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Vokietijoje nežinomi Popiežiaus 
pareiškimai apie naciu nedorus žygius

Kaip paprastai, hitlerininkai 
bando pasiteisinti

BERLYNAS, gr. 27. — J pakartoti Popiežiaus įtartus 
Šventojo Tėvo Pijaus X[ Įžodžius, kuriais teisingai nu- 
pareiskimus Kūčių vakarą ry šviečiami naciu smerktini žy- 
šium su religiniais persekio-1 giai prieš Kataliku Bažnv- 
jirnais Vokietijoje ' nacių va-1

dai neranda pasiteisinimo.
Tik pažymi, kad Popiežiaus 
pareiškimai, girdi, “neteisin
gi ir kupini neapykantos”.

cią.
Vokietijos gyventojams ne

bus nė žinomi Popiežiaus tei 
singi pareiškimai. Su aštria

Nacių spaudai uždrausta Į cenzūra naciai apsidengia

Šanchajaus srityje japonai visus 
svetimsalins kariška tvarka suvaržo

Už nusikaltimus numatyta 
mirties ir kitos bausmės

ŠANCHAJUS, gr lėjimas. Visi kiti 
ttiai atsakyti.

Ypač nebus nė kokio pasi- 
karišką tvarką visiems gailėjimo šnipams ir veikian-

27. tnrės aš-

NUSIRITĘS AKMUO NUVERTĖ f GATVĘ GARVEŽĮ

S .fi'-fc

gr. j su tenderiu nukrito 60 pėdų rastai sutrenkti. Yra ir su-

LIETUVA PAGERBS ŽUVUSIUOSIUS 
U2 TĖVYNĖ

Bažnyčiose bus įmūrytos lentos 
su jų pavardėmis

KALNAS. — 1938 jubilie

jiniais metais visose Lietu-

paminklinės lentos su žuvu

siųjų nepriklausomybės kavo-

vos bažnyčiose Ims įmūrytos se parapijiečių pavardėmis.

ŽIEMOS PAGALBOS AK
CIJA DUODA DAUG

NAUDOS
NAUJAS LIETUVOS PI

LIETYBĖS ĮSTATYMAS
— Atsižvelgus, 
Pagalbos akcija

KAUNAS. — Laikinasis į- 
statymas apie Lietuvos pilie
tybę papildomas taip:

PWSBL'RGH, l’a.,
Šiurpi nelaimė įvyko žemyn į gatvę ir susikūlė. Žu leistu ju.

I v-ia ant Pennsylvania geležin- vo inžinerins ir knrentojas.
Pašto vagonas tik pakibo, 

bet nenukrito. Kiti vagonai
linio kalno staiga nusiritęs su keleiviais pasiliko ant bėJkelį, kadangi daugiau akine- 
tnilžiniskas akmuo. Garvežys į gių. \ isi važiavusieji nepap-inų gali nusiristi zuit bėgių.

27.

kelio. į važiuojančio trauki
nio garvežį smogė nuo paša-

Po įvykusios 
skirti sarg

ia*
saugoti

urnos pa- 
geležin-

KAI NAS. 
kad Žiemos
neša daug naudos' ir randa 
pritarimo visuose gyventojų
sluoksniuosi*, vyriausias Žie-! Lietuvos pilietis, kuris iš
mos Pagalbos komitetas nu- gyvena užsienyj daugiau kaip 
tari dvėjus metus be užsienio pu
toto generalinį sekretorijatų. so> arba su negaliojančiu už- 

Pagalbos akcija bus vykdo [*k*nio pasu, netenka Lietuvos 
ma kasmet nuo lapkričio iki išskiriant atsitki-
gegužės mėnesio.

įsteigti nuolatinį komi-

LJaponų viceadmirolas Hase- 
gawa pasirengė paskelbti 
naują
svetimšaliams (ir amerikie
čiams), gyvenantiems įvairm 
se šio miesto dalyse, išėmus 
tarptautinę sritį ir prancūzu 
koncesiją.

Už nusikaltimus japonų ka
ro jėgoms ir paskelbtos tvar-

ISPANIJOS RADIKALAI 
VIS GI MAŽAI KA 

- LAIMĖJĘ

Sovietai skiria naujus diplomatinius 
atstovus; senųjų jau nėra

PAŠVENTINTA NAUJA 
PARAPIJOS SALĖ

tiems prieš japonu ginkluo
tas jėgas.

Žymioji dalis kinų bijo ja
ponų kariško režimo ir nusi
kelia į tarptautinę sritį, arba 
į prancūzų koncesiją. Tuo la 
biau, kad japonai su kinais

kos neigimą numatytos mir- visiškai nesiskaito, 
ties ir kitos aštrios bausmės. Kol kas svetimšaliai dar o- 
Pažymima, kad jei nusikaltu-Į t'icialiai nepainformuoti apie 
šieji patys pasiduosiu, to-,naują viceadmirolo Hasega- 
kiems bus taikomas pasigai-1 \va patvarkymą.

JAPONAI PAĖMĖ ŠAN- KINIJOS DIKTATORIUS 
TUNGO SOSTINE TIKISI NUGALĖTI 

TSINAN JAPONUS
ŠANCHAJUS, gr. 27. — 

Japonų kariuomenė įsiveržu
si į Šant-ungo provinciją paė
mė šios provincijos sostinę 
Tsinan. Savo keliu japonų 
karo laivynas blokuoja Tsing- 
tao — pramoninį miestą, kur 
anądien kinai sprogdinimais 
sunaikino japonų medvilnės 
audeklų fabrikų dalį.

Šantungo .provincija 
šiaurinėj Kinijoj.

Turima žinių, kad 
link nuo Šantungo 
viena armija veržiasi j 
provinciją, knr veikia 
komunistų gaujos.

