančios ir bočių dva
sios.

Smardonės kraterio vanduo 
turi sieros priemaišų. Van- 
d ns kvapas labai nemalonus.

Į žiemių vakarus nuo Bir-' Senukai patys mačiusieji Dėl to vietos gyventojai pa 
žų priemiesčių tęsiasi neapre-’ kraterių atsivėrimų, girdėję ; sako ja tame požemyje esant 
piamos lygumos. Tai išgas-, žemės drebėjimų dabar paša-
tingas žemės drebėjimų lau
kas. Gyventojai pasakoja po 
juo esant erdvės tuštumų, ku
rios ilgis siekia n. t 4 my
lias. Išgąstingoje lygumoje 
nieko nepaprasto, nepaste- 
biania: laukai, sodybos, kai 
kur miškai, gojai. Viršutinį 
žemės sluoksnį sudaro juo-

koja nuostabiausias legendas. 
Požeminės erdvės buvimas vi
siškai įtikėtinas, nes ir moks
lininkai patvirtina, jog po 
žemės klodais yra. kalkėtos o- 
los, kurios turi apgaubusios 
didelius gipso sluoksnius.

— Vienų dienų prieš atsi
veriant krateriui, — pasakodžiąmis, molis ir vietomis žvi . , ....... ja senukas, as girdėjau sun-ms, Biržų apylinkėse eina iš 

lūpų į lūpas įvairiausios pa 
sakos apie nelaimingus žemės 
drebėjimus, nuo kurių sugriū- 
davusios pilys, bažnyčios ir 
miestai.

gimei atlikti kilnios užduo
ties jame — lyg pasaulis bū
tų laukęs tavo atėjimo. Pri
imk jį lyg jis būtų puikia 
proga daryti ir atlikti, nešti 
pirmyn didelius ir gerus su 
manymus: pagelbėti ir pa
linksminti kenčiantį, pavar
gusį, gali būti su sutriuškin
ta širdimi, brolį. Faktas yra, 
gyvenimas nėra pilnai įver
tinamas didelės
žmonijos. Juo nesidaro nė

kų požeminį dundėjimų. Tai 
buvo vasarai besibaigiant, ro
dos, rugpiūčio mėnesyje 191.9 
metais. Iš karto maniau, kad 
perkūnija, b. t dangus buvo 
giedras. Požeminis dundėji
mas kaskart vis labiau didė
jo. Buvo kažkas panašu į lū
žimų, šniokštimų, vandens kri 
timų į olas. Paskui jMisigirdo 
didelis trenksmas - sprogi
mas, kurį žmonės girdėjo už 
3-5 kilometrų. Trenksmo vie
toje išsiveržė vanduo ir da 
bar čia spokso neišmatuoja
mo gilumo akis....

Prieš karų 1904 — 1915
, metais, įvyko net keletas todaugumos . . ... . . - •. kių siaubingų žemes įgriuvi-

pusiau kiek išpultų. Laikas 
Gyvenimas yra prieš jus, nuo laiko žmogus atsistoja 

nuošaliai nuo minios, dirba 
uoliai, pastoviai, pasitikin
čiai ir tiesiog palieka garsiu.

— nuo tikro kelio negalite 
nusisukti; tat paimkite savo 
naštų. Ne jums vaikščioti ar 
nevaikščioti nežinomu keliu, 
jūs turite juo pereiti, nežiū
rint kų sutiksite.

Šis gyvenimas yra šventa 
našta panešti, — kentėti tat 
yra kilniau nekaip išdrįsti. 
Žiūrėk į jų, pakelk jų, nešk 
jų iškilmingai, atsistok ir eik 
po ja pastoviai; nepasiduok 
dėl skausmo, nesvyruok dėl 
nuodėmės, bet pirmyn, aukš
tyn, iki laimėsi siekį; nenu
stok iš tinginystės, neišklysk 
dėl smagumo; tesergsti tave 
Dievas, ir teveda tave Dievas 
tavo keliu. — Butler.

Priimk gyvenimų uoliai. 
Priimk jį uoliu, • gyvu, būti
nu dalyku. Priimk jį. Tu nž-

mų ir būdavo visi girdimi ti° 
požeminiai sprogimai, dundė
jimai. Gyventojai jau žino 
davo tų požeminį dundėjimų 
reikšmę ir jį išgirdę krausty
davosi su visa savo manta j 
kitų vietų siaubo apimti.

Yra žmonių, kurie dar te

pragarų iš kurio gelmių try
kšta tas smarvės šaltinis.

Toje vietoje kur dabar spo
kso Gaspadinės krateris kaž- 
kuomet buvęs labai didelis 
dvaras. Kraterio vietoje sto
vėję to dvaro tvartai. Dvaro 
ponas buvo nevedęs, pas jį 
šeimininkavo samdyta gaspa- 
dinė. Ji buvusi viena nedo
rųjų moterų; nekentusi dva
ro tarnų, labui žiauriai elgda
vosi su kumečių vaikais. Ka
rtų kai ji apmušusi dvaro 
bernus ir mergas, pikta ii 
keikdamosi pati nuėjusi pa- 
,melžti karves, pasigirdo bai- 
1 sus trenksmas — tvartų kar
tu su dvaro gaspadine prari
jo žemė. Tvarto vietoje į vir
šų išsiveržė vaduo, kuris iš
nešė į viršų milžtuvę. Dabar 
gaspadinė kartais nakties me 
tu iškylanti ir d; juoduma su
grįžtanti atgal, o vanduo ta

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

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

■ l„

for SISTER 

or BROTHER

for GRANDMA. TOO

for DAD

MV WORRIES ARE OVER/ 

NOW WE ALL ŪSE 

FOM-OIAMP OUR 

HAIR TROUSLES

ARE ENDEDf

mother’s lot to watch and worry 
over the health of the family. Būt 
mother’s worries about the family’s 

Tiair problems are ended, now that 
Fom-ol is here to help. Fom-ol is p re- 
markable foaming oil shampoo, s a per
ti n e and non-irritating to the mos r 
tender skin. Fom-ol takes drab, siekly 
hair and leaves it thoroughly rlear»
and glowing with vibrant health,/
Through its amazing 2-fold po^-r ta

clean and revitalize, Fom-ol tokes young hair and keeos H 
young; takes old folks* hair and mokės it look yourgl 
Fom-ol is so economical; a little goes a long wuy Ask 
your druggist for the regular 50c size. Or, write for j gen- 
erous trial bottle, enclosing 10c to cover oacking and postage.

FOM-OL I
i

Aiolt than a skamjaoo... a. trt&tmintJ •
CLAIROL. INC.. 132 WmI 4*rt» Slraat, N.w Vadi. N. V '

I enclota 10c for ona trio' tilt bottl* of Fom-ol

— Karališkas Gyvenimo

Takas

FACTS YOU NEVER KNEW!H



n k a u a a s

lUJOSiOS ANGLIJOS ŽINIOS
Iš Conn. Lithuanian 

Catholica Veikimo

m. Kunigystes 
Sukaktis

'FORD,
21 d. 

