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Japonai viską žada, bet santykiai negerėj
JAPONŲ AMBASADORIUS 

SAKO, IMPERATORIUS GAUS 
AMERIKOS PROTESTĄ

Stovį blogina, kad japonai su 
kulkosvaidžiais apšaudė

skęstantį “Panay”

AVASHINGTON, gr. 16. — 
Japonijos ambasadorius jAm. 
J. Valstybėms Hirosi Saito 
garbės žodžiu užtikrina, kad 
japonų vyriausybė pripažins 
ir vykdys visus Amerikos rei 
kalavimua dėl karo laivo Pa
nay ir kitų trijų aliejinių lai
vų nuskandinimo. Taip pat 
užtikrina, kad Amerikos pro
testas bus įteiktas imperato
riui ILiroliito.

Ambasadorius pareiškia, 
kad jo vyriausybė papildys 
anksčiau prisiųstų, atsiprašy
mo notų.

Nežiūrint šių užtikrinimų, 
santykiai blogėja atsižvelgus 
į gautas patvirtintas žinias,

* kad japonai iš motorinių val
čių dar kulkosvaidžiais ap
šaudė skęstantį laivų Panay, 
'nor* alkiai matė l«jm -natrio- į 

nalybę.
Šis japonų žygis užvisla- 

biau blogina stovį ir, kaip čia 
sakoma, nieku nepateisina
mas. To akyvaizdoje visi at
siprašymai blanksta.

Čia pažymima, kad dar be 
japonų imperatoriaus perso- 
nalio žodžio Amerika nenu
rims.

JAPONIJA PAŠALINA
KARO LAKŪNŲ VADĄ
ŠANCHAJUS, gr. 16. —

Japonų autoritetai paskelbė, 
kad dėl amerikoniško karo 
laivo Panay nuskandinimo iš 
užimamos vietos pašalintas 
vieeadmirolas Teizo Mitsuna- 
mi, japonų orinių karo pajė
gų viršininkas.

Tuo būdu, pareiškia japo
nų žinių agentūra Domei, 
vyriausybe imasi griežtųjų 
priemonių ir vykdo duotus 
savo žadėjimus Am. Jungti
nių Valstybių vyriausybei, 
kad už Panay nuskandinimų 
atsakingi asmenys bus nubau
sti.

LAIVAS PANAY GYNĖSIIS
'ATIKI PAT NUSKENDIMO

JAPONUOS VALDOVAS SU PALYDOVAIS ASTURIJOJE RADIKA
LAI NUŽUDĖ 102

" KUNIGUS
GIJON, Ispanija, gr. 16. 

— Ispanijos bažnytinė vald
žia (autoritetas) paskelbė, 
kad Asturijoje ilgų laikų šel- 
daini raudonieji gaivalai nu
žudė 102 kunigus, priklausan- 

Įčius vyskupijoms.
J Religinių kunigų taip pat 
fdaug nukankinta ir nužudyta.

Bet jų skaičius dar nežino
mas ir tiriamas.

' Tik vienam Santadero mie-
! ste 141 kunigas sušaudyta. 
Jų tarpe buvo 67 dioeeziniai 
ir 74 ordinams priklausantie
ji. Be to, sušaudyta 13 klieri
ku.

JŪREIVIAI JŪROJE NE
GALI STREIKUOTI

JAPONAI LYDI NUŽUDY
TUOSIUS IR SUŽEIS-
. TUOSIUS

ŠANCHAJUS, gr. 16. — 
Iš Nankino apylinkių Yangtze 
upe į čia atsargiai plaukia 
Am. J. Valstybių upinis ka
ro laivas Oabu ir britų karo 
laivas Ladybird. • Jais į čia 
vežami Panay ir trijuose' 
Standard Oil laivuose nužu
dytų trijų svetimšalių lavo
nai (Ketvirtoji auka — kinas 
jūreivis), 11 sunkiai ir 7 len
gviau sužeistieji. Rytoj apie 
pusiaudienį jie pasieks Šan
chajų.

Oabu ir Ladybird lydi ja
ponų upinis karo laivas. Jų 
priešakyje plaukia du mįnų 
šalintojai. Sužeistųjų priežiū
rai japonų autoritetai pasky
rė du savo gydytojus.

ŠANC’H.AJUS, gr.
Atvykę čia mačiusieji 
koniško karo laivo 
nuskendimų. Yangtze
pasakoja, kad Panay laivo j- 
gula šaudė japonų karinius 
lėktuvus beveik iki pat nus
kendimo.

Sako, kaip tik japonų orinė 
bomba Panay laive susprogo, 
šio laivo įgula tuojau nusuko 
patrankas į užpuolikus ir 
pradėjo gintis. Bet tai buvo 
tuščios pastangos. Neužilgo 
suskylėtas laivas pradėjo 
skęsti. Šaudymai nutrūko. 
Jūrininkai- turėjo patys gel
bėtis. ,

NERANDA 2 KALINIŲ

SAN FRANCISCO, Cal., 
gr. Itf. — jAlcatraz kalėjime 
(saloje) nerandama dviejų 
kalinių. Matyt, jie neišaiški
namu bildu pabėgo. Įlankoje 
rūkai. ,

16 MILIJONŲ DOL. NAMŲ 
STATYBAI CHICAGOJ

“United States Housing 
Authority” iš AVasbingtono 
pranešė, kad namų statybos 
projektui Chicagoj paskirta 
16 milijonų dolerių. Projek
tas bus vykdomas negrų gy- 
venamoj pietinėj miesto daly.

Popiežius paskyrė 5 naujus kardinolus ii 
Amerikai tris vyskupus f

VATIKANAS, gr. 16. — 
Šiandien įvykusioje viešoje 
konsistorijoje Šventasis Tė
vas Pijus XI uždėjo raudo
nas skrybėles ant galvų pen
kiems naujai paskirtiems kar 
dinolams.

Nauji kardinolai yra: G. 
Pizzardo, Vatikano valstybės 
pasekretorius; E. Pellegri- 
netti, nuncijus Jugoslavijai; 
G. Piazza, Venecijos patriar
chas; A. Hinsley, AVestmins- 
terio arkivyskupas, ir P. Ger- 
lier, Lyono arkivyskupas.

kretorių paprastiems reil 
lams.

AVASHINGTON, gr. 16.* 
Apaštališkas delegatas 
J. /Valstybėms JE. ark. A. < 
Cicognani paskelbė, kad* į 
šaly sudarytas naujas tris 
skupijas vyskupais paskirti: 
Patersono, N. J., vyskupiji 

kun. T. H. McLaughlin, Ne 
warko vyskupijos generalį 
karas ir šios vyskupijos Ne 
kalto Prasidėjimo semii 
.jos rektorius.

Camden, N. J., vyskupijai
Valstybės pnsekretoriumi i<un. B. J. Eustace, š#. St

nepaprastiems reikalams į 
naujo kardinolo Pizzardo vie
tų Šventasis Tėvas paskyrė 
ark. Domenieo Tardini, iki 
šioliai buvusį valstybės pase-

kramento bažnyčios rei t rius 
New Rochelle, N. Y.

Owensboro, Ky., vyskųpi 
jai: kun. F. R. Cotton, Lo 
sville vyskupijos kancleris.

BALTIMORE, Md., gr. 16. 
— Teisiant Čia federaliniam 
teisme 14 jūreivių, kaltina- 

ųjų maišto kėlimu vyriausy-
irrram la*Ve

teisėjas AV. C. Uhest-

Koagusa zn. nonai atmete Aid. 
firĮIRtilil

Japonijos imperatorius Hirohito ant savo- parinktinojo 
balto žirgo, “Širayuki” vadinamo. Amerika nuo jo laukia 
žodžio ryšium su-amerikoniškų laivų nuskandinimu Yangtze 
upėje, Kinijoje. (Acme Photo).

ATAŠTiTNOTON, gr. 16. -
’ ' s. .

Po nepaprasto triukšmo kon
greso žmesnieji- rūmai 162 
balsais prieš 131 atmetė A- 
merikos Darbo federacijos 
pagamintų darbo valandų ir 
atlyginimo bilių ir pasisakė 
už administracijos pateikto 
tos rūšies biliaus svarstymų.

Darbo federacijos bilius 
visos šalies darbininkams jiu- 
stato vienodumų — ilgiausių 
40 valandų savaitės darbų ir 
40 c. už valandų mažiausių 
atlyginimų, šio įstatymo vyk
dytojai gali savaitės darbo

Jūreivių ginėjas pažymėjo, mažint‘’
kad jūreiviai nekėlė maišto nc«al1 dldlnt,; ,a'P ' Pat

nut “jury” išaiškino, kad jū
reiviai niekados, ųiekur ir jo
kiomis aplinkybėmis neturi 
teisės streikuoti prieš jAm. 
J. Valstybių įstatymus.

Yra žymus skirtumas tarp 
sausumos ir jūrinių įstatymų, 
sakė teisėjas. Jūreiviai nieku 
būdu neturi priešintis laivo 
kapitonui. Jūreiviai gali pri
klausyti unijai ir gali strei
kuoti tik sausumoje — laivui 
esant uoste, bet ne išplaukus 
jam~Į jūrų. Laivo viršininkas

LENKAI PAGROBĖ KITĄ
LIETUVOS POLICININKĄ
KAUNAS, Elta. — Lapkri- tų mūsų pareigūnų lenkai so

čio 13 d- vakare Ukmergės ėmė, nugabeno anapus admi- jūroje turi neribotų autorite 
bare policininkas Kazys Ma- nistracijos linijos ir tenai į- ty- 
leckis išvyko į administraci- kalino.
jos linijų eilinio patikrinimo, 
tačiau nei lapkričio 14 d., nei 
vėliau iš sargybos negrįžo.

Dabar gautomis žiniomis,

IŠ KAPINIŲ PAVOGTA 
STATULA

MILAVAUKEE, AVis., gr. 
16. — Iš Forest Home kapų 
pavogta žalvarinė 500 svarų 
angelo statula vertės 750 dol.

Tamstos Gimines ir Drau-. 
gams Geriausia Kalėdų Do
vana dienraštis DRAUGAS! 

Metams $6.00; Pusmečiui $3.50

‘DRAUGAS’’ 
2334 So. Oakley 
Chicago. III.

Avė.

MT

Ukmergės apskrities virši
ninkas daro žygių per Vil
niaus Storastų policininkų at
gal grųžinti.

PRANCŪZIJOS SU VO
KIETIJA SUTARTIS

PARYŽIUS, gr. 16. —
Prancūzija padarė ir pasira
šė draugingų sutartį su Vo
kietija pasienių reikale. Nu
žymėta tvarka ahięjų šalių 
piliečiams perėjimui per sie
nų, pasų lengvatos, moneta
rinės privibegijos pereinan
tiems piliečiams ir kiti 
rūšies patvarkymai.

Pranešta, kad artimoj atei 
tyje bus pradėtos derybos su AMERIKIEČIAI NANKINE

ir nestreikavo, tik atsisakė 
laive dirbti ir eiti savo parei
gas kartu su neunistais. Tas 
jų nepateisina.

KANADOJE KOMUNIS
TAMS DAROSI KARŠTA

atlyginimų didinti, bet negali 
nustatytos pagrindinės nor
mos mažinti.

Administracijos bilius Zyra 
kitokis. Jei šis bilius būtų 
pravestas, jo vykdymui nu
matytas vienas asmuo. Jis bū tas pasiseks.

tų autorizuotks datbo yf 
dų skaičių didinti ir dari 
kams atlyginimų mažinti 
ir iki 10 centų per va 

Tačiau svarbiausia jų ; 
yra ta, kad juo daromi skir
tumai tarp šiaurinių ir pieti
nių valstybių darbininkų 
pietinių valstybių darbi 
kai toli pigiau apmokami pa 
lyginus su anų kitų valstybių 
darbininkais.

(Amerikos Darbo fede radi 
ja daugiausia ir kovoja 
•šių darbininkų apmokėji 
nelygybę ir nevienodumų, 
bandė savo sumanymu tai 
naikinti. Atstovų rūmų d« 
gumai šis sumanymas lieps 
tiko ir jį atmetė. Jis nepatin 
ka nė CIO.

Dabar gi Amerikos Dai 
federacija stengsis, kad 
administracijos bilius net 
tų pasisekimo. Nežinią

QUEBEC. — Quelieeo pro
vincijoje Maskvos .agentams 
propagandininkams tikrai da
rosi karšta. Provincinė polici
ja uždarė jų spaustuves ir su 
laikė laikraščių, leidimų. Viso
kį agitaciniai jų lapeliai kon- 

, fiskuojami ir išmėtytojai su
imami ir įkalinami.