Pietvnkarų link nuo Šan
chajaus japonai įsiveržė i 
Čekiang provinciją

ŠANCHAJUS, gr. 27. — 
Kinijos diktatorius gen. 
Čiangkaišekas skelbia, kad jis 
tikisi galų gale nugalėti įsi
veržusius ir pažangiuojančius 
japonus. Sakoma, jis .tikisi 
gauti pagalbos iš sovietų Ru
sijos.

Deja, sovietų Rusija pati 
yra pavojuje.

a ra

vakarų 
japonų 

Šansi 
kinu

provincijojį. vyriausiąjį mies
tą Hangčow ir .veržiasi to
liau.

Japonai iki šiol jau apie-buvo stumiami
650,000 ketvirtainių mylių Ki 
nijoj yra užėmę.

IIENDAYE, Prancūzija, 
gr. 27. — Ispanijos radikalų 
režimas paskelbė, kad jų ka
riuomenė (milicija) paėmusi 
Teruel miestą — Aragono ka 
io fronto kelyje, ir tuo būdul,iegįr(jjma Matyt, 
uždavusi didelį smūgį nacio
nalistams.

Dabar aiškėja, kad tas lai
mėjimas- yra vien dalinis. Ra 
dikal’ai nepaėmė viso Teruel 
miesto — tik jo dalis. Gausin 
gi nacionalistų garnizonai y- 
,ra užsidarę katedroje, banko 
ipastate ir kareivinėse, atkak
liai ginasi ir neturi pasiryži
mo pasiduoti radikalams. Na 
cionalistų jėgos suskato su Įkaitinamieji neatsargiu važi- 
kontratakomis atsiimti visą įėjimu. Daugumas kaltinami 
miestą ir dar daugiau tūks
tančių milicininkų iškloti.

Prieš keletą dienų radika
lai padarė kiek pažangos su
traukę nusveriamą milicinin
kų skaičių. Milicininkai varu 

į nacionalistu

R\GA, gr. 27. — J vietą■ Norvegijai ir kitoms valsty- 
atšauktųjų savo diplomatinių bėms nepažymint, kas įvykę 
atstovų sovietų "Rusijos? vy- su senaisiais.
riausybė skiria naujus nepa-
v • , , i Įdomiausia tas, kad nau-
zymedama, kur yra dinge at- . ...
v , į jais atstovais skiriami nesu
šauktieji, apie kuriuos nieko!

Įsipažinę su diplomatine tar-

I

ATSISTATYDINO RU
MUNŲ KABINETAS

BUKA RĘSTAS, gr. 27 —
Pralaimėjus parlamento rin- 

paėmė'kiniuose atsistatydino prem-
jeras G. Tatarescu su savo 
ministeriais. Numatoma, kad 
naujas premjeras bus G. Bra 
tianu.

JAPONAI DAUGIAU VA
DŲ ATŠAUKIA Iš KINIJOS

TOKIO, gr. 27. — Pntirla, 
japonų vyriausybė daugiau 
antraeilių vadų atšaukia iš 
Šanchajaus Nankino karo 
fronto ryšium su amerikoniš
kų laivų nuskandinimu. Vy
riausybė pareiškia, kai ku
rie atšauktieji bus nubausti.

ANGLIJOJE MIRĖ SE
NIAUSIAS KUNIGAS

ugnį. Neklausantieji buvo su
šaudomi.

GAISRE ŽUVO NEŽINO
MAS SKAIČIUS BE

PROČIŲ

LONDONAS, gr. 28. —
Buckfast abatijoj mirė se
niausias Anglijoje katalikų 
kunigas Edmundas Bonssard, 
97 m. amž. Prieš 55 metus 
jis buvo atvykęs i AngJiją 
su Buckfasto pijonieriais.

mus, kai Lietuvos piliečio gy
venimą užsienyj be užsienio 
paso ar su negaliojančiu už
sienio pasu vidaus reikalų 
ministeris pripažįsta pateisi
namu.

Užsienyj gyvenantieji lie
tuviai, kurie dar nėra priėmę

RAGELTAT. — Vietos kle
bono pastangomis įrengta di
dinga parapijos salė, kuri la
pkričio 21 d. buvo iškilmių- svetimos valstybės pilietybės,

turėtų nelaukti dviejų, metų 
po paso galiojimo pasibaigi
mo, o pratęsti galiojimą Įdė

gai pašventinta. Į šventinimo 
iškilmes atvyko L. K. J. Pa
vasario Federacijos Rokiškio
rajono pirmininkas kun. J. tuvos konsulatuose anksčiau.
l’etrėnas, Jūžintų klebonas Taip pat ir tie, kurie dar 
kun. St. Žulys, I anemunėlio ,neturį neį svetimos valstybės, 
kleb. kun. J. Matelionis, apy-jneį Lietuvos paso, bet yra ki- 
linkės mokytojai ir didelė pajlę jį Lietuvos, privalėtų iš

lanksto sutvarkyti savo pilie- ./*] 
iškilmin- tybės klausimą.

.ussu
apsidirbta. li vba Pakanka

Nauji pasiuntiniai paskirti kad jie kol kas yra ištikimi 
Latvijai, Estijai, Vengrijai, j Stalino režimui.

trumpai’ asmenys. to.

DAUG NUSIKALTUSIŲ-' 
JŲ “SAFETV” TEISME

YRA SUMANYMAS EKZA- 
MINUOTI TERESĘ

NEUMANN
Po poros dienų švenčių

vakar “safety” teisme su-j MINTCIfAS, Bavarija, 
plūdo 97 automobilininkai,i^vent<‘)iani Sostui pritariant 

Regensburgo vyskupas M*. Bu 
cbbergeris sumanė dar kartą 
paduoti medikaliniam ekzaini 
navimui stigmatizuotą Tere
sę Neumann (Nerunaniutę), 
atsižvelgus į tai, kad ji ilgiau 
kaip per dešimtį metų nevar
toja jokio maisto ir gėrimo. 
Stigmatizuotosios tėvas grie
žtai priešingas ekzaminacijai.