įšventė 
lukaktį, kurių kukliui 
(Rytų atlaikė iškihni-i 

Mišias. Asistavo ku-

CONN.
gerb. kun. A- 

33 metų kuni-

Penkių metų sukakties pro
ga CLC rengia balių ir Šo
kius Hartforde, mokyklos sa 

rėjo šaunių Kalėdų palty sa- lė«ie’ *au*io 9 d- Jaunimo bus 
vo klube. Dalyvavo apie SO iS viso* Conn- valstybės. Grieš 
rinktinio jaunimo ir vietos Art l>ubrow and bis Briga- 
kunigai, taip jait svečias kun. orkestrą. Dainuos Pra
dr. Ražaitis. Vakaras
linksmas.

|)UV nas Pekanus.

Lietuvis PaaukštintasLi. tuvių legijono valdybos
instaliacija WATERBUHY, CONN. -

,. . . - Instaliacija buvo sausio 3 d., Buvęs šerifas Jonas Jenušai-
E-U • ,11 vlll)a’> 0 mokyklos salėje. Naujų vai- tis miesto majoro lluves Įia-
^;rium buvo kun. Se- , . ,, , _ „j v »• ,t r dybų sudaro: vadas V. Zal-
(is. Kew York. Pamoks- . 1 , . 1Tv . meraitis, vice-vadas A. Ur-

ęei ,. un. , i. ,azai j)01ias> adjutantas P. Jankaus-'yra pasiruošęs lietuviams pa-
tuo metu vede dvie- , , v . ... .kas. Dienos ohcieriai: V. Ko- tarnauti. Jis yra respubhko-

skirtas miesto asesorium. 
Sveikiname! Jonas Jenušaitis

5ių misijas. Vakare

Antradienis, sausio 5, 1937

mišparus laikė 
iatas. .Asistavo ku- 
aliečiai: Lutkus ii

. rtantaitis, fin. rašt. P. Kaz- nas, gį majoras demokratas.

Naujos Anglijos ku- 
l'tel^gramais ir gyvu žo-

-ikino kb bonų. 
įų metelių ir

bikatos.

lauskas, kasininkas Zablaiti«, Tai rodo, kiek pasitikėjimo 
kapelionu Kl. Skarupskas, o juomi turi net demokratai, 
apsaugos seržantas Kon. Pun-
džius. Susirinkimui vadovaus 
national comniander J. Ka
valiauskas iš Nevv Britain.
Jam asistuos nevbritanietis le

stip- gijonierius adv. Tarnas Ku- 
I bilius.

Iš Gyvenimo Tų,
Kurie Rojų Ant 
Žemės Steigia

6000 mylių šunimis. EUgino, 111., gyventojai buvo nustehintT pamatę-n pa- 
prastus keliauninkus sustojusius mieste pasilsėti ir pasiganyti. Tai Patrick Car- 
roll su žmona iš Hazelton, Britų Columbijos, kurie, pasikinkę j rogutes penketų 
šunų, pasileido j tolimų kelionę — Halifa.v, Nova Scotia. Iš namų išvažiavo pra
ėjusį kovo mėnesį. Kur yra sniego, važiuoja rogutėmis; kur nėra sniego, rogutes 
užkelia ant ratų ir taip važiuoja. Pasiekę Halifaksų, bus padarę 600) mylių ke
lio.

kūnas, M. I. C.).
,, Brcckton, Mass. — kovo 15

27 dd.
Brooklyn, N. Y. (pas Kun.

. Aleksiunų) kovo 8—16 dd. 
į Maspetli, N. Y. — kovo 13 
' -23 dd.
j Pittsburgh, l’a. (pas Kun. 
Vaišnorų) balandžio 5—13 

I dd. (Km. J. Mačiulionis, M. ji. C.).

Shenandoah, ra. — balan-
| džio 19 d. iki gegužės 2 d. 
(Kun. J. Maėiulionis, M. I. C. 
ir Kun. A. Markūnas, M. 
[.. C.).

Philadelphia, Pa. (p s Kun. 
iZimblį) gegužės 31 d. iki 
Į birželio 6 d. ( Kun. J. Ma- 
itiulioiiis, M. L C.).

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
LIETUVOJE

SUDBURI, ONT., CANA- 
T)A. — Sudburio lietuvių kar
štieji darbininkai prieš kapi
talų, pav., J. S., vienas jų j sudavė kuju paskutinį kar-

io 10 d. pas Zal-lms iš Marianapolio kolegijos JydeH\ j“*“ diTn/darid' l* SuJreMjo> sudmd«j° 4e‘ 
<feius Ibuvo Auxiliary Ka stud. ViZ-as paskelbė Ali A- i "!** u ji l atslv6rė krate™ ir

vakaro Padaryta lai- merican Lithuanian Football. ? ? , F -?! nuSrimzdo i Šelmes. Dabar

(moterų) postai vei- Parvykęs Kalėdų atostogo-

įlB Auxiliary posto

tordiečių legijonas ir au

Ali American Lithuanian 
Fc°tball team

(Atkelta iš 3 pusi.) 
kelti tik trys vyrai. Kai jis

ntis upelis. Kartais į kūdrų I bulinimo darbai yra surišti 
nukrinta nuo uolų vandens su didelėmis išlaidomis. To- 
lašai, kurie sukelia keistų j dėl pirmiausia žiūrima, kad 
monotoniškų garsų, panašų j būtų dirbami svarbiausi ir 
varpų ir varpelių aidų. Kaili re’balingiausi susisiekimo da- 
loli nueina tas tekantis lųie- rbai. Dabar daugiausia rūpi- 

' lis ir uolos urvas, sunku pa- namasi plentų statybos ir ki-

“Inventory”
Išpardavimas
20 IKI 40 PROCENTŲ 

SUTAUPYSITE

Po

ku ris atnešė kele- 
ų pelno. Laimė teko End 

erei B. Saukienei. K i- i Lel't

ratelio sąstatų. Štai jis: Left i kapitalų, o pats siekia kapi- i teil kalvis amžinai dejuojąs
talo daugiau, negu kas ki- kraterio gelmėse prikaustvPlatukis (Duoucsne,, . ... v,- ,v 1 '’itas. Kų tik uždirba, apsinio_ Moneievvb-z.i™-: v , tas su nenutraukiamais gran

„ , i |keięs uz valgi, visa kemsą Į ainiaisĮyias bus pas Gie-, (Moly Cross), Lelt Gurad -
ai sausio