FILIPINUOSE LAIMĖJO 
NACIONALISTŲ PARTIJA

laikyti abiejų pusių 
užsipuldinėjimus.

spaudos IŠLIKO SVEIKI

ŠANCHAJUS, gr. 16. -
Žiniomis iš japonų užimto 
Nankino, tenai užsilikę 18 a- 

ROMA, gr. 16. — Tiberijo , merildečių išlikę sveiki per 
upė vietomis patvino ir kai buvusias mieste kruviniau- 
kurias šio miesto žemumas , sias kautynes. Be to išlikę gy- 
užliejo. Centrinėj Italijoj Į vi ir sveiki ir kiti 9 svetimša- 
daug ūkių panardyta. ’liai.

ROMOJE POTVYNIAI

MANILA, gr. 16. — Prez. 
Quezono nacionalistų partija 
laimėjo rinkimus Filipinų sa
lose.

Rinkimų dienų trys asme
nys užmušta ir septyni su
žeista.

Pirmų kartų rinkimuose ir 
moterys dalyvavo.

SPROGIMAS JVYKO DEG
TUKŲ DIRBTUVĖJE

Superior Matcb Co. dirbtu
vėje, 60 W. Superior gat, į- 
vyko sprogimus ir kilo gais
ras. 7 jaunos moterys ir 1 
vyras sužeista. Iš jų du sun
kiai.

MIESTINIAI DARBI 
KAI NEPASIDUODA

Chicagos miestiniai tai 
tojai ir darbininkai nuspr<m 
dė apeliuoti į vyriausiąjį vai 
stybės teismų, kad atgaui 
kelerių metų nukapotas nuo 
algų dalis.

Apeliacinis teismas tolu ii 
dienomis jų nenaudai nūs 
prendė.

T O R A S
CHICAGO SRITIS. - I >£ 

besuota; numatomas lietus 
temperatūros stovis neišaprę
stas.

Saulė teka 7:09, leidlu 
si 4:20. ,
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Uelna kasdien, lia k y rus aekmadlenlua
Be&dradarMania Ir korespondentams raitų Digrgitna 

aepraioma tai padaryti Ir neprlslunAiama tam tiks*
* pakto lenkių. Redakcija pasilaiko eau teles lai 

Ir trumpinti riaus prisiųstus ragius Ir ypač ko-
tdencljas sulyg ravo nueillroa Korespondentų 
rūkyti trumpai Ir aiškiai (jei galima raiomajs

■Mllaile) paliekant dldellua tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir aamenlikumų. Pasenusios koree- 
jtiMencttte lalkraitin nededamos.4. *

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi vai. popiet
'^RKMUMERATOS KAINA: 3. amerlkoa valstybiae: 

Metama — >4.00; Pusei metų — 4».4O; Trims mėne
siams — 41.40; Vienam mėnesiui — 71c. Kitose vai- 
ptjtilss prenamerata: Metams —* >?.V9; Pusei metų 
— 94.00. Pavienis num. 9c.

, nkelbimų kalhos priMundkundlainps pareikalavus.« « l <

i! ‘ •^rf’ininkoį Veikėjo Pai^zdis • i,
ik ji'—’t-.l ♦ t ii | ji i 1U »• i L
‘ U; Kiekviena} žmogių, Mėžiutuit kukio {jį/ 
jjra luomo, jtokio išsilavinimo, jei supranta

1 fVakar trumpai pranešėm, kad Ciceroj • 
iuĮrrė1 Antaūas J. Janušauskas. Taigi, apie

jį'&U , Ir norime žodį kitų parašyti, jo at
mintį pagerbti.

r A.,a. Janušauskas buvo darbininkas žmo- 
į-itųs. Jis nebuvo aukštesniu mokslų išėjęs.
’'Tačiau jU geiraį: |iip|atp savo pareigas kai- 
./pd .'lietuvis ir katalikas. Jis visada, kol jam 

sveikata leido, buvo ne tik šiaip jau ištiki- 
mas Bažnyčiai ir savo tautai, bet, kiek tik 
jo jėgos leido, dirbo ir daug dirbo. Jis dir
bo ir parapijoj ir visuose lietuvių katalikų 
kultūrinėse organizacijose. Jis rėlnė aukštų-

* gite mūsų ląokyklas ir lietuvių vienuolijas.
? jie buvo ne tik nuolatinis dienraščio “Dran-

“Laive” skaitytojas, bet nuolatinis 
i platintojas jr beųdradarbis. 
ji n f vadonis- dfcbo gatvėkariu .kompanijoj 
l -netoli “Draugf ** ftdAkėgoi.’ Kuometdar 
i ;dįrbo ir bveĮjatįą jam leido organizacijose

>g ii Cicero lietuvių 
žgyvenimo ir veikimo. Jo tų uolumų įvertin-

* daro ir ciceriečiai ir ypač mūsų dienraščio 
darbininkai 'tuo atžvilgiu velionis buvo gy-

j 'jųg sųmonmgo lietuvio kataliko darbininko 
veikėjo pavysdis.

* J? Bet Janušausko nebėr, nebėr gyvojo, 
Veikliojo; ir linksmojo “vengro” (kaip jį 
daug7 kas vadindavo).... Pasigesime jo. Ain- 

.iinų atilsį, suteik jam, Viešpatie.
-j-;,—;—*

. Didžiojo Prezidento'Tikėjimas
♦ - r

!' t. f t/l) 1
Mūsų dieniašty^a jau. buvo rašyta apie

vaMjds pirmojo prezidento Masary- 
gyveu&n| SjiAdę?‘2-dėje’’

santykis su Dievu, bet ir m žmonėmis. Aš 
klausiu savęs: ar guli tikra artimo meilė 
būti ten, kur nėra aukščiausio žinogaus as
menybės vertinimo, kur nėra tikėjimo į sie
los nemirtingumui Religijoje mes pažįstame 
gyvenimo reikšmę, jo rimtį, vertę ir jo gro
žį. .Dievo didumas mus pripildo pagarbos 
ir atsidavimo. Tikėjimas duoda ir mums da
lį tos didybės. Tikėjimo dvasia nugali mu
myse nykių vienatvę. Reikia tik įsivaizduoti, 
kų tai reiškia būti vienišam ir apleistam! 
Mūsų prigimtis yra per daug turtinga, todėl 
ji neleidžiu 'mums jausti visiškos vienatvės. 
Ir Jėzus ėjo į tyrus. Susikaupimo žmogui 
labai reikia. Bet gyvenimas reikalauja dar
bo sau ir kiliems. Todėl mes neturime gy
venimo sunkenybių vengti, mufns reikia pa
saulį nugalėti!... Norėjot žinoti, koks mano 
tikėjimas. Mano paskutinis žodis yra reve- 
rentia: sijunoninga pugarba Dievui ir arti
mui!”

.gg^JĮgĄSL
VILNIAUS VADAVIMO IDfiJA 

LIETUVIUOSE STIPRI

KAUNAS (Tsb.) — Kaune cinis leidinys apie Vilniaus 
įvykęs XH-sis Vilniaus Vada-'bylos ir kovos istorijų, apie 
vimo Sujungus suvažiavimu^, kovos priemones ir organiza 
kuriame dalyvavo per 400 at- eijų. Leidinyje bus ir visi ži 
stovų ir daug svečių, parodė,1 notini W8 įstatai, statutai I 
kad Vilniaus Vadavimo Sų- ir instrukcijos. Rengia A. Ju Į 
junga yra išaugusi į vienų ška^ 5) Vilniaus byla. Infor- 
didžiausių ir stipriausių Lie - inacinis ir propagandinis lui
tu vos organizacijų. Joje daly- ^dinys anglų, prancūzų ir es- 
vauja įvairių luomų, įvairių peranto kalbomis. Pavesta j>a- 
profesijų ir įvairių pažiūrų ' rašyti taip pat Aw Juškai. G) 
žmonės. Šiuo tarpu Vilniaus Vilnietiška pjesė, kurios au

3"XS
Penktadienis, gruod. 17, 1937

Vadavimo Sųjunga yra pada
linta į 20 apygaidų, kuriuose 
yra G12 skyrių. Organizacinis 
Vilniaus Vadavimo Sųjurigos 
veikimas labiausiai yra išplė
stas Jungtinėse Amerikos Vę| 
stybėse. Čia yra apie 50 VVH

1 ' *' Dar porų žodžių apie Masaryko nuomo
nę kas dėl religinio auklėjimo. “Civilinė (be- 
itikybinė) mokykla, —r sako jis, — kur ji 
liūną įVesta, išstumia religijų, tačiau aš ne
guliu sau įsivaizduoti, kaip gali išaugti ge
ras mūsų laikų žmogus be Jėzaus ir Jo mok
slo pažinimą J uk ir S. Testamento turinys 
priklauso prie pagrindiniausio Europos kul- i per spaudų, tam reikalui yra 
tūros lobio. Kas nepažįsta krikščionybės tn- Į leidžiamas specialus “Mū$q 
rinio, tas būtų svetimtautis Europos kultū-, yjjnjaus” žurnalas. Praėju- 
rojl” Pakviestas prisidėti prie tautinės čekųl^ nietais huVQtoji’
bažnyčios, Masarykas atsisakė sakydafcnas: 
“Aš esu politikos, o ne tikybos kūrėjas”.

Prezidentas niekad neprisidėjo prie anti- 
krikščioniško veikimo. O paskutinis jo dar
bas, kuriuo Masarykas apvainikavo visų sa
vo veikimų, tai konkordato sudarymas su 
Katalikų Bažnyčia. To 'susitarimo ir šian
dien visa Čekoslovakija šventai laikosi.

i •
Vis Dėlto Žvėrys

Japonijos vyriausybė gražiai atsiprašė 
Jungtines Valstybes dėl paskandinimo laivo 
“Panay”, pažadėjo atlyginti visus padary
tus nuostolius ir ateity saugotis nebedaryti 
Dėdei Šamui tokių nesmagumų.

»

torius tuo tarpu neskelbiamas.
7) Vilniaus savsdtinįg knieti- 
ddrica 1938 m. Redaguoja r 
Babickas.

VVfiljrflpi ne tik Vilnių:

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tai stačiai neįmanoma, kad 
------- -— lenkų prieglauda tegautų pa-

Šiandie tepašneka už mane šalpos metams tik 20,000 litų. 
jums Kauno “Kuntaplio ra- Mes aiškiai esame spaudžiami 
porteris: ir manau, kad ir jūs tų pui-

“Kai buvo sužinota, kad len- kiai suprantat.
kai Vilniuje uždarė lietuviš
kų laikraštį “Vibiiaus Ryto- 
ijų,” jūsų korespondentas 
tuoj nuskubėjo į “Dzien Pol

vadavimo propaganda, bet 
taip pat 'ir. mokslinis Vilniaus 

kyrių ir apie 100 Vilniau* kražto pažinimas.' Tam reika-
(lelelinio bondo punktų. V.bh^į gį suvažiavimų, pakei- faktoriau gyvenate, — pa 
niaus Vadavimo propaganda tus VVS ist» tus buvo įsteig- Į klausė jūsų korespondentas, 
plačiausiai yra skleidžiama yilnltM Jfatitutas. Vii- «•
-rh/hf onotinu T*rxi V a 1112 izfci •„ < 1 < * i « . . .į i .niaus Instituto tikslas tirti !me2* • t ■ -f L » Į

Vilniaus ir jo kfašto etnogra-[turime pakankamai, o ir sim- 
fijų, geidyrafijųjistorijų, kul-jpatikų nemažiau. Ypač mums 
tūfų, o taip pat ūkinės, visuo simpatizuoja ponios ir tie vy-

“ Pareiškęs ponui redakto
riui užuojautų, jūsų bendra
darbis su juo atsisveikino ir 
išėjęs į gatvę čia pat prie len
kų banko namų susidūrė akis 
į akį su lenkų banko direkto
rium.

“— Kur pone direktoriau 
taip skubate?—sulaikė jį kun-

- Neblogai gyvename, pa-Į taplininkas.
Ačiū Dievui, skaitytojų i

ėkį” redakcijų pasikalbėti ak
tualiausiais dienos klausiniais. 

— Kaip jūs čia pone re

U Skubu pensijos atsiimti. 
“— Pensijos!!!
“—Na taip. Argi tamsta 

meninės, teinines, bei politinei: irai, kurių pasuose tautybė’ntžinai, kad aš savo metu tar- 
problemas,lr skelbti to tyri |pažymėta “lietuvis” tik dėl navau vienoJe savivaldybės į- 
mo rezultatus. Vilniaus Insti-Į karjeros. Žinoma, jie vi.-iš-. įtaigoje, o kai is jos buvau 

paliuosuotas, pradėjau gauti 
pensijų, kaip nustojęs per vie-

vnatyta išleis
Vllnbun 
Ir knklitaj
Lietuviškus 
mus yra

m« ir kelių 
bendradarbi
niaus putli

įBet, japonai vis dėlto tiesiog žvėriškai! d’ny<i® nonin^iKplraūkftvfjge- 
pasirodė žiaurūs. 1 riaušių mūsų publicistų, ra

šiusių Vilniaus klausimu per 
paskutinius 17 metų, straips-

,Dčdg S«wųas, Įįio, žinj 
taš. Kų kitų darysi. Vargu 
nysi if karų skelbiant Tai būtų tik išeikvo
jimas turtų ir pražudymas daugybę jaunų 
vyrų gyvybių.