Esant tokiai padėčiai, vys
kupas uždraudė pašaliniams1 
asmenims (vizitoriams) Te-| 
resę lankyti.

1 nusigėrimu, o girtam visados 
yra pavojinga 
gatvėmis.

PARYŽIUS, gr. 27. —
Gaisras ištiko prancūzų vals
tybinę bepročių įstaigą, arti 
Clerrnont Eerrando. Sunai
kintas Įstaigos sparnas, ku
riame buvo laikoma 135 be
pročiai. Kiek jų žuvo, dar 
nežinoma. Jų dalis išsiveržė 
ir pasislėpė.

Visoje įstaigoje išlaikoma 
daugiau kaip 3,000 bepročių.

leistis miesto

Teisėjas Brande pareiškė, 
kad kai kurie žmonės, matyt, 
niekus daro iš vykdomos sau 
gurno kampanijos. Jei taip, 
tokiems nebus pasigailėjimo. 
Įstatymai griežtai bus vykdo 
mi.

Daugumui skirta kalėjimas 
ir panaikintos teisės naudo
tis automobiliais nustatytą 
laiką.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ME
KSIKOJ PASIKARTOJA

I —

3,146 JAUNUOLIAI BUS 
PRIIMTI Į CCC

TSTNGiTAO, Kinija, gr 
27. — Japonai veržiasi šio 
miesto link. Apie 300 ameri
kiečių pasirengę nusikelti į 
Šanchajų.

rapųiecių minia.
Po šventinimo ir 

go posėdžio apie pora šimtų 
asmenų dalyvavo bendruose 
užkandžiuose, o vakare pava
sarininkai dalyvius palinks
mino pat ri jotiniais vaidini
mais ir linksmais dijalogais.

VYRAI PAGERBĖ KUN. 
KRUPAVIČIŲ

Lietuvos pilietybės įstaty
mai Amerikos lietuvių atžvil
giu visuomet buvo švelnina
mi (priminsime, kad ir mo
kesčių už pasus panaikini
mą). Todėl reikia manyti, 
prašantiems Lietuvos pasai 
nebus atsakyti, Bet norin
čiam greit išvažiuoti ir iš- 
anksto nepasirūpinusiam pa
so gali būti didelis sutrukdy
mas, nes tuo reikalu rei
kėtų susirašinėti su Lietuvos

VEIVERIAI. — L. Kata
likų Vyrų Š-gos Veiverių Sky 
rius paskutiniame savo narių 
susirinkime priimdamas do- įstaigomis, kas užtrunka dar
mėn: Kadangi Didis Lietuvos 
Kūrėjas kun. M. Krupavi
čius yra labai artimas Veive
riams dėl čia atliktų didžių 
jo darbų, o Katalikų Vyrų 
skyriui brangus kaipo jų stei 
gėjas, nutarė savo skyrių pa
vadinti kun. M. Krupavičiaus 
vardu.

“Illinois Emergency Re
lief (’ommission” skretorius 
L. M. Lyons skelbia, kad 
sausio 1 iki 20 d. į CCC (Ci
viliai! Conservation C'orps)

DAINOS ŽADINTOJAI

ilgiau.

MEXTC0 CITY, gr. 27. —
Naujas smarkus žemės drebė
jimas ištiko šį miestą ir dide-[bus priimta 3,146 jauni vyrai 
bus pietryti] link plotus.

Katedroje klausę Mišių 
žmonės puolėsi pro duris. 
Keletas asmenų sužeista. 
Kai kurių namų mūro sienos 
suskilo, laikrodžiai sustojo, 
bažnyčių bokštuose varpai ė- 
mė skambėti, elektros kabe
liai nutraukti.

daugiau.

MIRĖ MEKSIKOS ISTORI
JOS ŽINOVAS

TALIHINI, Okla. — Čia 
mirė Meksikos istorijos auto
ritetas Eber Cole Byam, 70 
m. amž. Velionis buvo perė
jęs Katalikų Bažnyčion.

BARSTYČIAI, Sedos vai. 
— Bažnytinis choras šv. Ce
cilijos garbei surengė dainų 
koncertą, labai įdomią prog
ramą. Bažnytinis choras va
dovaujant varg. Kazlauskui 
yra gražini pasireiškęs: su
rengė keletą vakarų su daino
mis, tris muzikos valandas 
bažnyčioje, ir t.t. Rengiama
si pastatyti operetę.

PLATINKITE “DRAUG4

LONDONAS PANARIN

TAS į tirštus rukus

LONDONAS, Anglija, gr. 
27. — Tiršti rūkai apgaubė 
šį miestą. Kalėdų dieną ir va 
kar įvyko daug nelaimių gat
vėse.

KįANSAS CITY, Mo., gr. 
27. — Dalis darbininkų strei 
kuoja Fordo fabrikuose. Daž
nai pasikartoja riaušės. Įvy
ksta apsišaudymų.

ORAS
CHTCjAGO SRITIS. — Ne 

pastovus oras; numatomas j 
lietus, paskiau sniguliavi- 
nias; popiet daug šalčiau. *

Saulė teka 7:17, leidžiasi
[4:26.
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Lietuvos Vyry Nusistatymas
Lietuvos katalikų jaunimo organizacija 

“Pavasaris”, vyrų sekcija, leidžia laikraštį 
vardu “Vyrų Žygiai”. To laikraščio Nr. 23 
apie kultūrų, žmoniškumų, taikų ir laisvę 
taip rašoma: i ' ,. . >

Beveik kasdien mus pasiekia vis naujais 
žinios apie tai, kaip Rusijos bedievių sųjūdis 
ir komunistų internacionalas vykdo prieš ti
kinčiuosius žiaurių prievartų, kursto prieš 
juos aklų dantimis griežiančių 'neapykantų ir į 
nežnioniškiausiu būdu juos persekioja.