Tarkit

5 d. Raskovvski (Pittsburgh), Cen- 
ter Yaneliulis — (Catholic u- 
nivers'itv), Right Guard — 
Stareevich (Wasliington), Ri- 

rnodžio 20 d. buvo moky. „į^ Taekle — Yanusas (Bos-

fcyLtoe vaikučių Kalėjų 
as

bankų; net ir drabužio tinka-
Netoli buvusiojo kelio Vii-| 

j nius - Ryga yra žemėje ke-1 
Kiti darbininkų gcradaria1 jįoiį^^ metrų gilumo plyšys į 

praeitų vasarų rengė pikni- | a,.|)a krateris. Nesunku nusi-!

mo nenori nusipirkti.

kų. Kviesdami žmones sakė leisti į patį kraterio dugnų
, vaikučių Kalėdų vaka-i ton (Jollege), Rigbt End'-- “Mums nereikia tokių, kurie tain tikrais pačios gamtos lai

VonrliTirt rrv.i vn !in Tilni •» r- /o_____ nnirpriH • EiU lokiu. k 11P i P (IhUIT 1„:Vaidino gražų šventei Mįnsavage (Svracuse), Quar- negeria; tik tokių, kurie daug
Ijįkintų veikalų trijuose a- Įev Back — Puplis (Notre geria”. Reiškia, piknikų rfc- 

Paskui pagiedojo ka- Dame), Left Halback — Sta- ngė ne pasilinksminimui, bet 
lių giesmių, padeklamavo pniįs (Pittsburgh), Riglit Ha- išnaudojimui tų pačių darbi-
-—iežė. Ka-langi tai bu- inwck — .Jakoski (AViscon- ninku. 

o Evangelisto lai-‘ sm) i,. pun Back — Dulkiu
l lį^ftttnigams Jonams: (pordham).
^,nu# ir vikarui įteikta 

avo ir kun.

Kitas,
gerovei,

ptais. Tas plyšys - skylė lai-

Lažaitia. Zu įonių atsilau- 
nemažat

Sveikiname stud. Vyčų, ku i žmona išviliojo iš įnamio (bu- 
ris, matyti, n. menkas autori-, nlingierio) $475 ir išvarė iš 

sakydamas,tetas sporto dalykuose. Bet. namų,
K- kurgi atstovas ir Marianapo

lio?Pasisekė

’rieš Kalėdas per dvi sa- i _______
tęs mfcų bažnyčioje misi- j šiomis dienomis appendiei- 
vedė svočias iš Lietuvos (Įjs (ųx>racijos padarytos kun. 

U dr. Ražaitis. Žmonių ((>(,Kui'ir kun jr Ražai. 
likdavo net iš tolinu snių (,iui Abu SVeiksta. 
mų. Visi džiaugiasi niisi-

LinkėjimaiI
tPsaaUttniinai iš nuėsto Visiems llartlordo', VYater- 

burio ir, bend.^1, visiems 
Conn. valstybės lietuviams, 

i išgirdo linksmų naujie-; ypatingai šio laikraščio skai- 
Miesijk majoi;i> a,,,as į tytojanis ir platintojams, lin- 

lllacy fMkyio kun. Nmbo- |.įme iaįinįngįausįų 1937 me
hariu Wty Juvenile Coru- tll
Įgion (jaunimo reikalus __

tyti).
reikiname gerb. klebonų 
baugiamės tuo paskyri-

aaaUttaiinaD iš nuėsto 
Įlomis dienomis ha 111 <»r«li••

, VyčhĮ ^Įjfdų parl.y 
' ip katfttėt, taip ir šįmet 

ų Hartfordo kuopa tu

A ir D
Deitami j

Vaistus
jausliam ? 

tnokallftkal .m vitaminai \ . 1.
Tai tlPBloRlnln 
teitum Ir vel- 
,Tl»iii nervų 
pėda ro žrno-

■T Sustiprink 
NUO A-TON E 

liks užmirk
us neturi blo- 
1 tat.lentukėse 

nebūsi pa.- pinlK"! bus
Ir garantuotas 
į Neatldėllok, 

VabnklH pati ro j o NtJ- 
Įrtutą su VI-

UOA— SOL. 
J6c Ir 50c.

koma šventa ir kituoniet bu
vo gausiai lankoma. Čia, sa
ko, būdavę daug išgijimų nuo 
reumatizmo, luošumo, maža-1 miškai su 

dirbąs darbininkų regystės ir kitų ligų. Į čia: medžiais, 
susitaręs su savo į nešdavo daug aukų: pinigais-j -----

sakyti.

Dar nuostabesnį vaizdų su 
daro kita žemės tuštuma va
dinama — Požemiu prie Klau
sučiu kaimo. Upelis, kuris 
prasideda kažkur toliau, In 
rods, to paties kaimo pelkė 
se, pribėgęs Požemio kraterį, 
krinta putotas su dideliu tre 
nksmu ir pranyksta uolotoj 
jo gelmėje.

Tų nuostabių duobių čia 
aibės ir apie jas pasakos, le
gendos neišsemiamos: čia nu 
grimzdęs dvaras, pilis, baž
nyčia, užsėti laukai ii' ne 

šimtamečiais

tų sausumos kelių
Mat, rūpinamasi pa-tatyti tvi 
rtų ir kietų kelių, kurie ma
žiausia priklausytų nuo ga
mtos sąlygų ir būtų tinka
mi naudotis bet kuriuo metu 
laiku.

Dabar Lietuvoje esamas ple 
( Tęsinys ant 5 pusi.)

Tėvu Marijonu 
Misij; Maršrutas

Na ujos radios
£7.50

Radios gražiuose 
tose po
£19.50

Skalbiamos mašinos po
£32.50

Karpetai 9x12 po
£12.50

3 dalių Breakfast lovos 
po

£12.50
Geležinės lovos

£6.50
Ploor Lempos

£4.50

kabiu •-

”0

po

kad jis
gyvenus su jo žmona. Be to, 
dar norėjo nužudyti pridėda
mas stiklų į jo valgį. Visa 
tai darė tam, kad n reiktų 
grąžinti iškaulytų pinigų. Į- 
namis, būdamas rimtas ir ty
kus žmogus, nenorėjo “bade- 
riotis”, tai taip ir liko tie 
pinigai “darbininkų” užtary
tojui. Geras biznis.

Sudbaxietū

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “DRAUGE”

A'
Tsb.

daiktais, kurias su laiku ne-' Per 30 Metu Bus Pastj 
Ryta 2,000 Ki’m. Plėnį

Susisiekimo sritis yra vie
na valstybės ūkio sričių, k n 
rioje per trumpų laikų dide 
lės pažangos padaryti n ga
lima, nes visi susisiekimo to

žinia kas tai surinkdavo. Tre
jybės ir kitų švenčių metu 
dar ir dabar į skylę sueina 
būriais žmonių.