žymiai patobulintas ir jo pre
numerata pakelta 2000 egze
mpliorių. Be ‘Mūsų Vilniaus? 
apie okupuotųjų Lietuvų'd&ng 
rašo ir k i ta *'lietuvių spaudu.
Be to, Vilniaus vadavimo pro
paganda yta- gana piųčieH_________ _
skleidžiama ir .psr Lietuvos ^prižiūri lūttibito globėjas! Lenkijoj laikraščiai ra
Radijų. Ik! Š»dl-VV8 irtijcrjna V$Į centro reviz- kaa jQg £ja Lietuvoje e-
usi nemaža įv nų b komisija. Vilniaus Insti !aate smarkiai spaudžiami,

Artimiausioje ateityje yra nū- fatag turi tikruosius nariur, taį tiesa?
narius rėmėjus, narius korėleidiniai:!)

ių zųrt^ia.
ių pavkdiūi- 

komisijft,

ima. 2) VU 
V, štame ti

tulas yra autonominė VVB j- [kai gatvėje laikraščio neper- 
staiga, savo darbų dirbanti ka, bet juk tam yra tarnaitės, 
savarankiomis šėke i jomis. Vi-[kurios iš kiosko gali Visuo- llieI'ius tarnybos metus darbin- 
lniaus Institutui išlaikyti lė-Įmet atnešti. gurno.

“— Ir tas darbingumo nu- 
stojimas jutns nekliudo vešli 
bankų.

“— Nei kiek, gerbiamasis. 
Dar niekad taip sveikai nesu 
jautęsis, kaip dabar gaudamas

ar

pondentus B* garbės narius. 
Tikrinta nariu gali būti •m.ok- 
ttlininkks arba mokslo darbų 

ogus. Nariu 
kiekvienas

tuvos bičiu
lis, sumokėjas kumetinį arba 
vienkarĮ’riį; VVS'centro komi
teto nustatytų mokestį. Nariu

“— švenčiausia teisybė,.pa- 
nie. Ar tai matytas dalykas,
kad Kaune būtų tik viena len- pensijų.

die užpuolė Kinfjų oficialiai nepaskelb
dami jai karo. Išžudė daug nekaltų moterų . . . .. _ ... . .v ,. . . • i j niai. i patinga vieta tame lei-įr kūdikių, išsprogdino ligoninių, prieglaudų, , ... .
mokyklų, išgriovė daug senų ir gražių pa- j ,ny ie us P®^ 1 a nurU81Q- 
statų, paminklų. t ; ! didžiojo Vilniaus kovotojo

Laikraščių korespondentai praneša, kad [Purickio publicistikai. 3) VD- 
japonai, įėję į Nankingų, surengė tokias žino- niaus kova ir išeiviai — M. 
nių skerdynes, kokių mažai kur yra buvę. Biržiško*, F. Kemėšio ir kitų 
Žmonės ten krinta nuo japonų kulkų lyg lankiusių išeivius atsiminimai, 
musės. Šaudomi ne tik vyrai, bet moterys [ įspūdžiai ir Straipsni ai.: Re-
ir vaikai. _ j. , , daguoja M. Biržiška. 4> vįįViblaujįĮ.Iųųtitųtas žymiai pa-

Į tokius žvėriškumus pasaulis neturėtų koVa ir YVS. Informg*.dės pažinti Vilniaus kraštų,
žiūrėti ramiai. Iš visų turėtų kilti griež-j . -į T_ -

čiausi protestai ir reikalavtorai, kad japonai, ĮDOMŪS SKAIČIAI IS SIETUVOS 
paliautų žudę žmones lyg kokius gyvulius.: ___

Ir itžeięniqJ IdikražAiai.' Paprastai jla apvalo- 
irias kaip gyvenimo išminties mokytojas. Pa-

[J jbrėiitma, kad Masarykas yra prasiveržęs 
iftūo tylaus ■ mokslo darbo iki aukšęiauąts 
įjjeto* valstybėje. Ilgai jis stengėsi iš^ĮdiH)*

safo pasaulėžiūrą Kartais atrodė, kdd -jis
’ j tuoj tudjį» tipt-iiajifvųinaniu, iačiait giliau- 
: -šiai ji*.grįžo* Jrrie krikščionybės,’ pora ir« fieą

visas jos tiesas tepripažindamas.’ Jis kalbu ’ 
sa didele pagarba apie Jėzų ir Jo mokslų. 
Nesykj jis labai gražiai atsiliepdavo ia>apie-

L kat. apeigų grožį. Tai išaiškinama tuo, kad 
- Masarykas jaunas būdamas mėgdavęs tar- 

7 nauti Mišioms. Kūdikystėj gauti įspūdžiai 
pasiliko. Kai kurie jo prasitarimui* ryškiai 
rodo, kad jaui religijos klausimas labai rn-

,. pėjo ir jis energingai stengėsi gauti čia 
daugiau aiškumo. Kartų jiats Masarykas pa
sipasakojo Dr. K. Čapekui apie savo pažiū-

'tfas į religi-jų: “Aš norėčiau savo santykį
Tjeu Dievu pavadinti lotynišku žodžiu “reve-
"crentia”, t. y. pagarba, visišku pasitikėjimu, 

dėkingumu ir viltim. O kaa liečia artimo 
’meilę, aš iinu tų įstatymų jo pilna prasme 
,— kaip Jėzus kad mokė: net priešus mylėti. 
Tai yra galima, nors ir nėra lengva. Tas 
įstatymas manęs neišvaduoja nuo pareigos 
priešintis netiesai ir priespaudai, bet aš sten
giuos ir priešui būti teisingas. Jėzus, išva
rydamas pirklius, neslėpė «avo pykčio. Pyk
tis nėra neapykanta. Tikėjimas yra ne tik

Tai turėtų padaryti ir Amerika ir kiti pa
saulio kraštai.

T £•>>''

r

kiška gimnazija, tuo tarpu kai 
lietuviškų yra net virš dešim
ties. Ar tai teisinga, jėi įstai
gose darbo metu tarnautojams 
draudžiama lenkiškai tarp sa
vęs kalbėtis. O kur dar pra-

“Tų pat vakarų Jūsų ben
dradarbis praeidamas pro Po- 
ebodnės būstinę ' matė, kaip 
lenkai smarkiai baliavojo. Bet 
ar tai buvo dėl liūdesio, kad 
jiems Lietuvoje sunku gyven
ti, ar dėl džiaugsmo, kad Valdžios mokslas? Kodėl mokyk-

korespondentu gali būti ne ,Osu nemokomi vaikai poterius niuje uždarytas lietuviškas 
Lietuvoje gyvenus asmuo, su-Įenkj^aį jęerei^įa įajp j jai^raįris, išaiškinti nepavy- 
hikęs padėtį Institutui dirbti jau ir labdarybės pamiršti, juk ko.”
jo darbų. Garbės nariu gali 
būti ypatingai nusipelnęs In
stituto darbui asmuo. Vilniaus 
Instituto vadovybę sudaro In
stituto direktorius, sekreto-

nių 1935 m. buvo 37 su 749 atžvilgiu siekia vidutiniškai 
samdiniais, šiais nietais 51 su'nuo 20 — 25 iki 90 ir dcu
1,096 samdiniais, tekstilės pra 
monės įmonių 1935 rn. duvo

riusj iždo globėjas ir sekcijų su 4,679 samdiniais, šiais 
vadovai. Keikia manyti, kad,"'ctais 74 8U 6’ 322 san"n'

PRAMONES

KAUNAS OTrtd — Cea- 
tralinis Statistikos Biuras pa
skelbė paskutiniųjų trijų me
tų Lietuvos plamondr įmbnių

, Sekant SLA linkimų eigų ir skaitant , r. • i • __ A L. .. . . .... . , . ... v (su 5 ir daugiau asmenų) iftautininkų, sofialidų ir komunistų laikras- , „ . k.... ,. ...Y . , -j- , j . r, . . i jose dirbanciųblarbiniftkų stačius, susidaro toks įspūdis, kad tas Susivie- . . *
nijimae ūėra savišalpos, fratemalinė, bet tlstI įj, t .
grynai partinė organizacija. Lietuvos pramonė per. pas-

Tautininkai nori valdyti SLA, nes jiems kubinius metuos yra daug pn-
rūpji sudaryti stipresnę jėgų, kuri remtų Lie- augusi. Naujų minėto dydžio
tuvos tautininkus ir jų partijų. Socialistų pramonės įmonių tik per vie-
ir komunistų “bendras frontas” nori visdi nūs paskutiniuosius metus į-
išmesti iš Sus-ino tautininkus, taip kad jų sisteigė daugiau kaip 100, o
ten nė “dūko” nebūtų. “Bendrafrontinin- pramonėje dirbančių samdinių
kai ’ nori turėti laisvas rankas panaudoti skaičius per įjaskutiniuosius
SLA priešlietuviškai i rpriešvalstybinei ak- įdvejus rnetns padidėjo net
cijoi. Tao.būdn jie norėtą iMumtt iŠ »»i-: ,1ougi,tl kaip gi300. vfjo j93i-
dybos Vinikų ir Mockų, nors ir tie nėra
stiprūs tautininkai, liet vig jau trepni, nei . . ... .

*7 i įmonės jmotiių Lietuvoje ___
Fraternalizmo dvasios SL'a vaduose nė‘U 36, tiek pdt maždaug ir f* JT,’

... , . t- i - • •• * • x vok n,U m. buvo 92 su 1,71!kiek nebėra. Jie tų organizacijų tempia an! praeitais metais — 1,135, o ... ... . .; i samdinių, šiags metais 103 supartinio, politinio kurpalio. Gaila, kad dau- sių JnHų n jftu 1247. 9 7Q9 uon Hi„i.u. ««
guma narių to nemato. Jie turėtų susiorga- - , , . i«.rhlnlnkii knlhrmc ss’ftn,riiniMia, ch«m jos pra
nizuoti ir pastatyti valdybon tokius žmo;Sa,n lytų darbinin ' įmonės įmonių 1935 m. buvo
nes, kurie rūpinsis jų organizacijos gerove,! * Pramonės Įmonėse 193.) m. 48 RU 94O ^mUinių, šiemet 
bet ne. Maskvos ir ne Kauno politinėmisj'*ePOM mėn. viso dirbo 23,344, tiek pat su 1,344 samdiniais; 
partijomis. , į

SLA Partine Organizacija •

niais; medžio pramonės/ įhio 
nių 1935 m. buvo 192 su 4,238 
samdiniais, šiais metais 219 
su 5,346 samdiniais; popie
riaus ir poligrafijos įmonių 
1935 m. buvo 71 su 2,195 sa- 

i nuliniais, šiais metais 76 su

g.iau procentų.
Atitinkamai pad’dėjo ir da

rbo dienų, darbo valandų 1><-i 
išmokamų darbininkams atly
ginimų skaičiai. 1935 m. dar
be dienų visoje Lietuvos pra
monėje buvo dirbta 584,958, 
praeitais metais 647,468 ir 
šiais metais jau 775,984. Pra 
eitais metais darbo valandų 
buvo dirbta 4,899,400, o šiai.-: 
metais jau 5,983,700. 1935 m. 
algų buvo išmokama 4,010,600

o šiemet tpo i»t metu 2,559 samdiniais; 'maisto pra- 
‘ «•'monės įmonių 1935 m. buvo

'343 su 5,195 samdiniais; dra-1 litų, praeitais metais 3,285,50dMūsų sųfygoiųils tai yra ue- 
niaži fiadidėjimai, kurie, rei- 
kia mRnyti, Tie tik naujai da 
vė darbo.net keliems tūkstan
čiams ’ darbininkų, bet prisi
dėjo ir prie bendro tautos ū 
kio kėlimo,

.Kaip tie padidėjimai įvyko 
atskirose pramonės šakose, ro 
do žemiau paduodami skai
čiai: durpių kasyklų 1935 m. 
buvo 7 su 417 samdinių, šiais 
metais 11 sil 629 samdiniai*; 
žemės ir akmens pramonės į- 
morrfų 1935 met. buvo 82 sunueinu naip , ---- , — -— —— —

i. liepos ndm minėtųjų pra-ĮV*^ samdiniai!*, šiais metair. 
lonfs įmonių‘Lietuvoje buvo,^ au 2,827 samdiniais; meta-

bužių ir avalinės pramonės į- 
monių 1935 m. buvo 146 su 
1,952 samdiniais šiais metais 
157 sn 2,707 samdiniais; elek
trom, dujų, vandens tiekimo į- 
monių 1135 m. buvo 31 su 512 
samdinių, šiais metais 32 su 
523 samdiniais; sigienos vers
lų įmonių 1935 m. buvo 24 su 
128 samdiniais šiais metais 
tiek pat su 149 samdiniais.