Po kojų pamynę žmogaus švenčiaus:as 
teises jie varu verčia milijonus žmonių išsi
žadėti to, kas yra jų giliausis įsitikinimas, 
ko reikalauja iš jų sųžinė, kas yra jų vienirf- 
tėlė gyvenimo paguoda ir stiprybė.

Kartu prieš tikinčiuosius vien todėl, kad 
jie drįsta išpažinti savo tikėjimų, bedievy
bės sųjūdis organizuoja aršiausios neapykan
tos kėlinių, tarsi jie būtų pikčiausi nusidė
jėliai, piktadariai ir kartu vykdo prieš juos 
visas neAnoniškunio ribas peržengiantį smu
rtų atimdami jiems galimybę melstis, atlikti 
savo tikėjimo apeigas, už tai juos žudydami, 
pūdydami kalėjimuose ir pritaikindami visus 
kitus teroro baisumus.

Šių reiškinių akyvaizdoje mes negalime 
būti abejingi. Tiranija, kuri siekia sukaus
tyti ne tik iynogaus kūnų, bet net ir dvasių, 
neapykanta ir persekiojimas^ vien už tai, kad 
žmogus tiki į Dievų ir steigiasi atlikti savo 
tikybines apeigas, žiauriausios, visas nežmo
niškumo ribas pereinančios, priemonės var
tojamos praversti žmopes išsižadėti tikėjimo 
juk yra taip pasibaisėtini, žemi; neteisingi 
ir nežmoniški dalykai, kad prieš tai protes
tuoja kiekvieno nesugadinto Žmogaus prigim
tis.

Ilgus šimtmečius žmonija per kovų su 
barbarišku žiaurumu, su neapykanta ir ne
tolerancija, su įvairių rūšių tiranija siekė 
žmoniškumo, gerbimo žmogaus asmenybės ir 
jo įsitikinimų, taikaus ir žmoniško visų žmo
nių sugyvenimo, žmogaus išlaisvinimo iš vi
sokia riopos vergijos. Žmoniškumas, taika ir 
laisvė buvo tie idealai, kurių link su neat- 
lyžtamu ryžtumų ėjo kultūros keliais priekin 
žengianti žmonija. Už šiuos idealus nūo bar
barų, smurtininkų ir tyrųnų nukentėjo San
tai ir tūkstančiai geriausių Žntonijos atstovų. 
UŽ juos buvo kentėta ir mirta, nes taį buvo 
kultūros ir pažangos idealai vedantieji žmo
nijų iš barbariškų tamsybių į kultūros švie
sų.

Ir šiandien Šie idealai yra gerbialni ir 
tvirtai palaikomi visų ,kultūringų ir pažan

gių tautų. O šiuos idealus iškėlė ir įdiegė 
tųutoms ne kas kitus, tįk krikščionybė. Tai 
pripažįsta no tik patys krikšęionys, bet ir 
fanatizmo apakimui nepasidavę nekrikščio
nys. Bet štai naujųjų laikų barbarai, atmetę 
gražiausius mūsų kultūros laimėjinuls, vėl 
grįžta prie barbariškų instinktų, po kojų 
pamina ilgų šimtmečių žmonijos pažangos 
laimėjimus ir skelbia iš naujo seniai žmo
nijos išgyvenus barbariškumo laikų obalsius 
— priespaudą, žiaurius persekiojimus ir ne
žmoniškų elgesį su tais, kurie yra kitaip įsi
tikinę. J r pirmoj eilėj šie naujieji barbarai 
pakelia savo rankų ne prieš kų kitų, bet prieš 
tų mokslų, kuris ilgus šimtmečius malšino 
žiaurius barbarų instinktus, auklėjo tautas 
naujam kultūriniam gyvenimui.

Tie faktai mus verčia atkreipti į juos 
dėmesį ir tinkamai juos įvertinti. Mes turi
me pakelti balsų prieš nežmoniškų ir bavba- 
liškų elgesį su nekaltais žmonėmis, pakelti 
balsų prieš išniekinimų, žmonijos kultūrinių 
idealų ir prieš persekiojimų to mokslo, ku
ris .išvedė žmonijų iš barbariškumo į kultū
rų* kelių.

Kaip katalikai mes privalome kreiptis

kartu ir į Dievų, kad jis suteiktų kenčian
tiems stiprybės, ištvermės ir išvestų juos per 
visus persekiojimus į lainiėjilnų, kuriame 
triumfuotų tiesa, kultūra, laisvė ir Dievo 
vaikų taika Dievo karalystėje.

Kartu turime atkreipti dėmesį ir į tai, 
kati šie naujieji barbarai ir mūsų tėvynėje 
visais būdais stengiasi platinti savo pragaiš
tingų mokslų. Todėl norėdami apsaugoti sa
vo kraštų nuo to likimu, kokis ištiko tuos, 
kurie paklausę šių klastingų sirenų balso da
bar moka labai sunkių duoklę, mes turime 
susiburti ir stoti į kovų prieš naujuosius bar
barus nešančius persekiojimus, neapykantų 
ir žmoniškumo paneigimų. Visi turime stoti 
ginti kultūrų, žmoniškumų, taikų ir laisvę.

šeima Ir Tautos Gyvenimas

* • • •Lapkričifl mėnesio pabaigoj Kaune įvy
ko Lietuvos Katalikų Vyrų Sųjungos konfe
rencija, kurioj pasakyta daug turiningų kal
bų labai aktualiais tautos reikalais.