Nusileidę į plyšio dugnų, 
randame nedidelę kūdrų, iš 

i kurios teka vos, vos čiurena-

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINEITS ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

r PRASYK 9AMPELIO DYKAI 
Trln«r'« Blttw Wlnr Co.
Ml 8. R>IIr (M., Chlronn. III. 
Prlalvok man iampH| djkal 

Tardo*________________________
Visose

Vaistinėse

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

Sugar Noicii, ra. - sausio 
-31 dd. (Kun. J. Mačiu- 

lionis, M. I. C.).
( ambridge, Mass. — vasa

rio 8—21 dd. (Kuri. J. Mačiu- 
lionis, M. I. C.).

N'ew Philadelphia, Pa. — 
vasar. 22 iki kovo 7 dd. (Kun. 
J. Mačiulionis, M. I. C.).-

Providence, R. J. — kovo
I— 7 dd.

V'aterbury, Conn. — ko.u
II— 20 dd. (Kun. J. M čiu- 
ionis, M. I. C. ir kun. A. Mul-

23 BUDR1K FURNITURE 
MART

3347 S. Halsted St.

Jes. F. Binlrik, Ine.
3417 S. Halsted St. 

Tel. Boti. 7010
Ihidriko Programai: Nedėliomis 

7—8 vakare \V0FL; Ketver- 
gairt 7—8 vakare WHFC.

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

INSURED

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Associarion of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti dividendų ant visų taupymo

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

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

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

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

Patarnavimas teisingas ir greitas.

t

NODAIJI
ederalSavings

AND LOAN AS1OCIATION
u or chicago

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



Antradienis, sausio 5, 1937

Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

idžiai Iš Pašventini- 
|o naujos sakyklos

aušros Vartuose

uodžio 27 d. vakare, Au- 
Vartų bažnyčioje paavė

ta naujoji sakykla, Saki/.. Po apeigų bažnyčioje, sve- 
|us Širdies ir Sv. Juozapo tainėje įvyko V. Uždavinio 

ai, Šv. Pranriškaus ir kalba. Ir buvo ko pasiklau-
itanislovo statulos. ' syti apie Vilniaus lietuvių —

un. J. Vosyliui, M. T. C., golgotų.
jkius iškilmingus inišpa- Kalbėtojas faktais įrodinė- 

atlikus šventinimo apei- jo, kad, anksčiau ar vėliau, 
kleb. kun. M. Urboną-J Vilnius tikrai bus atvaduo

tas pasakė progai pritai- 
tų pamokslų, kuris darė 
|us įspūdžio. Pamoksi inin- 

apibudino paties Dievo 
?klą ant kalno Sinai žy- 
tautai Mozės išvestai iš 

lyto. Iš sakyklos pats 
|vas kalbėjo, o žydai pra- 
Hozės sakydami: “Tu, Mo- 
kalbėk su Dievu, o mes 

ręs klausysbn, nes matai, 
fcs, Dievui kalbant, mirš-

tas.
IJetuvo? nepriklausomybei 

atgauti priežastis buvo ne 
vien pasaulinis karas. Svar-

[Toji paties Dievo sakykla 
Įivo ant kalno. Kada Kris- 

skelbė minioms aštuonis 
įlaiminimus, skelbė nuo kal-I
FSakykla pakelta nuo žemės 
izduoja kalnų, nuo kurio
s šventadienis skelbiama jaunimo ngra džiaugs
ivo žodis, kurio kiekvieno 

logaus šventa pareiga aty- 
fiai klausyti ir savo atmln- 

pasilaikyti.
|Prie šio kun. Urbonavičiaus 

lokslo iškyla daugiau mi- 
ių. Štai, Dievas kalbėjo A- 
tanui ir Ievai tik sykį. Į- 
jjo juos tik sykį. Jiems nu
lojus, atgailą skelbė tik

<kį.
Žydams, ant kalno Sinai, 
bėjo tik sykį. Jiems pas- 

lbė savo 10 įsakymų tik 
kį. Kristus gyvendamas ant 
mes kų sakė, sakė tik po 
kį, išskyrus minioms tar

us šiuos žodžius: “Aš esu 
lyvenimo Duona... Kas val- 

tos Duonos, bus gyvas 
>er amžius... Duona gi, ku

Užgirta Senoji 
Valdyba

BRIDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėm. 2 skyr. 
priešmėtinis susirinkimas j- 
vyko gruod. 4 d. Valdyba 1937 
metams užgirta toji pati. Li- 

Ūra Ai .luošiu,’ yra mano Kū- nkime 2 skyriui gerų sėkmių 
jas...” ir t.t. (Jon. V-I, 48 ir
ak.).
Koks džiaugsmas šiandie 

monijai — iš kunigų lūpų 
jrdėti Dievo žodį, balsų iš 

sakyklos. Ir nesykį, bet ka
da tik mums sveikata leidžia 
ateiti j bažnyčių.

K0W OFTEN CAN YOU 
KISS AND MANE IIP?

rpEW hnabandu can undemtand 
a why a wlfe should tura from a 
pleaaant comp&nlon into a shrew 
tar orie whole week in every month.

You can s&y "I'm eorry" and 
&■<— and make up easier betom 
marriagethan aftar. Bewlae. Ifyou 
yrant to boki your huaband, you 
Vron't be a tbreė-quarter wtfo.

For three genera tiona one woman 
haa told another how to go "smll- 
inf through" with Lydi* E. Plnk- 
hkn'i Vegetable Compound. I» 
helpR Naturc tone up the ryrtem. 
thua leaeening the diacomforta from 
the functional dlaordera vhlch 
yrotneo muat endure In the three 
ordreta at lifle: 1. Turning from 
gtrlbood to tromanbood. 2. Pre- 
partng for mothrrhood. 3. Ap- 
nroaching "middie aga.”

Don’t be * three-quart«r srUa. 
take LYDIA B. PINKHAM’8 
VEOBTABLE COMPOUND and 
Oo "SmUing Through.''

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALI8TAS

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

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

CHICAGO
Telefonas; JUNiper 1542

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

Naudotis tuja laime ragino 
ir gerb. pamokslininkas; ra
gino atydžiai klausyti Dieve 
žodžio, išeinančio iš sakyk
los.

V. Uždavinio kalba

blausioji priežastis buvo tin- 1 kuopų. Tikietus platina po
karnas tautos iš anksto pasi
ruošimas.

Kad Vilnių atvaduoti, rei
kia ta;p pat būti lietuvių 
tautai pasiruošusiai. Reikia 
remti Vilniui Vaduoti Sujun
gę, kuri tam pasiruošimui va
dovauja. Reikia steigti prie 
Katalikų Federacijos V. V. 
S. skyrius, remti vilniečių ko
vas su okupantais. Aukų su
mesta virš 20 dol.

Kalba išklausyta dideliu į- 
domumu. Tik gaila, kad jau
nimo ipermažai buvo. Iš pa-

mo nei bažnyčiai nei tautai. 
Ir toks jaunimas niekad ne
silanko, kad pasiklausyti pa
našių kalbų. Bet čia nesima
tė nei organizuoto jaunimo. 
Liet. Vyčių, sodaliečių, cho
ristų ir t.t. Kadangi jaunime 
glūdi Bažnyčios ir tautos a- 
teitis, tad jam daugiausia tu
rėtų rūpėti dalyvavimas pa
našiuose parengimuose. J. Š.