Kaip iš šių skaičių matyti, 
nėra nė vienos pramonės ša,

litų ir šiais metais 4,237,600 
Utį ; .

— 1V3H melų pradžioj Kau 
ne, Vytauto Didžiojo Kultū
ros Muziejuje bus suruoštos 
italų ir vengrų meno paro
dos. /

— Ežerą v h: o j e .Lietuvoje 
(su okup. kraštu), atitinka
mų įstaigų surinktomis žinio
mis, esama apie 1100; •septy
niolika ežerų turi dauginu

kos, kurioje nebūtų įvykęs peHkaip po 1000 hektarų p,()t4; 
šiuos dvejus metus vienoks ar kiti ežerfti niUŽP!,ni ar maži
kitoks pakilimas. Kai kuriose • ----- -------
pramonės šakose, kaip pav. ! — Z Klaipėdos uostą laivu
žemės ir aTcniens pramonėje i“Inge Merak’ atvežta pirmų 
metalų ir mašinų pramonėje,, kartų iš Rusijos 2.»0(> tonų 
chemijos pramonėje, odų ir žaliavos vietos zuperio tabri- 
kailių pramonėje, tekstilė*- kui. Ankščiau fabrikui žnlia- 
prainonėje, medžio pramonėje, va bus gabenama iš siaurės 
jis yra toks didelis, kad sam- lAfrikos, Indijos sali) ir kitų

llf ll't praeitų metų liepos mėn. 25,- odų ir kailių pramonės įmo-Įdytųjų darbininkų skaičiaus [kraštų.

darbo.net
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Iš Mūsų Veikimo Centro
(Iš Federacijos cenrro raštinės — 2334 So. Oakley Ave., 

Chieago, Illinois)

Stiprinkime Federaciję <lns ir adresus, kad būtų ga
lima pasiųsti jiems visas rei-

Dabar yra metinių draugi
jų susirinkimų laikas. Federa
cijos skyrių valdybos prašo
mos kreiptis į draugijas su 
prašymu, kad jos prisidėtų

kalingas informacijas.
Studijų ratelių reikalu

Federacijos sekretorijatas 
laukia žinių iŠ skyrių apie 
Studijų Ratelių įsteigimų irprie mūsų veikimo centro • ....... .

a t t-» t-, i •• ir- apie tai, kaip tiems rateliamsprie A.L.K.K. Federacijos. Mu 1
sų katalikiškam ir tautiškam 
voikimni būtinai reikalinga 
stiprinti lietuvių katalikų fro 
ntą. Kuo daugiau prisidės prie 
Federacios dr-jų, tuo stipres
nis bus mūsų veikimo fron
tas.

Federacijos skyriai ir aps
kričiai, kaip ir kitos draugi
jos, šiuo laiku perrenka valdy 
bas. Apie rinkimų pasekmes 
praneškit centro sekretorija- 
tui, kuriam reikalinga turėti 
skyrių ir apskričių valdybų 
vardai ir adresai.

Su šiuo laišku išsiuntinėja
mi skyriams Federacijos

sekasi? Kur tų ratelių dar lig
šiol neįsteigta, pasistengkime 
tuojau įsteigti, kaip buvo nu
rodyta spalių mėti. laiške. Ki
tataučių katalikų įsteigti stu
dijų rateliai, arba, kaip jie 
vadina, “Study Clubs”, turi 
gerų pasisekimų ir daug nau
dos padaro. Laisas ir mums 
jų praktika pasinaudoti, nes 
reikalas vra didelis.

Įeigos
Spalių mėnesyje į centro

iždą įplaukė šios pinigų su
mos: Xew York Federacijos 
apskritys Vilniaus reikalams 
$-10.00; Philadelpbijos Federa 
cijos apskr. Vilniaus reika1:!-

LIETUVOS BALTIJOS LLOYDAS

KAUNAS. — Nors bendro-. J-iti mokslus ir atlikti plau- 
vė jauna, bet, matyti, geroji kiijimo praktikų svetimų ša- 
vadovybėj. Palyginti su ma- ’ių laivynuose ir mes dabar 
žomis lėšomis (1,500,000 litų'jau turime savo branduolį ko 
akc. kapitalo) vystosi ir pa
rodo žymų progresų. Kaip ir 
viscs Lietuvos akcinės ar ko- 
operatvvinės bendrovės, ji žiū 
ri ne malšintum naudos šian
dieniai savo bendrovei atsiek
ti, bet žiūri į ateitį ir siekia 
aukštesnių, valstybinių užda
vinių: užauginti savo lietuviš
ką sveikų prekybinį laivynų.

Lietuvoje pasiryžusių drą
sių, jūrų mylinčių vyrų nestin
gu. Vyriausybė jiems padėjo

būtų nei prekių, nei savo va- kad jau ir prekės einančios 
dų, bet įgyjant sekantį naujų pas mus į Amerikų dalinai

eina ‘‘Lietuvos Baltijos IJoy- 
do” laivais iki Antverpeno ir

cinį kapitalų, o gal dalį tų 
akcijų užleis ir mums, ameri 
kiečiamg. Piršliai neateis sn 
tuščiom rankom, bet iki to lai*» r 1 • H

tik čia perkraunami į kitus Į ko jau turės gražių flotilijų 
okeaninius laivus — taigi, da- nuosavų, niekam nepraskolin

XXVI kongreso protokolo kny ms $25.22; Fed. skyrius, Mcs-
ga, kurią reikia atydžiai per
skaityti, įsigilinti į rezoliuci
jas ir jas vykinti į gyvenimą.

Ekskursija į Eucharistinį 
kongresų

petb, L. I., Vilniaus reikalams 
$20.00; Great Neck skyrius — 
$4.50; Fed. 12 sk., Cicero, Vil
niaus reikalams $25.30; Fed. 
3 sk., So. Boston. Vilniaus 
reikalams $14.00, jr Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserims $14.00 
ir už Vilniaus pasus ir ženk
lelius $3.10; Vilniui Vaduoti 
Sųjungos skyrius Bridgepor
te, Chicagoj, mokestis į Fede
raciją — $1.00.

20 Kongresas nutarė, kad 
A.L.R.K. Federacija surengtų 
maldininkų ekskursiją į Tarp
tautinį Eucharistinį Kongresą, 
kuris įvyks 1933 m. gegužės 
..įėn. 23 d., Budapešte, Ven
grijoj. Sekretorijatas tariasi 
sj laivų kompanijomis. Kaip 
bus susitarta, bus paskelbta 
laikraščiuose ir pranešta Fe-
dcracijos skyriams. Bet ir .la- *2010: Federacios apskrity;

Lapkričio mėn. įplaukė: Fe
deracijos skyrius, Norwood, 
Mass. Vilniaus našlaičiams

laivų ieškomi tokie, kuriems 
1 nejau yra darbus ir prityręs 
vadas.

Taigi, ir šiandien gavome
pitonų ir jų pagelbininkų. Į žinių, kad Lietuvos Raitijos 
Kiek stinga aukštesnių spe- Į Llovdas vėl įgyjo naują, jau 
cialistų mašinų srityje, bet, septintą, laivą apie 2400 netto
ir čia jau pasiųsti į užsienius 
išeiti mokslus, ir ta spraga 
jiems sugrįžus bus užpildyta. 
Drauge su savo specialistų au
giniu, auga ir prekybinis lai
vynas. Tr tame uugime jau
čiasi ne rizikingi eksperimen 
tai. bet tvirta sistema. Neper 
kami iš karto perdideli lai-

reg. tonų, statytą tik 1931 me
lais. Drauge su kita Klaipė
dos firma, Lietuvos prekybi
nis laivynas turi jau dešimts 
nuosavų laivų. Jau ir dabar 
“Maistas”, “Pienocentras” 
be reklamos, be triukšmo siu
nčia didelę dalį savo eksporto

Ils frnehto jau atitinka Lietu
vai.

Didėjant laivų tonažui, di- 
dėa ir galimybės, auga ir už
simojimai. Esamo tikri, kad 
jaunos mūsų laivyno bendro
vės vadovybė jau dabar gal
voja, kada ir kaip ji siųs sa
vo piršlius — laivus į Ameri
ką. Tai jau ne svajonė, bet 
artimiausių metų reali užduo

tų laivų.

DŽIANITORIAI UŽ DIpES- 
NJ ATLYGINIMĄ

Chicagos džianitorių unija, 
kuri turi apie 8,000 narių, 
nusprendė reikalauti didesnio 
atlyginimo pradėjus sausio 
1 d.

per savo uostą Klaipėdą ir tis. Be abejo, kad atsiektų to
vai, kuriems tuojaus gal ne-1 savo laivynu. Mažai kas žino,! savo tikslo, ji didins savo ak-

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS “DRAUGE”

;; V.;

"4 į.i-

•MBI

/V"

bei jau galima pasakyti, kad 
ekskursija turės išplaukti iš 
Ncw Yorko gegužės mėn. pir
moje pusėje. Patariame 1938 
metais važiuojantiems į Lietu
va, prisidėti prie ekskursijos 
į Eucharistinį kongresų, ku
ris bus labai iškilmingas ir 
reikšmingas. Per daug toli 
iš kelio nebus. Federacijos 
skyriai yra prašomi paragin
ti tikinčiuosius dėtis prie šios 
ikskursijos ir netrukus užsi
registruoti Federacijos centre, 
nes 1938 m. pavasarį bus daug 
keliaujančių į Europą ir vė
liau užsiregistravusiems gali 
pritrūkti laivuose vietas. Cen
tras bus dėkingas, jei skyrių 
valdybos praneš manančių pri
aidėti prie ekskursijos var-

Brooklyn, N. Y., Vilniaus Ge 
lažiniam Fondui — $40.00; 
Pittsburgh Federacijos apskri 
tys už Vilniaus pasus ir ženk
lelius — $17.70; Fed. 19 sk., 
Chicago, III., Vilniaus reika 
lams $37.00; Fed. 23 sk., Chi
cago, Vilniaus reikalams $12, 
Vilniui Vaduoti Sųjungos sky-f 
rius, Marųuette Park, Chica
go, Vilniaus reikalams $23.17, I
Aušros Vartų, Chicago, Vil
niaus reikalams $9.30; VVS 
sk., Marųuette Park, Ch'cagi , 
duoklė į Federacijų $1.00.

ALRKF. SelT.

Jeigu kas moka padaryti ką 
tai jis pastatytų savo namus 
miškuose, žmonės ir ten jį ra
stų. i

»i
r

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Gruodžio 17-ta Diena

“Šio laiko kentėjimai nega
li lygintis su busimąja garbe, 
kuri bus mumyse apreikšta”.
— Rom. VIII, 18.

Kaip palaimintas yra tas 
žmogus, kurs priima kiekvie
ną skausmų ir vargų kaip 
dieviškų pasiuntinį jo Dangi
ško Tėvo atsiųstų, ir taip įei
na į pilnesnę draugystę ir sų- 
'jausmų su Jo Išganytojui”

Kų tai reikš? Niekų, jei aš 
tiktai esu tikra, kad kelias, 
kuriuo aš ėjau, nykus ar link
smas, veda pas Dievų; ne- 
klausinėdama apie kaip, apie 
kodėl> jei aš tiktai būsiu! Jį 
pasiekus su laiku.

A! su laiku šis turės reikš
mę, bet niekas kaip šis — kad , 
džiaugsmas arba skausmas pa , 
kėlė mane link dangaus, pa-

J^'

•« ’
■ **

Ateina laikų kiekviename 
gyvenime, kuomet žmonės tu
ri ^pereiti per žiaurų ištyrimų.
Bet krikščioniškos ištikimy- j gelbėjo man įgyti, ar per kan- 
bės tobulumas yra pasitikėti į kynę arba šypsenų arba ai- 
Dievu net nors Jis užmuštų Į manavimų, dangų, — namus,
mus ta meile ir pageidimais, 
kurie yra mums brangiausi.

— visa visame, su laiku! ■-
Alena J&cksoT

Lietuvos šaunioji karicomenė lapkričio 23 d. atšventusi savo veikimo 19 metų sukaktį. Čia parodoma jos žygiai ir darbai. 1) Lietuvos šaunieji 
teliai, grįžtantieji iš manevrų, visuomenės apdova nojami gėlėmis. 2) Lietuvos pėstininkai per kariuomenės Šventę žygiuoja parade iškilimų maršu 1 
tu žingsniu. 3) Lietuvos karys, pasiruošęs tėvynę ginti nuo priešų laukia vadų įsakymo. 4) Jaunuolis, džiaugiasi patekęs į Lietuvos gynėjų eiles; 5) 
tilerijos karių naujokų priesaika: prisiekia bučiuodami patrankų, kad ištikimai gins Lietuvos žemę. 6) Lietuvos kariai keliasi per upę su savo • 
lais. 7) Karys, grįždamas iš manevrų, džiaugsmingai dėkoja visuomenės atstovei už vainikų jo šauniam žirgu į. 8) Lietuvos šaulės sutinka grįžtant 
iš manevrų šauniuosius raitelius karius - gusarus.

z
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Morkus

Iš Po 'Mano Balanos
Daugiau nieko, kaip tik dyklę, negu į įimtų žmogų.