Visi prelegentai savo kalbose kelia šei
mos svarbumų tautos ir valstybės gyvenime.
Vysk. P. Būčys savo turiningoje paskaitoje 
svarstė šeimos kilmę, uždavinius ir pasireiš
kiančias jose destruktyvines jėgas. Moterys
tė— natūralus gamtos dėsnis, Kristaus sa-i į T'”’ .
kramentu įskęįta yra nesuardoma. įr-amza-S 
nai galiojanti. “Kų Dievas sujungė, tų žmo-

Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Iki 1804 metų, Haiti sa
lų prancūzai valdė. Pasitrau
kus jiems, tūlas Henri Cliris- 
toplie, buvęs prancūzų gene
rolas, o piltu to, tik papras
tas vergas, pats save valdovu
pasigarsina, ir uždeda savos — Plunksnos kamblys kita 
rūšies valstybę. Žiūri, kad vi- dos užimdavo svarbių vietų

4 i i Ja a. • t • I w Lt L^.« įdr.

šiųits metų baigęs buvo lai
komus už šventų. Tokio nu 
sidėti ar suklysti jau negali. 
Tekis galėjo girtas raičiotis 
ir jam niekus nieko nesakė.

Antradienis, gruod. 28, 1931

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS planetas ir tas mares, kurio-
----------- se gamta mikrobų sutvėrė,

Sveiki, gyvi, mano tavorš-, sandariečių galvos negalėjo 
žmogaus gyvenime. Europie- čiai! Vadinasi* jau po Kalė- išfigeriuoti. (Jai taip put tus 
čiai jais rašinėjo. Kol atsirų-.^ų, po visų bėdų ir tri ube-j gamtos laboratorijoj marėse 
do plieno plunksna, paukščio įlįy. Bėdų ir triubelių, žino- sutvertas mikrobas... 
plunksnos kamblys gana sek- jina> turėjo visi, kurie tik no-l Taigi tokius triubelius san- 

kitų gardžių maldančiosios kle mingai veikė. Meksikiečiai pa - rėj() Kalėdas šuniniau cele-1 da riečiai turėjo per šv. Ka
sos laipsnių. Likusius paval-1 vartodavo juos pinigo vietoj, bruoti. Ale didžiausį triubelį ledas.
dinius tik kasdieniais vergais Pripildavo auksu. Ir tai bu- turėjo Čikagos sandu riečiai • /I-------------
paliko. Už mažiausį nepaklus- ta brangiausio pinigo. Kitus kitaip sakant poperos “San-! MahanojausV “Saulė” dru-
numų mirtim baudė. Šiek-tiek pripilta sidabru. Ir tai būta (Įara” pisoriai, su figeriais, kavom, kad;

sa tvarka atrodytų taip kaip 
Prancūzijoj. Vadinasi, papra
stus ūkininkus iškelia prio 
garbės kunigaikščių, bajorų if

apsidairęs, pradeda sau sekly-i pigesnio pinigo. Vartota net kaip atsirado gyvybė ant mū 
čių statyti. Pasirenka vietų ir smiltis. Plunksnos kamblio s.vėeto, ypač razumniau- 
veik neprieinamų. O betgi į vertė prigulėdavo nuo to, kuo sias (Įniktas — žmogus. Cici- 
tų vietų vergai turėjo sunešti jis būdavo pripilamas.

statybai reikmenis. Darbas bu-

‘ ‘ Amerikoniszkas ant ropolo- 
gas, (žmogus kuris tyrinėja 
kaulus senovės žvėriui ir žmo- 

listai, balšavikai figeriuoja, Į niu), Albertas Hotten, isz 
kad žmogus yra atsiradęs iš llarvard universiteto, tvirti- 

\ įsų amžių ir visos tau- nionkes; Bostono cicilistų na buk sziadieninis^jgyveni-
gus te neskiria”. Tačiau į moderniojo žmo-1 w taiP sunkub» kad ir vergai, tos gefiems savo piliečiams Maikis sako, kad žmogus at- mas vėla žmogų verczia ant 
gaus psichikų skverbiasi mintis paneigti šei- nevisados klausy ti galėjo. Kie-j gei u atmokėdavo. Pakeldavo siradęs iš slieko. Sandarie- 
nios pastovumų ir gyventi laisv uja meile. Tai kvienų tokį tuojau ant vietos juos į valdininkų eilę ir.paųi čiai figeriuoja, kad gyvybė 
nėra meilė, bet savęs nesuvaldylnas. Šeimų nudėta. Kol seklyčių išstatė, į tikėdavo jais visame kame. Į atsiradus marėse, pavidalu 

apie trisdešimts tūkstančių I Prasižengusius be pasigailė- akim nematomo gyvūnėlio ar-
vergų gyvybės neteko. Galu- jimo baudė. Priklausė nuo to, Į,a mikrobo, o po tam jau iš

kų anasai, prasikaltėlis padu- t() mikrobo pradėjo atsiras
iu. Taip kaip ir dabar kad tį menkės karvės, kiaulės,
yra. Išsižiūri, kad šių nrntį arkJiai ir asilai, žinoma, ir
ne žmonės išgalvojo, o tik 1 dvikojai. Tai buvo, sako, prieš
Patsai Tvėrėjas jų žmonių 'du milijardus metų. Gi prieš į gedama Bostono gazietos 
nuovokon smeige, lr, nezuu-, taį gauda t^eriavo, k<»inbina-> reporterį c Norman, kad į$ 

visų (Europos stalyčių Kru

Ūeigia tie, kurie neigia skirtumų tarp gy
vulio ir žmogaus. Šeimos nepastovumas yra 
žalingas ne tik pačiai šeimai, bet ir visai 
tautai ir valstybei. k