šiais metais. Daug senų narių 
sugrįžo ir atsivedė naujų na
rių.

Gruod. 6 d. įvyko skyriau? 
smagus popietis, kuriam loš 
ta bunco. Nariai sunešė gra Į

2359 S. Leavltt St. 
CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

, v. , GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
žiu dovanų, o po lošimo bu- > 2403 W. 63rd St, Chlcago- 
vo pavaišinti skaniu užkan
džiu.

Metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8 d., paraip. mokyklai' 
kambaryje, 8 vai. vak. Visi 
os rėmė,įai-os malonėkite atsi
lankyti, atsivesdami naujų na 
rių. Išgirsite daug raportų.

S. W.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinta1 

■ pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

West Pullmano
Sąjungietės Veikia

Moterų Sų-gos 7 kuopa da
rosi veiklesnė. Vajaus metu 
įsirašė į kuopų keliolika dar
bščių moterų ir mergaičių, k u 
rios labai sėkmingai darbuo
jasi.

Dabar yra išrinkta komi
sija iš 4 narių surengimui 
“Masquerade Dance”, sausio 
10 <1. parapijos svetainėj 7:30 
vai. vak. Įžanga 25c.

Į komisijų įeina: Pa'eliū- 
nienė, Perednienė, Pr. Juš- 
kiūtė ir nut. rašt. Jenkiūtė. 
Visos neseniai įstojusios į

visas kolonijas, svečius kvie 
čia iš visos Chicagos ir apy
linkių lijrt visiems užtikrina 
“good time”.

Minėtų dienų nepatingėki
me atsilankyti į West Pull
mano parapijos svetainę. Sa
vo akimis pamatysime gra
žiai prirengtų “Masąuerade 
Dance”. ZLG.

Pranešimai
Lietuvių Golfininkų Sąjun

ga šaukia metinį susirinkimų 
trečiadienį, sausio 6 d., 8 vai. 
vakare, “Margučio” svetai
nėj, 6812 S. Western avė. Bus 
paskelbtas vajus nariams ve
rbuoti ir tam yra paskirta 
daug dovanų vajaus darbuo
tojams. Tarpe dovanų yra ke
letas labai gerų. Pav., pirmų 
dovanų laimėtojas gaus dykai 
visiems metams lošti golfų.

Res.:
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų: ,
HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pasai sutarti

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone 
PROspect 1C28

Res. and Office Tel. CANa’ 0257

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4643 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
gydytojas TR GffTRUROAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir Nedšl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. Caiifornia Avė. 

Telefonu REPublic 7868

[V A IIŪ8 n A I T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 lubos
CHICAGO. ILL.

Telefonai MIDvray 2880 
OFISO VALANDOS:

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

X. vaL po pietų it nno Z iki 8 JO X. X.

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

TaL YARde 0994 
Rea.: TaL PLAaa 2400

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

Nediliomia nno 10 iki U diena

BRITToi

Naujų Metų dienų. Taip atrodė Naujų Metų dienų Sberman viešbučio (Cbi- 
ea#°j) vienas “bąli room”, kur laukta Naujų Metų. Darbininkai turėjo per die
nų valyti salę nuo ibonkų ir visokių šiukšlių. Tas pats buvo ir kituose viešbučiuo
se bei klubuose. Naujų Metų laukėjai, užsimokėję net po 10 dol. įžangos, gėrė 
šampanų, kurio kaina tų naktį buvo tris syk aukštesnė negu paprastomis dieno
mis.

Antras ir trečias dovanų lai
mėtojai gaus po pusę tikieto. 
Taipgi bus išduoti įvairūs ra
portai apie klubo stovį. Bus. 
ir valdyba renkama 1937 me
tams.

Veik rašt. Dr. G. T. Bložis

Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus dr-jos metinis 
susirinkimas įvyks antradie
nį, sausio 5 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 7:30 vai. 
vakare. Malonėkite visi na
riai atsilankyti, nes randasi 
daug svarbių dalykų svarsty
mui.

Dvigubas Cellophane jvyuioji 
mas Dvigubai-Švelnių Old 
Gold pakelių duodd jums rink
tinių derlių tabakus pačiam 
g, riau šiam stovy.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v

Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro
TeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti____

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso TeL VTRginia 0036 

Residenee Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

Nut. rašt. Frank Bakutis Bučinską Šeimyną
Sausio 5 <1. 7:30 vai. vak., 

Lietuvių auditorijoj 3133 So. 
Halsted st., įvyks Lietuvių 
Demokratų Lygos susirinki
mas. Bus renkama nauja va 
Idyba ir daug įvairių daly
kų svarstymui. Kviečiame vi
sus narius iš kiekvieno var
do atsilankyti ir laiku.

Korespondentas

Tel. Calumet 6974 OflRO valandos 
9 ryte Iki 8 vakare

Išskiriant sek 
madlenlus Ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
OHIOAOO. ILL.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

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

TaL CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais patsai sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

VTRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakarel
\ REZIDENCIJA
i LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.

Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

murai antarti

Residenee
6609 S. Arteslan Ava 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
3156 W. 69tb St.
HEMIoek 5998
VALANDOS:

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

pagal sutarti

Telepbone HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

neesti snsiterima

Tel. Office Wentworth 6330 
Ras. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyras seredomia ig subatomis.

Ištiko Skaudi Nelaime

Naujų Metų vakarų — apie 
6:30, Kazimieras Bučinskas, 
2221 West 23rd plaee, parėjęs 
pasivaikščiojęs ir eidamas 
užpakaliniais laiptais būtan, 
nelaimingai paslydo, griebėsi 
tvorelės, kuri neatlaikė, ir nu
krito apie 10 pėdu ž mvn. La
bai susimušė galvų j vieno 
laipto smailuma.

Greit buvo pakvietas dr. 
Kavarskas, kuris patarė su
žeistąjį vežti ligoninėn. Grei
tai buvo paimtas i apskrities 
ligoninę, kur jau nebegalėjo 
pagelbėti joki daktaru pagel
ba. Tr tuojau po pusiaunakčio 
Kazimieras skyriesi su šiuo 
pasauliu.

Koronerio teismas pripaži
no, kad mirė įvykus nelaimei, 
kokių dažnai pasitaiko.

A. a. Kazimieras buvo ma
lonaus būdo. Metų turėjo apie 
43.

Abiem Bučinsku šeimynom 
reiškiame didele užuojauta.

Rep.