Rengias, rengias, ir pankui iš-

. Amerikos pulkų "laike pašau- atvažiavimo oertifikato, bet ri tų blankų. Reik pasiųsti dvi 
tinio karo, tik jeigu jo pas- kurie gali įrodyti, kad jie at-' fotografijas ir pmiglaiškj $10 

“Atvažiavimo certifikatai” rtifikato. Kuomet ateivis, at kntinis įleidimas į Suv. Valst. ' }ko j Suv. Valstijas prieš] su aplikacija. Kuomet aplika
sulaiko daug tūkstaneų atei- vykęs į Suv. Vals. prieš bir- įvyko po kovo 3 tl. 1924 m. birželio 3 d., 1921 m., ir kad,Intas pašauktas išklausymu1,
vių nuo pilietybės. Tad ban- želio 29 d., 1906 m., nepame Taipgi -meteris, kuri pametė jie yra asmenys gero morali j tai jis turi-atvykti su dviem
dysime išdėstyti, kas tai yra na atvažiavimo dienos ir lai j™ pilietybę ištekėjimu už u - nio charakteriaus, gali gaut; i liudininkais, - kad jis atvyko

ATVAŽIAVIMO CERTIFIKATAS

Romos Bažnyčia, Romos Su- 
ivienymas, Romos kunigaj, 
girdis. Rymo jau nei už pini
gus negirdėsi. Kaip ištikrųjų 
-turėtų būti? Lietuvių kalba

eina lamas. Arba, apsiauna au
tuvu, o baigia tik vienais ma- Į 
rškiniais. Žiemos metu, kad 
apsidrausti nuo peršalimo, no

tas “atvažiavimo 
.tas’.

certifika- vo vardų, tai jis vis tik gili 
Įgauti “pirmas poperas”, jei- 

Jis yra Imigracijos ir Na gu gali pristatyti įrodymų. 
I tuializacifcos Biuro išduotas kad gyveno šioje šalyje prieš 
j pranešimas apie legalį ateivio įvedimų atvažiavimo certifika-
įleidimų nuolatiniam gyveni tų. Jis gali paduoti senas tuk
inai Suv. Valstijose. Jis nėr. sų cpsytes, arba randus resy- 
d nedarnas pilietybės aplikan tęs, gim'mų arba apsivedimų 
tui. Yra laktas, kad apl kan- eertifikati s, krikšto rekordus,

teivio prieš rūgs. 22 d., 19221 “užsiregistravimo rekordų’’ prieš birželio 3 d., 1931 m., 
m., gali atgauti pilietybę be su kuriuom jie tuoj gali gau 
atvažiavimo eert fikato. | ti “pirmas pojMeras”. Uža:ie-

Valdžia reikalauja $2.50 už gifctravimo aplikacijų reiklų 
atvažiavimo certifikatų. Tuos siųsti ant FGRM 659. Jų ga- 
pinigus reik pasiųsti su pra- linia gauti iš kiekvieno imi

LIETUVIAI DAKTARAI

kaip ir kibus, ne vien gruma-Į sj apraišioja kauke, lr taip 
tika, bet ir skambėjimu va- netikusiai, kad svetimas juo- Į 
du o jas. Vienas ue kito ilgai kais įaičioja. I
neteveria. Jei taip, tad ve kas ----------
išeina. Gali būti Romos Mus- Rimti iš Lietuvos sve-
solinis, Romos politika, ito-1 čiai, puikus dalykas. O rim- i 
mos fašizmas, Romos santva- Į tais vadintum tuos, kų atvyk- 
rka, — ir visa kita, kas lik. sta šičioa vietiniams tautiš-
su Roma, kaipo italų tautos kai - katalikiški padėti. To- kai įf j u fraternali drJu^y,
miestu dedas. Betgi sakyt j kių laukiam. Betgi toki, kų1 
Romios Bažnyčia, Romos ku- vyksta į čia vien pasipinigan

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMleck 6286

Ree.:
2466 W. 69 St

ngas, — tai jau tik neska ti, — tai jaa visai kas kita.
bus lietuvių kalbos kųsnis. , Amerikos lietuvis Lietuvon 
Romos, o tik Rymo Bažnyčia, ’ nuvykęs, ne duok Dieve, jei

šymu “pirmų popierų”. Atei-1 6racijos ir natūralizacijos 
viams, kurie atvyko prieš bir- fiso. Daug organizacijų, jų
želio 29 d., 1906 m. nereik šių
sti tų pinigų ($2.50) su “pir
mų popierų” aplikacija, ne. 
jiems nereik pristatyti atva

tas jo visai nei nemato. Jis dirmavonės arba kitų bažny- 
pasilieka Natūralizacijos Tar- tinių įvykių rekordus, bankas 
nyboje ir yra prisegtas pr’.e knygas, statybos ir paskolų 
aplikanto “pirmų popierų”. draugysčių knygas, pranešu1davimo certifikato.
Jis paduoda aplikanto vardų, -mus nuo darbdavių, nuo uni- < ^uo liepos 1 d., 1929 m., 

(“pirmos popieros” nėra iš
asmenį aprašymų, laikų, ka- čių, senus jam pas ųstus lais duodamos pakol aplikuotas 
da jis, arba ji, atvyko į Suv. kus, senas laivų korteles ir t. neįstengia, si> atvažiavimo ce- 
Vals. Certifikatas paduoda u t. Naturalizaci. os viršininkai ,1 t*fikatu, jo legalio įleidimo j

Rj-mo Suavienymas, Rymo ku pamėgintų Bepns.ta.kyU pr.t, relidencijoa vietQj k<u.

gį, spalvų plaukų ir akių spa- priims tuos dokumentus, jei 
lvų gimimo vietų paskut ne j gu tik jie parodys, kad apli-

tuipe ir Foreign Language 
Information Service, irgi tu-'

LIETUVIAI DAKTARAI

Bigas, ir taip toliau, lšsiiiūri, , vietinių! Kito kelio nei ne- 
kai kitur, taip ir čia pikti kai klausk. Tik kažin dėlko Lie 
tnynai nesnaudžia. NeVa kai- tuvos svečiai į čia vykdami 
bos grynumų gindami prama- apie tai nepamano? Juk ir 
Bo dalykus visai negirdėtus, mes gyvenam daug maž šio-

Suv. Vals.
Ateivis, kuris nelegaliai at 

kantas gyveno šioje šalyje 'vykęs čion, negali gauti at-

Tai. CANai 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartj
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0462

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

ketina Suv. Valstijose apsi

DR. A. J. MANIKAS

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON '

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
Tel. Melrose Park 660 

i Res. 2126 S. 5th Ave., Maywood Av.
Phone Maywood 2412

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.

ažiavimo certifikato, ir lo- į 
dėl jūs sulaikytas nuo Ameti-

prieš birželio 29 d., 1906 m.
Kuomet aplikantas, išgyvenęs
nuo 1906 m. viename mieste • kos pilietybės. Ateivis, kuris 

įstatymas, kurį Kongresas arba miestelyje, tai jo darb-, legaliai įleistas, bet kurio le- 
priėmė birželio 29 d., 1906 m.Jdaviai irgi gali jam duobi rei-|ff*Ho įleidimo negalima rasti, 

yra pačiame padėjime. Fo-

stoti, ir atvažiavimo dienų ir 
vardų laivo, kuriuo atvyko.

Katalikai nieko blogo Mine. k.a.s ar tokiais priimtais P3' eprdpūia laikyme tokių cekoi--1 kalingus dokumentus, flnonė. 
nydaini, juos kai „natai pase-1 grindus. Ir mes tuuim savo \ ^.1^ kurie vyko ,g v:enw vj„.

® -i'e’ b“n.y^.“'.Okyk'"S' pni« t« riio'Mi «*vyfc», »«x-i i »®» 1 ir “
l.alauta jokio atvažiavime oe I visų organizacijų, prieš birže- 

'tfaul • sunkumų tarpe palaiky- ......................... __...... ..............<3 d., 1<KM; m., labai sun.

— Kavos grūdas ne

šiame sunkumų tarpe palaiky
ti ne taip jau lengva. Jei su- 

vien manymai da nors šiek tiek
gėrimu
Uoka.

kos lietuvius elgetavimas jau, ku gauti tokių dokumentų, 
per toli nuėjo. Viešai, vienok,] Mažai yra atsitikimų, kur

i, ir kitiems dalykams < praeinami, ne taip bloga; bet 1 pgieikštį nesinorėtų. Tai vis-1 ateivis, atvykęs į Suv. ..Vals.
Is kavos grūdo sunkia gi paskesniais laikais pradėjo gj taip ir toliau ilgai tesėti pc birželio 29 d., 4906 m., gali

: ki^olį, daro muilų, gumų po- , garsinti net ir tokius, kų, kai1 jau neĮ)US galima. Anksčiau tapti piliečiu be atvažiavime
^pierj ir da daugiau dalykų ir matai primena Žemės (Bankų, ar Vįi|jau o turėsim “svečia- certifikato. Tokis certifikatas
dalykėlių. ir tam panašiai. Tiesiog ne karčios teisybės žodį to-> nereikalaujamas nuo ateivio -

{manomi. ;rti: — “Jei norit, broliukai,, veterano kuris prigulėjo prie
Iš šalies žiūrinčiam atrodo jj pasipinigauti, eikit ir painė ia=======a=====:

taip. Ypač dabar Amerikos Į ginkit ^įdirbti”.
lietuvių išteklius labai apri-į _______

— Žiloj senovėj, kuoillef'

njgn l^anguage Information 
Service dažnai gali teikti pa
galbos įsteigftnui atvažiavimo 
dienos ir laivo vardo. (Bet pa 
*.ys ateiviai turi prisiųsti vi
lus reikalingas informacijas 
apie jų kelionę ir atvykimų ; 
Amerikos uostų.

Ateiviai, kurie negali gaut

IA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116 4970 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Kasdien išskyrus Seredą,
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mene- | Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 
siais nebus valandų jHipict, bet nuo ! 3147 So. Hal ted St., Chicago
10—12 vai. rvto. 1 Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. rvto iki 9 vai. vakaro 
Sekmailieniais ir Trečiadieniais

Pilvai Sutarti.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
. Ol'i.iO vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. .

Luotas. Kiekvienas skapčiu- 
kas kitur * nuskirtas žaizda

senovėj
spalvų išdirbystė da nebuvo 
žinomų kiaušinis sudarydavo 
visų spalvų iždų Ypač tryniu 

Kitaip sakant, panorėti, kud jabyj sekdavosi paišyti. Nors 
tie patys kišenial čia ir sve- baltintas panaudota taip pat.

----------- ' įtur gyliuotų, neįvykdomas su- Koi prįeit» prie medaus ir
‘ — Mes mokam po ledų čiu- nianymas. To viso pasėkos jau cukraus. Iš visų, medus «uda-> 
iinėti. Šiltų kraštų gyvento- pradeda pasirodyti. Kas kari ^davo puikiausi dažų. Seno 
jai moka po vandenį čhižinė- vis labiau ir daugiau Ameri- jjetwviai labai gražiai me 
ti. Ten, mat, ledo nėra. Prisi kos lietuviai nuo Lietuvos už- duniį vaizdus nupiešdavo.

sigrįšta. Ne dėl to, kad jos j J===_=====5SS=:=S===—-3- 
nemylėtų, o tik dėl to, kad

— Honolulu žuvinynas yra 
įdomiausias pasaulyje. Čia ga 
litna pamatyti gyvūnų iš pat 

, 4>kijano dugno. Kai kurie la
bai žmogaus išvaizdai parflUt
Ypač is veido. Kai kuriąs nėt vietiniams. Kasus duoda kitur, 

/-Munku nuo ilnogaus panašu-’ praeina su vietiniu reikalu, 
mo atskirti. Tikra žmogaus7 4- k ‘,,w -4 " J .■galvų ir jau.

riša į padus tam tyčia pada
rytas balanas, ir paskui jo
mis per 'vandenį ir banga5 
taip, kaip mes po ledų, čiuo
žia, net skamba!

1 . — Japonai atsižymi apsire 
nglmo netikslingumu. Kų nu
tverę, viskų ant savęs krau 
na. Paprastas japonas savo 
šalyje atrodo daugiau į bai

visoki “svečiai” jau taip įky Į 
rėjo, kad, ir pati Lietuva da- ji 
ros kai pipiras karti. Kartais 
net ir labai rimtam reikalui Į 
pasi taikius, kažin ar Lietuva 
Amerikos lietuvius su šūviu 
atsišauktų!

A.snieniaa, visi sutinka, kad 
Uetuvos lietuvių po Ameri- pk

KALCDINES
ATVfRUTES

Siųskite savo gimi
nėms, draugams ir pa
žįstamiems - lietuviškas 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Drau
go” raštinėje už priei
namas kainas.