Kokie bus tėvai, tokia bus šeimų ir pa
galiau tokia bus ir valstybė. Tėvas, šeima ir 
valstybė yra organiškame ryšyje. Tėvų pa-

tinai, darbas baigtas. Ulinis 
tophe į naujųjį namų persi
krausto. Bet neligai jame gy
vena. Tie patys vergai, kų 
palečių išstatė, susitaria da-

beždžionkos.
“Mes ne esame jokeis An

tropologais bet ir mums ne
karta nuduoda, žiūrėdami kas 
tarp sziadieniniu žmonių da
rėsi ir kaip jik pasielgineja, 
tai isztikruju jau nekurie yra 
panaszus in bežįdžionkas. ”

reigų nesupratimas, šeimos nepastovumas . .
griauna valstybės pamatus. Tik morališkai^ar savo va^do,v{l nudėti. C u į- 
sveikos ir gausingos šeinuis natūraliai didi- j stoplie pavojų nujautė, lr dėl
na tautos prieauglį ir stiprina pačių tautų, to sau tyčia sidabrinę kulkų v. . . , -
Tačiau ne vien kiekybiškai didėdama tauta j nusiliejo. Kad, reikalui pasi- kitur nupuolė, sios ininties vo laboratorijoj iŠfigeriavo 
stiprėja. Svarbu, kad tautos ateitis — vai-j taikius, nors bent turėtų kuo n*ekur nei ant valandėlės is , pagaminti mažutį augaliukų 
kai, būtų tinkamai ruošiami Bažnyčios ir vai-1 sau galų pasidaryti; Ilgai lau- »abos neišleido. Ir da vie- arka mikrobų iš kurio ir pa- 
stybės pareigoms, kad šeima ir valstybė su- i kti nereikėją Kai pamatė, jog nas įrodymas, jog mes visi 1 sįdarė visokie gyvi daiktai, 
prastų ir įvertintų integralinę vaikų auklė-' vergų būriaįŽ jį nužudy^ atei- jestuu vieno donoro Tėvo vai gaintai savo laboratdri-
jimo reik&nę ir eidamos ranka | rankų iŠ-1 įr į^d tfetž ištikfeiiausi | kai5 kit«iP, galvos ii,^ labiau bay6 izi sutverti
ugdytų tvirtas

ginai tų pačiįĮ Mulki} sau krū nepanešėtų.
tinėn įsivaro, ir taip gyvybę

smeige, lr, neziu

rint, kaip aukštai kur žmo- vo j,, varažijo, kad sutverus 
gus iškilo, arba, kaip žema: kų nors augančio. Na, ir sa-

kurios būtų nusiteikusios kultūriniam tautos 
darbui. - ,

I'rof. J. Eretas savo paskaitoje “Šeima . . , , v. . . .
ir tautos gyvenimas” statistiniais daviniais '^>aiSia- 0 ycl$ 11 a ai 
atvaizduoja tragiškų šių dienų šeimos padė
tį. Liūdna yra šeimos padėtis provincijoje, 
bet dar liūdnesnė šeimos tragedija yra Kau
ne, kuris vaidina didmiesčių vaidmenį. Kad 
tauta galėtų augti ir stiprėti, reikalinga, kad 
natūralus josios prieauglis būtų 21 nuoš.
Sveika šeima turėtų susidėti iš tėvų ir 3-4 . . v .
vaikų. Priešingu atveju tauta pamažu, bet į(iau llz " n' l)aPiab

da keleiviai apžiūrinėja 
statyba stebisi.

ir

— Japonai yra mandagiau
si žmonės pasaulyje. Mauda 
gumas pas juos stovi aukš-

— Nūdien karpo plaukus, 
kaip kum patinka. Kitados ir 
plaukas daugiau reiškė. Irj 
dėl to gi rimčiau į plaukų pa- 
kirpilnų žiūrėta. Šios tvarkos. 
ir dabar da prisilaiko daug' 
maž kinai ir japonai. Ypač jų į

mažų daiktų — mikrobų, negu 
tokių milžiniškų saulę arba 
kitas planetas, Ale kas sutvė
rė tų gamtų, tų saulę, tas

nas yra nuobodžiausias mie
stas, Bruklyno balšavikų ga- 
zieta iŠfigeriavo, kad lietuviai 
esu susiraukę dėl to, jog po
litiškai suspausti ir neturi 
mony pasilinksminimui. Ga- 
zietk' duoda suprasti, ckad 
linksmiausias dabar krajus y- 
ra Rasiejus. Ten, tur būt, 
net varomi sušaudymui žmo
nės juokiasi ir kazačkų šoka.

KAIP BUS TVARKOMA LIETUVOS 
PRAMONE

-------- . .gė ir trukdė to šiauriausio į-
motervs mažai kada paklys- , , •* * * i ; yni,o vykdymų. Žmonės lni-1 . • du, kurias, atėjūnų viespatavi-į .»____ .... •; ta. Gerų pusdienį praleidžia . ,vo lsvaronM I laukus dei liaus

mas Lietuvai via padaręs, te- naikinti, bet jie taip naikino,

Prie.pačių didžiųjų skriau-

sistematingai mirs ii' mirs ne iš priespaudos, įvyniojimo popieio» ga ima uz- ^oj p|ankUį kaip reikiant su 
bet laisvu savo noru. Šiandien yra vaikui! ti^i ve kų parašyta: — Nors veričia. Ir paskui taip norą1 pramonės kūii-
skėlbiaina žūtbūtinė kova. Negimusi gyvybė 8*^1 pirkinys ir nėra tamstos į benį vįen{j saVaitę nešioja. Ki }I1,0!d trukdymų. Rusų valdžia 
naikinama milžiniškais skaičiais. Tik per vertas, tai tačiau malonėk jį Įados jr lietuviai plaukam ukuvt> numačiusi, kad galimam 

priimti.vienerius metus abortų daroma 15-20 tūta 
tančių. Tuo tarpu tragiškos mūsų tautos ko
vos dėl nepriklausomybės atsiėjo tik 5000 
žmonių aukų.