Help Kidneys
Don’t Take Draatic Draga

Tour Kldneya contaln 9 mllllon tlny 
tubes or fllter* whlch may be endangered 
by neeleet or draetlc. Irrltattna dru<». Be 
careful. If functional Kldney or Bladder 
dlaordera make you aufter from Oettlng 
Up Ntahta. Nervouaneaa, Loaa of Pep. Lęa 
Palna, Rheumatlc Palna. Diaclnesa. Clr- 
clea Under Eyea. Neural»la. Actdlty. 
Burnine. 8martln» or Itchln*. you don t 
need to take chancea. Ali dru«late now 
have the moit modern advanced treat- 
ment for theae troublea—a Doctor'a prea- 
crlptlon called Cyatea <S1aa-Tex). Worka 
faat—aafe and aure. In 48 houra lt muat
brlnr new vltallty and la auaranteed to 
make you feel 10 yeara youn«er In one 
werk or money back on return of empty 
package Cyatea coata only 3c a doee at 
druaclata and the guarantee proteeta you.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telepbone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: RP3Pub'.ic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo S iki S 
Panedėllo. Seredos ir PėtnyCios 

vakarais nuo S iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic eftOO

State 4690 Prospect 1019

KAL & ZARETSKY
ATTORNEY8 AT LAW 
0322 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo t: 80 po piet 
Iki 8:80 v. vak. Subatoj nuo 12 Iki 

6:00 vakare 
188 W. Randotph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po Dlet.

GLEMENT J, PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. Michigan Avė. 

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

GLEMENT J. SVIL0W
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Seštadieniaia

6322 So. Westeni Avenue 
-i.., PROspect 1012

,, CRANDPARENTS v 
AkSEDTOKEF.PA 
BOTnEaZflOSTElTH^’, 
ALVVAYS HANDYIN 
THE HOUSE'--

HOSTETTERS
STOMACHIC BITTERS

GRAŽIOJ! LIETUVA
BROLTAI M K. MOTUZAI 

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

Sausio mėn 7 d. — 7:30 vai. 
vak., Jono Yuškos svetainėj- - 
Hollywood Tnn., 2417-19 W. 
93rd St. — Chicago, UI.

Sausio mėn. 9 d. — 7:30 va1, 
vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. — Cbi- 
eago, III.

Broliai M. K. Motuzai pa
rodys:

Lietuvų spalvuotose 
paveiksluose,

kurie buvo pagaminti praeitų 
vasarų keliaujant skersai ir 
išilgai Lietuvų, bendradar
biaujant su įvairiom organi
zacijom ir kariuomenės stabu.

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

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

Suaugusiems 35c — vai
kams 15c.

CLASSIFIED
R RI K AL A V J AM A D A R RUN INKftS

Reikalo ujama mergina namu darbui. 
Pusė dienos. Nereikia dirbti Rek- 
madieniaiM. 2 suaugę asmenys. 
CRAwford 5780. 1421 So. Uwn-
dale Avė.. Ninebtsrg.. .

REIKALAUJAMI DARBININKAI
2 l.letu via i Tuojnai

Samdysime du gražiai iSrodančiiia 
energingus vyrus. 25 iki 45 m., pa
prastų gabumų, kurie nori nuolatlnj 
darbo su viso kraftto organizacija,

' iftdirbėjais elektros dalykų. Turi ap
siimti dtrf)t('-'8 valandas J dieną Ir 
pradėti jutis.ų sąlygomis. Tai reiš
kia nup;,'I4O (kl |60 | savaitę nuo
šimčiais pradžiai. 'A.t"iSaukite pas 
samdininko J. F. .Danis, t Room 618, 
203 N.o. -Wahash Avė.

IEŠKO PIRKTI-

Teftlconia pirkti maži vargoniukai 
(reed organ). Tufi būti geram uto- 
vy, Box 81 A, 'UJnHigas".___________
DARDA VrMlU JVAIRPS“ DALYKAI’

Pardavimui naujas refrlgepatorius. 
vactitim rteener. skalbimui maS'na. 
Privatus pardavėjas, parduos pigiai. 
71Sn Talman A’'».

REIKALINGA DARBININKAI
RETKALĄU.TAMT vyrai Beiluoti ir 
sortuoti metalą. Prityrimas nereika
lingas. Clvhournė .Tnnk Rbop 1745 
Clvhonrnp Avė. Divcrsev 6685.
NAMŲ STATYMAS IR-TAISYMAS

Manant statyti sau naują namą ar 
. pertaisyti sena. šaukite

JOHN VILIMAS 
Į Contraetor & BniHer,

6827 Ro. Manlewood Avė., telefonas 
PROspeet 1185.

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWFRT RERVTCE RTATTON 
2335 Ro Westem Avė., kampas 23rd 
Plaee. Te1. CANal 3764. Phillips 
“66” Prodnets — Veedol and Qna- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lnhrikantai vartojami — In' 
dexed Lubrieation. Vic. Yuknea, ma- 
nager.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų ankštų namas po 
4 kamhnrina, su voniom, skiepu, ir 

j 2 karu garadšinm. Rtella Ynkne,
2150 W. 24th St., arba tel. CANal
.3764.

_________UPHOLSTERING________

Rakandų Taisymu
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimaa, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Snperior 
Upholstering Co., 327 Sa. Kedzis 
Ava, NEVada 7717. . . i . L .
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ms, jų šeimynoms ir našiai-. 
eiams.

Neseniai lietuvių laikraš
čiuose tilpo aprašymas gra-

. žaus labdarybės darbo, kokį didelė, Tarp didelio žmonių . ,,, • , . . .1 . , . dirba Chicagos Lietuvių Mo-skaiėiaus, paprastai, būna vi- . .... ,’ . 1 _ . . teru klūbas. Dabar pasirodo,
sko: gero ir blogo. Ta,p .r k#<|i k,abo, )okj
Chicagos lietuvių tarpe. Čia ... , .® r labdarybės darbų dirba ir ki

ta. lietuvių moterų draugija,

Iš Chicagos Lietuvių 
Moterų Padanges

Chicagos lietuvių kolonija

Čia
visko daugiau, negu kurioj
kitoj lietuvių kolonijoj. Tik, 
deja, blogumai čia plačiau ži
nomi ir daugiau publikuoja
mi, negu tai, kas gera ir gir
tina.

Taip yra visur, taip ir Chi- 
cagoj. Tik tas skirtumas, kad 
Chicagoje visko daugiau, ne
gu kur kitur, už tad dažnai 
ir pasitaiko, kad lietuviai clii 
eagitčiai kitų kolonijų lietu
viams žinomi daugiau tik iš 
blogosios pusės. O tikrenybė-

tai — Jaunų Moterų klubas.
Jaunų Mot rų klubas (You 

ng Matrons Club) įsikūrė pa ’’ 
baigoj 1931 m., kaip tik tuo 
laiku, kada, Amerikoj pra
monės ir industrijos panikai 
didėjant, Chicagoje ėmė di- 
dintis skaičius suvargusių 
lietuvių šeimynų.