“DRAUGAS”
2334 8. Oakley Ar., Ohicayo

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS'

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rpckwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Tel. Calumct 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
■ * • ČHK’AOO/ ILL!"1'i •

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Snndays by Apjiointmcnt

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Narni) Telef. PROspeet 1930

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

R.e3 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

KLAUSYKITĖS
nuohtnuy ir Ubai fdotnių, Povilo

ŠALTIMIERO
RAMO PROGAJMŲ tt STOTES VMJFjC. (1420 K.)

— «m 10 8d 1030 vaL vak.
- mm 740 fld 7:30 vaL vak.

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan StHte Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėdio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonu OANal 1175 

Namai: 6450 S. Rockvvell St. 
Telefonu REPublic 9600

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7-—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas itEPublic 7868

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

fi iki 8 vai. vakaro

GEMAUSA META PHKDS NNU) BUOCį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denenmlų Inc^ teisingai į 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir tabpdanii puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputadjf dėl tebingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio nieką* negali užginčytu. Šiaip užganė&n- 

tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 

kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ik.
Buick ' Cadillac - LaSalle

3860’Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. We5tern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninkė ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tek Prospect 1012 
Rez. Tel. Repnblie 5047

Office Pbone Res. und Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(k0WARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St. Chicago

Nedėliotu ir -Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Ree. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halstcu St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

, Tel. BOUIevard 7042

I DR. C. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Ave.
2 lnboe

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. "ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietg ir nno 7 iki 8:30 v. v.

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

Tel. YARdz 0994 
R«b.: TaL PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sek m a d reniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPnblic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketvirtsd. ir penktadieniais 
9-12 v. lytų; 1-5 p. p.; 6 9 v. v. 
šeštadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway , 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

Tpl. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Chicagos lietuvių iv. Kryiians li

goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikaliai antoriteitai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69tb St., 
tel. HEMiock 6700.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Veltai statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei ne pla U n si te ir ne rems i te 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu tų daktaru, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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CICERO NAUJIENOS CICEROJ SPAUDOS VAJUS NEBLOGAI nešė, kad buvo surengę gra-

EINA

Kur Geriau šventes 
Praleisti

manant waving” ir visokio i

žią pramogą ir liko pelno, bet 
tuo dar nepasitenkina, mano 
turėti dar ir kitą, tik šiuo tu- 

nepraneŠė dienos, sako,

Nevienas suka galvą, kuri 
šįmet reiks šv. Kalėdas pra-1 
leisti. Žinoma, cieerieėiai Ka 
lėdų šventes praleis Ciceroj, 
o pas juos atsilankys ir iš a 
py linkių kolonijų.

, Per pirmą savaitę užsisakė tytojų. Knygų mačui pardux> .
“beauty” darbo. Matykite ją 23 nauji 'Draugo “ skaityto- ta, tik už 327.00. Bet tai tik 1_.
orias Kalėdas m < cr, . .. Jx. . veuau sužinosime,piies ivaieuas. ijai y. 57 MJ1į ąxnauiino nre oradžia valaus. • _

Ta pcuua proga
AAMAAiaA. ivuu u/cmbuid. u «j • įyinmjfu ilžwjciiaiaji ims viOju *

Ed. Misius ir A. Lukauskas 
— pirmos rūšies mekanikai

Negalima praleisti rapotto 
didž. gerb. kun. J. Jakaičio, 
kuris plačiai apibudino visų 
metų Marijonų bendradarbių 
kilnius darbus, nuoširdžiai dė
kojo visiems, kad tiek gražaus

apskritys į ir brangaus laiko pašventė re-‘jai ir 57 seni atnaujino pre- pradžia vajaus. ,
numar. 1938 metams, o 5 atsi-į “Draugo” kalendorius gau, ........ >r . o .. , 1AJ. ., ..... . , . . ... . nuoširdžiai dėkojo pp. M. ir S. mdami Marijonų kultūrines 1lygino užsilikusią skolą is na seni ir nauji skaityte j ai., ..., . » f. ... ..Alisauskams uz taip dideli 

parodytą nuoširdumą ir taipgi 
p. O. Krasauskienei ir jos ma- 

1 rčiai p. Josephine Krasauskie
nei, kurios visa širdimi paro-

iž
depresijos laikų. Gauta taip Kas dar negavote, klauskite, 
pat 17 naujų “Laivo” skai- draugnežio prie bažnyčios.

IS MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
METINIO SUSIRINKIMO

staigas, bet už vis daugiausia 
kreipė dėmesio į spaudą ir 
prašė, kad kiek galėdami ne 
užmiršti katalikiškos spaudos,(

didž. gerb. Provincijolo kun 
J. Jakaičio pasiūlymu ir pa 
ties susirinkimo pageidavimu, 
kad senoji valdyba jitreiliktų 
ir kitiems metams. Valdyba 
nerudus kitokios išeities, pa 
siliko sekančiai: pirm. — A. 
Bacevičius, rašt. -- J. Kuli
kauskas, pageli), rašt. — J. 
Šliogeris, vice pirm. — A. 
Švilpauskienė, dvasios vadai 
— kun. A. Andriušis ir kun.

‘‘slioemakeriai”. Sako, ką da
rysite per šv. Kalėdas, šiūsai 
bus be padų! Geriau pasitai
sykite prieš šventes. Nėra a- 

šįinet Cicero ypetingei Sau- tej()n|, 8ventes g.,; pr:.
nioi pasipuošė Kalėdų Sven-I w ir lietuvisk, k|UIIlpakojį 
tems, ypač lietuvių distriktas'
— Grant Works 14 gatvė gra
žiai papuošta Kalėdų eglai
tėmis.

J. Bocūno, sav. General Į 
Food Market, 4928 W. 14 st., 
bene tik bus didžiausia eglai
tė.

Tavernų savininkai taipgi 
prisirengę iški)mingiau pripil
ti savo kostunieriug Kalėdų 
šventėse.

Beje, Raudonos Rožės klū
bas turės metinį kalėdinį šo
kių vukarą, Liuosvbės salėje. 
Be abejonės, jie plačiau pra
neš per “Draugą”, ltožieč'.ai 
visados garsina “Drauge” sn 
vo parengimus.

Padaryta Gražaus 
Pelno

Sąmoningesni biznieriai svei 
kiną savo kostumerius Kalė
dų švenčių proga per dienraš
tį “Draugą”. Tas labai gerai kiečių, bet davė gražaus pe- 
ir girtina. Tuomi paremia ka- !^no-
talikišką dienraštį, sykiu iš I Labdariai dėkingi visiems, 

kurie atsilankė į vakarą, ta>p 
! gi dėkoja tiems, kurie auko 

Patariu visiems lietuviams 'j° bent kokią dovaną labda
būtinai įsigyti kalėdinį ‘Drau- r*U naudai.

garsina ir savo biznį.

go’ numerį ir laikyti per visą 
metą dėl informacijų. Jame

dė tai, ko nebuvo tikėtasi. 
To\vn of Lake atstovų ne

buvo, bet yra žinoma, kad jie 
rengiasi prie bunco party pa

Praeitą trečiadienį įvyko Toliau sekė raportai iš ko- 
Marijonų Rėmėjų Draugijos lonijų skyrių: 
susirinkimas, Aušros Vartų West Side — Ig. Kryževi-
parap. mokyklos kambary, ku čius pranešė, kad rengiamas Į j , Kalėdų antrą dieną. Vi 
rį atidarė pirm. A. Bacevičius, vakaras su laimėjimais. Die--Sįenig gera proga dalyvauti, 
kviesdamas apskr. rašt. per- na ir vieta bus pranešta se-
skaityti protokolą, kur s vien- kančiomis dienomis.

1 balsiai priimtas. Briglitin Park — P. Vaič 
kauskas pranešė, kad rengia
111a bunco party pramoga pp.

North Side — A. Bacevioius, XT • , no 1’ Navickų name, sausio 23 d.,

Atstovų atsilankė gan skai 
tLingai iš sekančių kolonijų:

Brighton Park — Pr. Vaič 
kauskas, Melrose Park — K.

---------- ! Kantautas ir A. Švilpauskie- į
Gruodžio 12 d., Labdarių nė. .Bulvarų —O. Krasaus-1 

rengtas vakaras pavyko. “Va- jkienė ir S. Alisai skienė, Mar-Į 
gis” neapvogė nei vieno ei- ąuette Park — B. Nenartonis, 

\Vest Side — Tg. Kryževičius, ‘ 
C. Druktenis, P. Cibulskis, ir
J. Šliogeris.

Dvasios vadai — gerb. kun 
J. Jakaitis ir kun. K. Veng 
ras.

Visupirma buvo iškeltas
Dėkoja ir Maskolaičiams ir 

visai artistų grupei už pasi-
rasite skelbimus mūsų biznie- šventimą ir už taip grašiai ju p]a(\įaį kalbėjo gerb. kun 
rių ir profesijonalų ir, reika- suloštą k, mediją. Ciceriečia- |j įkaitis; visą jarbą pave 
lui esant, visados kreipkitės į pis tas ilgai pasiliks atminty. kun K Vengrui, nurody 
juos, su jais darykite biznį. V-sa publika buvo patenkin- damas> kad būtų kuogreiciau
Žinokite, kad jie remia nitrių ta. 
dienraštį “Draugą”, tat, kai- Ačiū visiems, 
po savo. geras prietelius, tu
rime jus remti.

Labdarių 3 kp., Valdyba ir 
Komisija

Jei užeini bent į kokią lie
tuvišką užeigą, žiūrėk, ar yra 
“Draugas”. Visados daryk bi
znį su “Draugo” skaitytojais 
ir jo rėmėjais, o nebūsi nie
kad prigautas.

Reikia Tinkamai 
Pasipuošti

lf. Spitlis, sftv. Helene’s 
Beauty Sliop, 4804 W. 19 st., 
sako, kad Kalėdos — tai ne 
taip paprastas sekmadienis. 
Prieš Kalėdas visi savo na
melius gražiai j >a p u ošia. Bet 
nereikia pamiršti, kad mamy
tės ir dukrelės turi gražiai pa
puošti ir savo galveles, Tada 
daug linksmesnės bus šv. Ka
lėdos. Ištikrųjų, Helene’s Be 
auty Sliop labai ^noderniškai

Kur Gauti Gražių Ir
Nebrangių Eglaičių 

Kalėdoms

Aną dieną praėjau pro An
tano Ignatavičiaus namus ir 
nustebau. Tikrai maniau, kad 
buvau kur nors 'miške, nes 
dar tiek daug eglių niekur 
nesu Ciceroje matęs. Suieš
kojęs “bosą”, paklausiau ka
me dalykas.

“Nu, daugelis žmonių nori 
turėti eglaitę Kalėdoms. Bet 
nenori toli trankytis, ieškoti. 
Kad taip, tai šiais metais nu
tariau tas eglaites pardavinė
ti eiceriečiams”.

Visiems eiceriečiams patar
tina atsilankyti pas jauną bi
znierių Antaną Ignatavičių, 
1514 8. 4lSth Court, ir iš dide
lio sandėlio pasirinkti tinka-įrengta. O savininkė IT. Spit- 

lis tikra specialistė ant “per- niiausią eglaitę, čia rasite vi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDfiAUlIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

n Y K A T koplyčios visose I XV 1 Chicag08 daly8C

Klansykita mftsų Listnvią radio programų Pirmadienio vakarais, 
10 :M vaL vakaro U W. H. P. O. stotioa (1480 K.) — PraneMjai

P. 4AJLTIMIERA8

rapijos svetainėje gruo<lžio 2d I rio talpinimas spaudoj, nėra 
galimas, nes perdaug vietos ir 
laiko užimtų.

Kadangi šis susirinkimas 
buvo metinis, savo raportus 
patiekė ir valdyba ir prašė 
išsirinkti kitą. Bet, kadangi

sausio
3 vai. po pietų ir kvietė aps
kritį atsilankyti.

Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis pranešė, kad taipgi I 
rengiama bunco pramoga sau- 

; šio 2 d., į kurią pageidavo, 
kad apskritys neužmiršttį at
silankyti.