Šiandien tauta laisvu noru žudo savo kru
vinomis rankomis net 3 kartus daugiau.

— Senovės Meksikos gyve
ntojai tikėjo į gyvas aukas. 
Per didesne^ šventes išpjau
davo tūkstančius žmonių. TiekApie miestus galime kalbėti kaip apie1 , , . i t, f ayt*. ir tiK Kario rangų pa

didėtais tautos kapinynus. Tik kas met į 'daug’ kad 1>o Jli kraj^ buv0 į siekęs galėdavo užsileisti pei- 
ia m. galuna irstytis valtimi. Parin-| gUM Taij, būtamiestus suplaukiųs iš kaimų sveikiausias ele-,

žmonių skaičių lkdavo Posmus jaunikai
čius. Juos kuopuikiausiai lai

mentas papildo nykstantį 
miestiiose.

Popiežiaus Žodis

Šiais laikais Vokietijoj persekiojami ne 
tik žydai, bet katalikai ir net protestantai. 
Tikinčiųjų žmonių ir jų organizacijų perse
kiojimai vedami be jokio reikalo, be jokio 
nusikaltimo.

Jei kam skaudu žiūrėti į tikinčiųjų per-

daugiau prasmės palikdavo. rusU - vokiečių kare Lietuva 
Sakysim, bile Kaulas nėgalė- i t®P« karo veiksmų sritimi; gal 
davo pasirodyti šu" peisais, 'numatė, kad Lietuva bus ii 
Kas norėjo peisus nešioti, tam vokiečių okupuota. Gerai,^kad 
reikėjo gerai kovose pasiro- ] numatė, bet bloga, kad is to 
dyti. Ir tik kario rangų pa-1 numatymo ir sau ir lietuvių

tautai žalingas išvadas pada
rė. O padarė tokias išvadas, 
kad Lietuva pirmiausia netu-

kad pasėliai išliko sveiki, o ru 
sų kazokai kai kur net nemo
kėjo šiaudinius ūkininkų tro
bų stogus padegti. Be to, ru
sai reikalavo, kad visi krašto 
gyventojai trauktųsi į Rusi 
jos gilumų; bet Lietuvos kai
miečiai ir šį įsakymų vykti* 
nenoromis, ir pasitraukė tik
tai iš kovų vietovių. Tik>i 
v:::us zydus^rusa^ pajėgė is
Lietuvos iškraustyti. I*avyz- *•

kydavo. Gardžiais valgiais'mai1 Ūkininkams Pagalba
tindavo. Gražiai aprenkdavo. • ------ —•
Gražiausių moterų draugijoje , KAUNAS. — Gruodžio 22 
bovindavo. l$et, laikui atėjus, d. Seimas priėmė nukentėju I sienio ruožo ūkiškos ir kultu-j 
kunigai ištiesdavo ant tani siems nuox audrų ūkininkams riškos gerovės kėlimu, nes jei 
tyčia parinktos kulbės, kruti- šelpti įstatymų. Tų pačių die-! kraštas nors laikinai atitek 
nę persk ri ošdavo pusiau, ir
taip da gyvų širdį sudėdavo 
dievams ant altoriaus.

J

lėtų pramonės fabrikų, kurie džiui, grieštu Įsakymu, iš Kau 
karo metu galėtų patekti į no visi žydai išsikraustė per 
priešo rankas ir jam patar- 24 \alandas. * *
nauti. Bendrai, nesirūpinta pa Prieš karų

Lietuvoje prieš karų buv» 
tiktai keli didesni fabrikai,

nų Seimas svarstė ir priėnuįppriešui, tai kad jis čia rastų 
kitų svarbų įstatymų, būtent: į vien griuvėsius.,. Kad taip
kaimo gyventojų sveikatingu rusai galvojo, rodo 1915 me

tų pavasarį jų kariuomenės

dirbę vis«s Rusijos rinkai: pa
vyzdžiui, Kaune vinių fabri
kas, Šiauliuose odos apdirbi
mo fabrikai. Per karų ir šioj
nrumntinc miAnna cnni

sekiojimus, tai Šventajam Tėvui, Kristaus! Tiesų pasakius, Meksikoj ir mo reikalu, kuriuo einant atei-

/.anga visomis pusėmis mato- personalas kaimuose bus šei-į sėlius laukuose, Lietuva galu-L.--: n <. r | . .... . ® , turėjo. G pramonei kurtis taipsi. piamas valdžios. tinai nebuvo rmersta tvrlau-_ A .__  , . . , - ,čios persekiojimų Vokietijoj.
Vokietijos nacių spauda dažnai laliai u-

kyplėžiškai puola Bažnyčių, būk jj kišasi į 
tos valstybės vidaus reikalus, politika už
siiminėja. Dėl to Popiežius matė reikalo dar 
kartų pabrėžti tų faktų, kati Bažnyčia į po 
litikų nesikiša.

Popiežiaus pasakytas žodis padarė did* 
lio įspūdžio visame pasaulyje.

pianias valdžios
-------------- j Be to, prieš fšsiskirstyda-

—■ lr mažiausiai išauklėti i mus Kalėdų Šventėms, Seimas 
1 žmonės kai kada gerų pusių priėmimo žyminio mokesčio į- 
turi. Tie patys senovės niek statymo pakeitimų, kuriuo u- 
sikiečiai pasigėrusį kai ma- ! kininkų sus i rasinėj ii nas su Že 
tai nudėdavo. Apart senelių, mės Banku atleidžiamas nuo 
Pas juos žmogus septyniasde- žyminio mokesčio.

tinai nebuvo paversta tyrlau
kiais tiktai lodė!, kad jos gy
ventojui kaip įmanydami ven-