Jaunų Moterų klubas dirba 
tų patį darbų, kaip ir Chica
gos Lietuvių Moterų klubas, 
tik skirtumas tarp vieno ir

— N. Ša tft nienė, vice pirm. —
L. Dargienė, užrašų sekr. — 
Z. simki nė, fin. sekr. — D. 
Mittchel ir iždininkė — Kn- 
trė Kenipart.

Klubas deda pastangų 11< 
tuviams seneliams apskrities 
prieglaudoje (Oak Fore.-:) 
surengti vakarėlį sekmadienį, 
sausio 17 d. Vienas lietuvis 
pmmoninkas tai dienai' auko
ja savo patarnavimų: duoda 
automobilius reikalingiems, 
žmonėms ir valgių produkta
ms, kurių apsčiai suaukojo 
lietuviai ir svetimtaučiai pra
moninkai, nuvišti.

PROFESSOR NOODLE

STOpifc

De»rProfcssor:
Ple&se tell me whtį atraf- 
f ic cop vorit k«p his sierai 
up ai “5t op” vhen people i 
the street? I cross the road 
and start topray.and just 
when I’m about half-waų- 
Kis whistle tfives a twe«t!

k į Unless the cops adjust their' 
eyts, sos human folks they’ll rec- 
o£nize,StPekrsoonril $reet! 

s\ A Pedestnan.

je pas Chicagos lietuvius da- kito tas, kad pastarasis nuo 
ug yra ir gerųjų pusių. Kad seniau įsigyvenęs, narėmis
taip tikrai yra, liudija veik
la lietuvių moterų, kurios di-

skaitlingesnis ir savo veiki-

Labdarybės darbas nėra le
ngvas, ypatingai lietuvių ta
rpe. Pas lietuvius turtingų 
žmonių ir duosnių filantropų, 
galima sakyti, visai nėra, o 
šiaip pasiturinčiųjų didžiuma 
į labdarybę žiūrį iš aukšto, 
kaipo į dalykų menkos reikš-

mų išplėtęs didesniame plote. mės. Todėl ir Chicagos* Lie-
rba labdarybės darbų. Kuo- ‘ Jaunų Moterų klubas pro- tuvių Moterų labdaringoms 
met kitose lietuvių kolonijų- gresuoja, stiprėja ir savo ve>- draugijoms sunku surinkti rei 
se apie labdarybę dar tik kai- kių plečia didesniu maštabu. | kiamų išteklių, kad aprūpinti 
bama, Chicagos lietuvės mo- Jo narės visos jaunos mote-: didesnį skaičių pavargusių sa- 
terys toje srityje organizuo- rys, išeivijoj augusios, ener- vo tautiečių. Už tai Jaunų Mo 
tai dirba jau nuo keliolikos gingos ir pasišventusios drau- tcrų klubas savo darbui pa
metu. Sulig savo išgalės, tei-} gijos tikslui. rainos ieško ir svetimtaučių

Jaunų Moterų klubo daba- tarpe, tačiau šelpia tiktai ke
rtinę valdybų sudaro: pirm. tuvius. Korespondentas

Vaikams pamoka. Ed. Anuerson, 10 m. amž., Nor- 
regian American ligoninėj. Būdamas drųsus Humbold 
parke ėjo ledu jier vos užšalusį prūdų ir, ledui lūžūs, 
įkrito į vandenį. Laimė, kad toj vietoj buvo negilu, 
tat gr. ita pagelba vaikų atėmė iš mirties nastrų.

kitų Europos uostų. Greta to, I štų punktai būtų įsteigti vi- 
rūpinaniasi ir kitais vidaus suose kaimuose. Tai yra la
vandens keliais. Čia pirmoj 
eilėje rūpinamasi tinkamai 
sutvarkyti garlaivių plaukio
jimų ir prekių pervežimų N?

They never learncd. 
anatomy or any pby- 
siolo^y- and so were 
strause to them. The 
only thin£ that we can 
do is try to fool these 
boys m blue-and henz’s 
the stratagem:- 
Lets all disguiiie 
ourselves as cars, 
and thus wc 11 
£et no bumps
or jars-nor - r 
hf>”3 * ve^uiem!

Prof. Noodle

STOP
7th(an

AT SAU S T BES 
IMP0R1CO <

RADIO i transliuojama šiandie, antį 
dienį, 7 valandų vakare

_____  Į stoties WGES (1360 kil.) Pi
Peoples Rakandų Krautuvės; g raino j dalyvaus grupė įž; 

rengia pirmų gražių šių ! mių dainininkų ir niuzikl
metų programų i kurie dainuos gražias liaudį

Peoples rakandų krautuvės dainei, s. Be to, bus sinai 
rengiasi pav aišinti radio klau muzika. įdomūs ir naudin; 
sytojus pirma šių metų pro-1 pranešimai. Nepamirškit, 
grama, kuri reguliariai bus' Rap. XZ

bai svarbus reikalas, kurį ge 
rai sutvarkius, visame kraš ; 
te galėtų daugiau pakilti kul ‘ 
tūla ir švietimas Tačiau pa ' 

muilu. Žinoma, vandens kefių ; što susisiekimo pertvarkymas i
Lietuvoje yra nedaug, tačiau reikalauja stambių pinigų su-{ 
jie, prie didesnių upių gyve mų Pamažu ir šioe srityje Į 

jau daug kas daroma. Be; 
"kad Lietuvos kaimas neats: j 
liktų‘nuo bendros pažangos į 
dabar rūpinamasi naujos ga 
linges Kauno radio stotis 
statyba, kuri kaštuos api. į 
2,600,000 litų. Šiuo metu v. j 
soje Lietuvoje yra apie 30,00b 
radio abonentų. Tsb.

nantiems žmonėms 
mažos reikšmės.

Paštas

turi ne

Pašto susdshkrmas ir 
žnesnis pristatymas yra tau

’"■ ■■ ■■ ' ........... ...... pat opus reikalas. Šiuo metu
PER 30 METŲ BUS PASTA- numatoma pastatyti 2,000 ki- priveža akmenų, žvyro ir ki- Lietuvoje paštų tinklas yra

kia moralę ir medžiaginę pa 
galbų suvargusicms lietuvia-

JO ti: VENETIAN MONUFOT CO., INC.
TYTA 2,000 KILM. PLENTO lometrų naujų plentų, kurie tos plentų statybai reikalin- 

be aliejo, pakeis dabartinę kia gos medžiagos.
i5vai2<1’- ; Geležinkeliai

Takai šį plana, viena to-'
kių didesnių linijų yra Že-|. Nemažo dėmesio kreipiama 
maičiu plentas, kuris jungs *’ i geležinkelius. J iimiau-