Melrose Park — A. Švil- 
pa u ski ene pranešė, kad šiuo 
laiku labai užimti įvairiomis 
pramogomis parapijos naudai, 
ir mano, kad prieš seimą nie-

Cieero, Dievo Apvaizdos ii 
Bridgeporto atstovų nebuvo ir 
nežinia kas ten veikiama; nors 
A. Valančius praeitam apskr. 
susirinkime buvo atsilankęs ir 
pareiškė, kad šauks skyriaus 
susirinkimą, bet ir po šiai 
dienai nieko nesigirdi. Visgi 
būtų mulonu matyti, kad ir 
šias kolonijos išsijudintų, ne
jaugi jau tiek paseno, kad ne
gali patelefonuoti į “Drau 
gą”, ar atvirutę parašyti, b 
mes jau pagelbėsime. Prašo
me tų kolonijų veikėjus pasi 
rūpinti, kad susirinkimai būtų 
šaukiami reguliariai.

ją platinti ir visokiais būdais, K. Vengras. Tuo susirinkimas 
jai padėti. Gerb. Provincijolą* Į ir baigėsi. Jonukas
padarė begalo platų ir turi
ningą raportą, apibudindantnt- 
visą katalikišką veikimą, ku ' Help Kidney-

Don’l Take Drastic Drugį
Tour MUmti contaln 9 mOlton tlny tubea 

or fllters whlcn mar bo ondancered b y n«- 
lect or araatla, Irritatlng drugį. Be canfuL
Įf funetional dllordori of the Kldnoyi oi 

“or moki you auffer from Gettlng U»
-------------- * [ Pilno, Girelei

___  ______ . aekache, soollen
Jotnta, Kuču Acldlty. or Burnine Pa 
don’t rely on ordlnary medlclnoi. 
luch troublei wlth the doctor’s 
Uon Cyatei. Cystoi įtarti vorktng ln 3 
houra and muit prore entlrely eatlifaetory 
ln 1 weak. and be eiactly the medlclne you 
need or money back U gusranteed. Tele
phone your drugglat for Cyatez (Slai-tex) 
loday The guarantee proteote you. Oopr. 
1937 Tbe Kr,oi Co.

Marijonų Rėmėjų Draugijos,! ko naujo nesuspės surengti, 
seimo klausimas, kūno reika Į bet turi vilties, kad seimą 

sveikins irgi ne bet kaip.
Bulvariškiai — S. Ališaus

kienė ir O. Krasauskienė pra-

siai pagaminti pakvietimai 
draugijoms ii atskiri pavie
niams asmenitnA; tarp pat ma
ndatai ir seimui ženkleliai.

šokių: mažų ir didelių. Kai 
nos prieinamos. Suprantama, 
pirmieji kostunieriai gaus ge
riausią pasi rink imą, tad visi, 
kurie manote pirkti gražių eg
lių, nesivėluokite greitai at
silankykite pas Antaną ir pa 
birinkite savo.

“Draugo” Rišėjas

Vargšo Atsišaukimas

Per 12 metų ligos ir vargo 
suspaustas, sveikindamas vi
sus lietuvius-ves su šv. Kalė
dom ir Naujais Metais, atsi
šaukiu į draugijas, klubus, or
ganizacijas, profesijonalus, bi
znierius ir visus geraširdžius, 
prašydamas neapleisti nianę3 
vargšo. Maloniai prašau pa 
galbos - aukelės, kurios su 
dėkingumu laukiu sekančiu 
adresu: L. Lapinskas, 1414 S. 
50tb Ct., Cicero, III.

' T
At

Antanas Jonas 
Janušauskas

Mirė gruodžio 14 d., 1937
m., 9:5S vai. sulaukęs pusę
amžiaus.

Kilo Iš Tauragės apskričio, 
Šilalės miesto.

Amerikoj Išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuUūdime 

dukterj ( augintinę) Eleną, Klsh- 
kunas, žentą Juozapą, pusse
serę. brolienes, švogerlus Ir 
daug kitų giminių Ir draugų. 
Lietuvoje seserį Oną ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1300 So. 
4 Sth Court, Clceroje. Tęl. Ci
cero 2091W.

Laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
gruodžio 18 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J 8v. Anta
no parapijo* bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka- 
plnea

Nuliūdę: Duktė, Žentas, Se
suo. Pussesere, Dnrtltmės, Svo- 
gcrlaž ir Giminės.

Laidotuvių direktorius An
thony Petkus. Tel. Cicero 2100.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A JR A 
Paulina

Gurauskienė•
(po tėvais lVesdziUMUHė)

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moti n ę 
Pauliną žur&uskienė, kuri kilo 
iŠ Biržų apskr., Vabalninku 
parap. Nausėdžių kaimo.

Netekome savo mylimosios 
gruodžio 18 d., 1936 m. Nors 
laikas tęsiasi, mes jos nieka
dos negulėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jai 
amžiną atilsi.

Mes atmindami tą Jos liūd 
ną prasišalinimą Iš mūsų tar
po, užprašėme geidulingas šv. 
Mišias už jos sielą gruodžio 18 
d., Nekalto Prasidėjimo Pane
lės švč. parapijos bažnyčioje, 
X vai. ryto

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: dvi dukterys I*ran- 
clška PrlhrKlskfenė ir Marijo
na Kanapai ka-, iki žentai Sta
nislovas Ir Bronislovas, trys sū
nūs Junzapaa, Jonas tr Jurgis, 
dvi marčios Agota Ir Helen ir 
giminės.

Flower Shoppe! 
Archer Avenue

lUrba 
4180

I Gėlės MyUnttemn — Vestuvėms • 
Bankietams — Laidotuvėms —

LAFAYETTB MOO

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN -

Geriausiai patarnavimai — Moteris patarnauja 
Phone 9000 - 620 W. lfith Are.

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai

GREITAS PATARNAVIMAS
Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. VVestern Av.

B. KANAPACKIS, Savininkas
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUS III A M P C patarnavimas AMDULANbt DIENĄ IR NAKTJ
TV VV A T KOPLYČIOS VISOSE 
UlKAl MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika

A. Petka
S. M. Skintas
1.1. Zolp
Juozapas Eideikis
P. J. Ridikas

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GROvehilI 0142

718-WeBt 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5506

IR 4704 So. Weatern A' 
TfiVAS Tel.'VIRginia 0883

Lachamicz ir Smai
J. Liolens

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2814 West 23rd Place 
Phone CANaI 2615 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4348 So. Calilomia Avė. 
Phone LAFayette 3572



išrinktas 1938 metams Jš Draugystes Sus-mo KUBOS LIETUVIŲ REIKALU

Penktadienis, gruod. 17, 1937

CLASSIFIED

Gruodžio 12 d. 'mūsų bažny
čioje iškilmingai baigta misi
jos. Visų laikų žmonės labai 
skaitlingai lankė bažnyčių, o 
ypač paskutinį misijų vaka
rų; nebuvo galima žmonių su
talpinti į suolus.

Misijonierius kun. A. Draz
dys rytais ir vakarais sakė 
labai gražius ir pamokinan
čius pamokslus.

L ..v _
Rodos, prieš porų 'mėnesių 

buvo sunkiai susižeidusi mū
sų kolonijos veikėja; ypač žy
mi Mot. Sų-goj Eugenija Stra
zdienė. Dabar jau pasveiko.

E., Strazdienė yra begalo 
dėkinga Šv. Veronikos dr-jos 
ir Mot. Sų-gos vietinės kuo
pos narėms už lankymų ligo
jo ir už paguodų.

Reikia pasakyti, kad Straz
dai yra geri parapijos rėmė
jai ir nuolatiniai dien. ‘Drau
go’ skaitytojai. RaP.

Iš LRKSA 85 Kuopos
Priešmetinio Sus-mo

Remkim Savuosius

TOWN OF LAKE. — I^tp 
kričio 27 d. Šv. Kryžiaus baž 
nyčioj surišti moterystės ry
šiu žymi voikėja Elzbieta O- 
gentaitė su Rapolu Andreliū- 
nu, kurs užlaiko auksinių, si
dabrinių daiktų ir muzikalių 
instrumentų krautuvę 6324 S.
Western avė. ’ •

Vestuvių puota įvyko jau
nosios tėvų namuose, kur bu-, 
vo susirinkę artimi giminės | 
ir draugai palinkėti jaunave
džiams laimės ir ilgiausių me
tų.

Per 15 metų R. Andreliūnas 
teisingai patarnavo Marųuette 
Park apylinkei, parduodamas, 
ir taisydamas laikrodėlius ir 
žiedus. Dabar laikas pas An- 
dreliūnųi pirkti sau ar gimi
nėms Kalėdų dovanas. Kas 
šeštadienį jis garsinasi “Drau 
ge”, kaip Marųuette .Tewelry 
and Musical Store. Remkite 
tuos, kurie garsinasi “Drau
ge”; savas pas savųjį. '

P. J. Ridikas, Chicagos Lie
tuvių Laidotuvių Direktorių 
Sųjungos pirm.

BRIGHTON PARK. — llr- 
stė Saldžiausios Širdies V. J.‘ 
No. 1 laikė priešrnetinį susi
rinkimų gruodžio 5 d.

' Shsirinkimų atidaręs pirm. 
J. Gajauskas pranešė, kad y- 
ra miręs narys Jonas Raščiu
kas (mirė lapkričio 30 d.) ii, 
kaip įstatai rodo, turėsim su
mokėti po 1 dol. dėl pomirti
nės, o $50.00 išmokėjo.ne.

Ligonis M. Pozereckis ^ran
’dasi Oak Forest ligoninėj. Jau 
sveiksta-

Raportas iš vakaro, kuris 
buvo lapkričio 7 d., parapijos 
labui, pelno davė $34.00, už 
kų gerb. kleb. išreiškė padė
kų. > •

Valdybon 1938 m. įėjo: pi- 
rmin. S. J. ^Barkauskas, vie*

Nauja Liet. Laidotuvių
Direktorių Valdyba 

1938 Metams

Iš Kubos Lietuvių Susivie
nijimo gautas sekančio turinio 
laiškas:

“Turime garbės pranešti p. 
Gen. Konsului, kad siųstus 79 
reikalingiausia pašalpa ir su 
tinų susirinkimų, aptarėm kam 
dol. gavome. Padarėme visuo- 
lig daugumos nutari n o, išda
linome bedarbiams, sergantie
ms ir jų suvargusioms šei
moms.

laibai didelį įspūdį mums 
padarė visi aukavusieji Ame
rikos lietuviai. Kad mūsų Bro 
liai Aknerikiečiai prijaučia sa
vo Br/jliaiųs Kubiečiams blo
goje padėtyje, užtatai mes vi
si Kubas lietuviai širdingai 
tariame ačiū visiems aukoto
jams ir pasidarbavusiems. Da-

'WEATHFK STRIPS”

pirm. P. Grybas, nut. rašt. G. barmes prašome p. Konsulų

so — $12.50. (Aukos Konsu-
' ( Raitas oro« nebejelna nro duris, kada

latui atsiųstos per Pranų G rei Ld*<1*n?e "yeather strips.” Tajp pat 
44 * nebejelna lr pro Sąnfus. Kam rei-

čaitį, Grand Raplds, Mich.).
SLA 270 kuopa: nariai su- 

aukavo $3.30 ir iš kuopos iž
do papildė $1.70, viso $5.00; 
aukas atsiuntė per P. Jokūbų 
Sagevičių, Birdgeport, Conn.
— $5.00.

SLA 105 kuopa: nariai su- 
aukavo $5.00 ir iš kuopos Až 
do paskyrė $5.00, viso $10.00} 
aukos atsiųstos per J. A. Ur
bonų — $10.00.

Adv. Jobas Anseli, New 
York, N. Y. aukavo — $15.00.

Ponas Ni N. iš Čikagos —
$10.00. v

SLA 311 kuopa per V. S 
Kreivėnų, W. Frankfort, UI 

$5.00. ‘
SLA 352 kuopa pėr A. J.

kalinga, pašaukit HEMlock 2573.
J. PURTOKAS 

6426 So. Richmond Rt.

__ _________ ANGLIAI_____
Black Gold Lump arba Egg J8.00. V 00 FUn Stoker Screenings

GRTTNDY MINING CO 
CANaI 7447

BEVERLY SHORES

Keltoms dienoms papigintas ISparda- 
rlmas lotų, kurie randasi ant Mich- 
Ifftn ežero kranto tarp Indiana Stale 
Park Ir Michigan City. Y.ra lotų 
kalnuotų ir lygių, be miško ir su 
mišku, prie pat ežero lr toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų laškals 
kreipkitės į "Draugo” administraci
jų, 2384 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790

PARDAVIAU I NAMAS

Pardavimui kampinis namas su ta
vernų. Tavernas su visais Įrankiais, 
parduosiu pigiai. AtsiSauklte: 226S 
North Mango Avė.

ANT RĘNPOS BĮ XG \LOW

Ant rendos gražus 5 kambarių bun- 
galow. Kurnate apšildomas. Randasi 
10027 Ko, Honiaii Avė.

Savininkas: Mikas Kraujelis 
1943 W. Cermak K<1.

TOWN OF LAKE. — Gruo 
džio 12 d. parap. mokyklos 
kambary įvyko k p. sus-mas. 
Pirm. J. Brazauskas, žinomas 
biznierius, atidaręs susirinki
mų malda pažymėjo, kad šį'

Iš Šv. Pranciškaus 
Seserų Rėmėjų 

Susirinkimo

Lietuvių Laidotuvių Direk
torių sų-gos susirinkimas įvy
ko gruodžio 9 d. pas laid. dir. 
A. Petkų. Valdybon 1938 m. 
išrinkta: Paul J. Ridikas — 
pirm., S. M. Skudas — vice 
pirm., (B. Lachavricz — iždi
ninku, A. M. Phillips — sek; 
retorium, A. Petkus — ko
respondentu.