(lęsinys iš pusi. 4)

litų tinklas yra per mažas. 
Dėl to paskutiniuoju metu y 
ra

t V»J u v v u , ei * > o , • • • i • *
_ parengtas didelių naujų ! Kaunu su Klaipėdos kraštu. nor^rna susisiekimų gt le

mentų statybos planas, kuris1 Netolimoje ateityje numaty- cinkeliais padaryti greitesnį,
apima 30 metų plentų statv-į ta baigti statyti Biržų - pa. i <la?-ne^ni 11‘ patogesnį 
bos darbus. Per ateinantį de-Į nevėžio - Kėdainių — Kauno ' “•tiniam susisiekimui 
šimtmetį numatyta pastatyti plentų, kuris bus baigtas 1940
700 kilometrų naujų plentų, metais. Lietuvoje plentų sta- 
Antrajain ir trečiajam dešimt tybų rūpinasi susisiekimo mi- 
mečiui liktų pastatyti 1,300 nisttrija ir savivaldybės. Be 
kilometrų naujų plentų. Tuo to, joms padeda ir vietos gy- 
būdu, per 30 metų Lietuvoje ventojai, kurie prie plentų

Todėl

MALDAKNYGES

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
-------o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 
------ o------

Suvirš 50 metų prityrimo 
------ o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

------ o

dar retokas. Norima, kad pa-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, IUinois

įveda
mos automatricos. Ateinan
čiais metais bus patobulintas 
susisiekimas tarp Kauno it 
Klaipėdos. Mat, dabar trau
kiniu iš Kauno Į Klaipėdų 
galima nuvažiuoti tik per 10 
valandų. Kadangi tarp šių 
dviejų didžiausių Lietuves 
miestų nuolatos auga judėji
mas ir didėja tarpusavio rei
kalai, tai ateinančiais metais 
Kauno - Klaipėdos geli cin
kelio linija bus paleista auto- 
matricos, kuriomis šį kelių 
bus galima nuvažiuoti per 4 
valandas. Taip pat ateinan
čiais metais bus pradėtas sta
tyti siaurasis geležinkelis iš 
Panevėžio į Joniškėlį.

Vandens kelias

Lietuvai nemažos reikšmės 
turi ir vandens kelių susisie
kimo tinkamas tvarkymas. 
Šioje srityje, be abejo, dau
giausia reikšmės turi Klaipė- j 
dos uostas, pro kurį įeina a- 
pie 80 procentų Lietuvos už- 
sienių prekybos. Ligšiol įvai- 

_ 1 rienis Klaipėdos uosto tobuli-

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais virst liais
paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.73

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ............................... $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ......................................  $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. puuk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž, Vad. raud. lap. kraštais......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš........................................ $1.30
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................ 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)

Iš streiko lauko. Fisher Bodv Co., Flint, Mieli., 
dirbtuvės dalis “sėdėjimo” streikininkų, gaudančių ži
nias iš Jauko pusės. Kompanija yra išgavus “injunc- 
tiom” prieš “sėdėjimų” ir reikalauja, kad darbininkai 
apleistų kompanijos dirbtuves. Taip pat teisino už
draustas ir panašus žinių perdavimas iš lauko pusės. 
Bet darbininkai neklauso. Tas gali privesti prie kru
vinų susirėmimų.

2334 So. Oakley Avė.
“DRAUGO” KNYGYNAS

Chicago, Illinois

J.F.EUDEIKIS
AMBOIANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

YARds 1741-1742
M CSV RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS «:4& V AL.

W. H. P. G. (1420 kll.) STOTIS

GARY, IND. LAIDOTI VIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Phone »«<><)
OerUualM patarnavlmaa — Moterį. patarnauja

nimo reikalams jau išleista 33 
milijonai litų, o pajamų gau 
ta apie 9 milijonus litų. Klai
pėdos uostas per paskutiniuo 
sius metus auga tokiu tempu, 
kuriuo auga tik nedaugelL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

A I A. 
Stefanija Račiūnaite

Mirė huumIo 4 d., 1937 nu, 
5 vai. ryto, aulaukus 30 metų 
amžiaua.

A. a. Stefanija gimė Ghi- 
cago, iii.

Paliko dideliame nullddlme 
Motinų. Josephtne, po tėvais 
T’lytė, seser) Kristinų, brol| 
Juozapų. krlkSto tėvua T’rAulę 
Ma&lonienę lr Jokūbų Adomai
tį lr gimines.

Kfmah pntoi, rvotas Lnchawl- 
czių koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, sausio 7 d. 1S koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta Į Au
dros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal- 
doa už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėtu į ftv. 
Kazimiero kapines.

NuoAlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugua-ges Ir pni.y- 
atanius-aa dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Hernm, Bro
lis, Krlkšto-Tėvsl Ir (•imiiivs.

Laidotuvių direktorius Ia- 
chawtcz lr Sūnūs. Tel. CANal 
2615.

A. f A.
Juozapas Pilutis
Mirė sausio 3 d.. 1937 m.,

6:37 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo i.4 Raseinių apskr., Ve- 
llonlos parapijos Itaudonėnto 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 melų
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Josephlne. po tėvais 
Petrauskaitė, podukros Eštelie 
Juozaitienę ir Onų Ir žentų 
Jurgį, seserį Pranees I.lnau-i- 
klenę Ir Svogerį Stanislova Ir 
pusbrolius Antanų Ir Jonų 'lo- 
tlliis. puaRcsorį Tessie Totllų; 
Hrldgeport. Conn. Svoger, An
tanų Kllinaitį Ir Jo Seimų, pus- 
sesvrį Marijonų Vaitkevičienę 
lr pusbrolį Viktorų Mlller, o 
Iietrolt, Mleh, pusbrolį Krank 
Mlller, Ir gimines: Lietuvoj
seserį Susannų ir Svogerį.

Kūnas pašarvotas 204 9 AV. 
23 Street.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 6 d. IS namų 8:3<» vai 
ryto bus atlydėtas J AuSros 
Vartų parap. bažnyčių kurioj 
įvyks gedulingos pamaMos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pinis.

Nuožird/iai kviečiame visus 
gimines, draugua-ges Ir pož.v- 
staiuus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: MMerta, INsIirtir,-., 
Hesuo, /svitai, ftvojp-rlal ir Gi
minės.

Ijaidotuvlų direktorius L«- 
ehawlcz lr Hūnal. Tel. CANal 
251S.

1 14

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
3354 So. Halsted St.
Pbone BOUlevard 4089P. J. Rijikas 

LadiamiK ir Simai
S. C. Lachawic7 
į. Liuleviciiis 
S. P. Mažėta 
A, Masalskis 
A. Petkos

2314 West 23rd Place 
Pilone Canal 2515

42-44 E. 108th Street 
Pilone PULlman 1270 
arba CANal 2515 
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Pbone YARtls 1138

3307 Lituanica Avė. 
Pbone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Pbone Cicero 2109

S. M. Skintas 718 West 18tb Street 
Phone MONroe 3377

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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