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno rė
mėjų 3 sk. priešmetinis sus- 
mas įvyko gruodžio 12 d. Nau

Vakaras “Vargšui 
Tadui”

iZ7« oi- i r ” .7‘jjų narių įrašė A. Snarskienc,kartų 8a kuopos narių skai t- r .
.. . i-ii- i • 'A. Malinauskienė,tingiau atsilankė, kaip per
praeitus -trejus metus kad at - i 
silankydavo į priešmetinius
.susirinkimus. Gal dėl to, knd 
dabar eina LRKSA naujų na
rių vajus ir kad kiekvienas 
naujas narys, įsirašydamas į; 
Susivienijamų, sutaupo po du 
dolerius, nes per vajų nerei
kia mokėti įstojimo.

LRKSA reikalais kalbėjo 
sekantieji: Chicagos apskr. pi- 
rniin. F. Čižauskas, apskr. va
jaus komisijos sekretcrius, J. 
K. Encherįs, adv. J. J. Gri
šius, Katauskienė, Genienė ir 
kiti.

Visi nurodė, kaip svarbu y- 
ra imti dalyvumų visuose L. 
R.K.S.A. susirinkimuose, o y- 
pač vajaus reikalu, nes visur 
stengiamas i kuodaugiausia į- 
rašyti jaunimo į tų mūsų tvi
rtovę, kuri šelpia mus ir mū- 

zsų jaunimų ne tik nelaimėse, 
bet ir gina nuo ištautėjimo ir 
nuo subedievėjimo bei žuvi
mo* sau, savo tautai ir Dievui.

Pirm. M. Sudeikienės pra
nešimu rinkliava ir vakarienė 
lapkr. 28 d., pelno davė virš 
$100.00. Seserų ir skyriaus va
rdu širdingai dėkojo visoms 
rinkėjoms ir tikietų platinto
joms bei kurios prisidėjo prie 
vakarienės. Daug tikietų iš
platino O. Sriubienė, Šimkie
nė, M. Sudeikienė ir kitos. Dė- į 

kojų taip pat rėmėjoms už do
vanų, įteiktų per vakarienę 10 
metų pirmininkavimo ir dar 
barimosi proga. Gauta dova-

NORTH SIDE. — Sekmad., 
gruodžio 19 d., northsaidiečini 
rengia vakarų “Vargšui Ta
dui”. Iniciatyvų ima LRKSA. 
16 kuopa,

Daugelis gali pagalvoti, knd 
vakaras rengiamas sušelpibmi 
to vargšo Tadelio, bet tai ne
tiesa. Atsilakusiems į vaka
rų kainuos tik 20c (įžanga), l 
bet prisijuoks ir tie, kurie net Į 
nenorės. Bus ir kitokių pa 
marginimų. Kom

S. Pakeltis, fin. rašt. B. Usti- 
la, iždin. 'J. Liulevicius, kontr. 
rašt. J. Rupšlaukis, iždo glo 
bėjus A. Žilis, Jr., tvarkda
rys S. Žilius. Ligonių prižiū
rėtojai J. J. Količius ir A. 
Statkus. Atstovai į Labd. Sų
jungos vietihę kuopų J. Rupš
laukis ir V. Ragaišis, į Fede 
racijos vietinį skyrių J. Ki
sielius ir J. Stasys. Dr-jos 
teisėju B. Jovaišas, prie vė
liavos P. Vaikutis, komisija 
knygoms patikrinti B. Jovai
šas, F. Levickį ir A. Žilis, Jj;.

» ‘ ’ i • - 
Nutarta išmokėti valdybai 

algas už 1937 m. Nutarta iš 
mokėti a. a. J. Raščiuko ligos 
pašalpų. .

Per šį susirinkimų įeigų bu 
vo $133.69, išmokėta $176.25.

Draugija gerai gyvuoja. Na
rių turi 72, o turto $2,949.31 

Rašt. O. S. Pakeltis

paskelbti spaudoje, kad žino
tų visi Amerikos aukotojai 
lietuviai. Visiems siunčiamo
širdingiausių iinkėjimų.. . • »

Prie laško pridedame aukų
gavusių sųrašų su parašais.

Pasirašė:
Pirm. — Juozas Alesčikas
Sekr. — Juozas Barštis ir
Iždin. — Vincas Čeponis”.
Konsulato pastaba: Be 79 

dol. pasiųstų Liet. Susiv. Uo
lienoje, dar pasiųsta atskirai 
A. Antanauskui į C’amaguey, 
Cuba, 3 dol., kurį Konsulatas 
pora kartų į metus šelpia nuo 
savęs ir, kuris irgi atsiuntė 
padėkos laiškų.

Originalūs laiškai ir gavu
sių pašalpas sųrašas su para
šais yra Konsulate ir kiekvie
nam aukavusiam prieinami.

Naujos aukos:
SLA per Pirmininkų adv. 

^F. J. Bagočių — $200.00.
Kiekvienas nepasisekimas I * SLA 291 kuopa per p. Pa

mokina mus, kaip ateityje tu- jau jį R. D. 2, Hunloek Creek,

Kizių, Detroit, Mieli. - $10.00, 
Viso — $269.50.

Iš tos sumos, SLA vadovy
bei pritariant, 255 dol. per
siųsta Susivienijimui Lietuvių 
Kuboje ir $14.50 pavieniems 
asmenims gyvenantiems toli 
nuo Ilabanos.

Tuo akcija Kubos lietuvių 
naudai baigiama.

Lietuvos Gener. Konsulatas 
New York City.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

rime vengti klaidų.
Kad visuose dalykuose žmo

nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

NAUJAS GIESMYNAIS

Pa. — $2.00. i
SLA 42 kuopos nariai: U.

Liutkienė — $1.00; P. Grei
čaitis — $1.00; M. Bernotienė 
— $1.00; P. Kluonos — $1.00;
D. Greičaitis — $1.00; V. Orei

-----------“ | čaitis — $1.00; M. Žemaitis —
Žodžius ir melodijas parašė i $0.30; A. Bernotienė — $0.25;

E. Misiuvienė — $0,25; smul
kių aukų surinkta 70 ct. ir pa-

Pirma Ir Paskutinė 
Proga

6į sekmadienį visi turite pa 
matyti “Vagis”, keturių vei-

na ir nno Seserų Pranciškie-. ksmų komedijų, kurių vaidins 
čių. Ižd. J. Šaudvitienė taip-j North Side, Cicero ir Mar
gi dėkojo rėmėjoms už dova- quette Pk. artistų - mėgėjų
nų, įteiktų per vakarienę. 

Apsvarsčius reikalus, rink
ta valdyba 1938 m.: dvasios 
vadu pasiskirtas kleb. kun. A. 
Skripkus, pirm. — ilgametė 
M. Sudeikienė, vice pirm. — 
O. Vaznienė, nutarimų rašt. — 
B. Cieėnienė, finansų rašt. —
A. Snarskienė, ižd. — S. Šim- • 
kienė, koresp. — A. Snarskie-'

grupė.
Vakarų rengia Šv. Kazimie

ro Karalaičio draug-ja, gruo
džio 19 d., Gimftno Pan. Šv. 
parapijos svetainėje. Pelną.? 
skiriamas parapijos naudai.

R. K.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
C0NTRACT0B

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokias medžio darbus, 
didelius ir mažu3, už prieinamą 
kainą. Apkala namus Šingeliais. 
Dedame stogas.

Tari 35 metas patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

(LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką so 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
j tavernns. Ten L 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vemams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

. mūsą tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZOARD, Sav. 

4611* So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL

» Pitone Boulevard 0470

Seirijų Juozas.
*

I dalis —* Aaventin33 ir 
Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 50c

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

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

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

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

IV dalis-a) — GifesmSi į 

Dievų, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 

Piano $1 
instrumentams po 

50c

Good looking hair Is au asiet 
to a man. lt stamps him as a 
well groomed gentleman. Fom- 
ol gives a man's hair glow- 
ing Health and handsom» 
grooming through its amazing 
2-fold power...it cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich, 
foaming oil shampoo vvhich 
takes unkempt, siekly hair 
(man's, womon's or child's), 
and leaves it clean as o whis« 
tie and sparkling with Health. 
Fom-ol isso economical; a little 
goes a long woy. Ask your 
druggist for the regular 50c 
•iže. Or, write for a generous 
triol bottle, endosing 10c to 
cover packing and postage.

FOM>OL
Sm ha istotĮM...! tratamu

ti 42 kuopa aukavo $5.00. Vi-

Iš Politikos Lanko
Lietuviai Demokratai 
Rinks Naują Valdybę

Svarbus metinis Marąuettc 
Parko kiūbo susirinkimas

Padėka
Lapkričio 28 d. įvyko Šv. 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. vakarienė, per 
kurių suteikta man labai gra
žių dovanų. Už tai širdingai 
dėkoju visiems, kurie prisidė 
jo ir aukojo, ypatingai Šv. 

yra įdėjusi širdies į rėmėjų Eraneiškaus Seserims, Motinai 
veikimų per daugelį metų. M. Aloyzai ir Motinai M. Ba.

Rėmėjos gerai gyvuoja tu- !ptistai, toliau: B. Cicėnienei, 
rėdamos darbščių pirm. M. X Snarskienei, J. Stugienei,

-Valdybon 1938 metama «. "8 ir C-cėnienS. Buvusi ižd. .T. 
rinkta: dvasios.vaitas kun. A.: Sa,'dvitienS- kuri Per 12 me' 

,5 Skripkus, pirm. J. Brazaus- tl* fj<> ta-'5 ats,Raki
kas, vice pirm. J. Zaleckas,

; fin. rašt. J. J. Grišius^ nut.
• ; rašt. J. K. Encheris, ižd. M.

Saučiuvėnas, kasos glob. M.
Genienė ir V. Katauskienė, 
koresp. J. K. Encheris, apskr. 
susirinkimus lankyti ir orga
nizuoti naujus narius išrinkti

Jos vietų užėmė žymi veikėja 
S. Šimkienė, kuri daug dar
buojas seserų naudai. Fin. rn- 
štin. A. Snarskienė irgi daug

T i t Oriita. Sndeikienę ir kitas veikėju, |A. Kairaitienei, J. Čepuliene-, TUVBKŲ ŠOKIŲ AI
į Pk"": f J- Gniras Mrntja1 A. JanuSanskienei, S. Shnkie- n-piginta kaina - Pi
ir .. c eris. ___ ,____________ nei,' M. Petkūnienei, 4). Vaz- kit’ema instrunientar

Susirinkimai bus laikomi 
kas antras sekmadienis 2 va- 
landų po pietų, mokyklos ka
mbaryje, _

Ligonių reikalais ir užvilk
tais mokesčiais nariai turi 
kreiptis į rašt. J. J. Grish, 
4631 S. Ashland avė. (Boul.
2800). Korespondentas

Pranešimai nienei, M. Martušienei. , 
Taipgi dėkoju Marijonai Jo-

k ūbai t ei iš New Haven, Conn., 
už prisiuntimų gražios atmin
čiai dovanos. Ypatingai ačiū 
B. Cioėnienei už gražų pasi

DIEVO APVAIZDOS PAR.
— Labd. Sų-gos 4 kuopos sva
rbus priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 19 d. 3:30 
vai. po pietų knygyno kamba- darbavlmų ir stengimųsi, knd
ry. Kviečiame skaitlingai su-j toji vakarienė pasisektų, 
sirinkti. Valdyba * M. Sudeikienė

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III. 
arba pas autorių

KUN. J. 2ID ANA VIČIUS 
260 Eaet Main Street .

Amsterdam, N. Y.

Lietuvių demokratų Mar- 
ąuette Parko (13 tvardo) de
mokratų klūbas savo metinį 
susirinkimų laikys šį ateinnn 
tį sekmadienį, gruodžio 19 d., 
2 vai. p. p. Marųuette Parko 
lietuvių parapijos salėj (prie 
68-tos ir So. Wasbtenaw avė.) 
Susirinkimas svarbus tuo, kad 
jame bus renkama nauja 193° 
metams valdyba.

Klubo paskelbtas naujų na
rių vajus prasidės su sausi', 
pirma ir tikimasi, kad kada 
ji s pasibaigs balandžio 30 d. 
tai didesnė dalis esamų Mar- 
ąuette parke 6000 lietuvių ba
lsuotojų priklausys šiai did
žiausiai lietuvių tarpe politi
nei organizacijai. Politicus

Manant atatyti saa nanją narna 
ar pertaiayt* e*ną, pašaukite »' 

JOHN VILIMAS 
OontyactoT and BuildeT, 

8739 So. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspeet 1188.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderpiikiatisia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 Įst Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

I COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ..................... 4600
Mine Run ............. 5-75
Egg ......................... 600

••••«•• ••••••• 600
Screenings (Indiana) 500

PIRKI! PARARI 1 KAINOS 
GREIT AI RYTA

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIKMIBSCICONR

Tel. ARDmore 6975