Po lų trijų kaimui svarbių 
įstatymų, Valstybės Preziden
to kaut Nepaprastoji Seimo 
Sesija uždaryta.

pat huvo labai sunkios sąly
gos: nebuvo pinigų, nebuvo 
specialistų įmonėms vadovau
ti, žaliavos medžiaga teko ga
bentis iš svetur, o tuo tarpu 
Lietuvos rinka buvo užverčia- 

(Tęsinys 3 pusi.)

o-
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

NEGALAVIMAI SCIATIC -Jeigu negalavimai vra abi') 
NERVO DELEI jose kojose, tuomet tenka tu

------------- rėti omeny liga, kaip antai tu-
Sejatic nervas dra-ug su sn-j inora.-, kuris gali augti prie 

Vo šakomis vra ilginusias ne- pat nugarkaulio smegeninės 
rvas /'.uogaus kūne. Jis eina ! vietos toje vietoje kur seiut'e
nuo žemesnės nugarkaulio da
lies per klubo n,nelinkę iki už
pakalinės pusės blauzdos. Bū
damas takiose ilgose ribose, 
turi daug galimybės būti su
žeistu nuo spaudimo arba tino 
infekcijos. Visiems šio nervo 
negalavimams įvardinti reik
tų vieno kito puslapio.

Seiatie nervu negalavimų 
simptomai dažninusiai yra ki
bai neaiškūs. Tos priežasties 
delei yra būtino reikalo ieško
ti skausmų iš šaukiančio kai 
tininko. Didžiumoje atsitikimu

nervas ima savo pradžių.

L* nant prie diagnozės ten
ka turėti minty pirmiausia be
ndras kūno ligas, kaip tai, eu 
kraligė, sifilis, podogra arui 
goet; tolinus nervo įdegimas 
vadinamas neuritis, kuris pa 
einu nuo ilgo vartojimo alko 
lioloiiu gėrimą arba patekusiu 
sistemon nuodą, kurią tarpe 
yra švinas.

Sąnariu įdegimas strėu, 
gali labai panėšėti į scintio’o* 
’igi) ir kančias.

Vienas svarbiausiu semt iri 
iigos priežasčių yra fokalė

gali būt liga ne pačiame nėr- Į Sąryšy su šia liga
ve. Tuomi negalavimu įniro- !-xra ’lidžiausios svarbos istiiti 
dama, kad kur nors kaimy--j^an^’s apie kulių šaknis gali 
nyHėje, o kartai? net labai 'bnt yoty»> n0Syvas vienas al

su negalavimais seiatie nerve

tolimoj nuo šio nervo kūno 
daly yra ligos priežasiis.

Ingos įsigalėjimo eiga yra 
laipsniška, išpalengvo. Skau
smai su kiekviena ataka di
dėja. Kartais skausmai yra 
nuolatiniai. Mažiausias judė
ti s, kosulys, net šnypštimas 
labai daugina, ligonio kančias. 
►Skausmai jaučiama klubo a 
pylinkėje, šlauny ir žemuti- 

' nėjo kojos daly ir net pėdoje 
įimant ir kojų pirštus. Skau
dėjimas pas daugelį jaučiama 
užpakalinėje kojos pusėje. Be 
skausmo ligonis jaučia degini
mą ir kartais nepaprastai di
delį kojos plėtimą nuo ko ne- 
laiv ingasis atsiranda didžiau
sioje agonijoje, kurią net sti
priais didele doza vaistais ne
lengva numalšinti. Paprastai,

daugiau dantų gali būt viena 
tino seiatie ligos priežastimi, 
i’Jektuoti tonsilai, slopią sa- 
vy nuodus pūlių formoje, ir 
podraug galvos kaulų angos 
— sinuses turi lygios svarbea 
būti sciatieos kaltininkais. Pa- 
ša'inųs kaltininkus, ligonis pa
sveiksta. Gydymas ligos pra
džioje visuomet yra su gerais 
ra/.i Italais.

Baigiant senuosius ir pra
dedant naujus 1938 metus pa
dalykime rezoliuciją negala
vimo reikaluose ieškoti savo 
sveikatai pagalbos pas savo 
patikimą, visad sąžiningai, tei- pan.
singai ir tobulai pasiruošus; 
patarnauti daktarui ligos pra
džioje, o tikrai užtikrinsite 
sau daugiau sveikatos ir prie 
jos daugiau laimės, pasiten-

skausmas liečia vieną koją. kailinio ir džiaugsmo.

KAIP BUS TVARKOMA 

LIETUVOS PRAMONĖ

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ma pigiais, nors ir menkaver
čiais, vokiečių pramonės dir
biniais.

Kad Lietuvoje nebuvo pra
monės, dėlto neaugo miestai, 
nebuvo uždarbių, ir mūsų tau
tos prieauglis, stipriausi, svei
kiausi, ryžtingiausi žmonės 
prieš karą dešimtimis tūksta
nčių turėjo trauktis iš gim
tojo krašto, svetur pragyveni
mo šaltinių ieškoti.

Kai kūrėsi Nepriklausomoji 
Lietuva, lenkai visur naudojo 
propagandai argumentą, kad 
naujoji mūsų valstybė nuga
lės išsilaikyti, nes neturi ži-1 pramonės įlmonių nebuvo di 

delio skaičiaus lai naujiem*

i faneros, celiulozos fabrikai, 
} plytinės, malūnai, milo audi
nių fabrikai apdirba tiktai vie 
tos žaliavą. Tiktai stambesnė
se pramonės įmonėse Lietuvo
je dabar jau dirba 32,000 dar-

ntJAtrOAS
6 «
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Vienas iš 83. Jungt. Amerikos Valstybių vyriausybė pastatė 83, naujausio tipo lėktuvą - bombnešių. vadinami’"* 
“Kyes of tbe fleet”. lėktuvai skiriami apžiūrėjimui ir atakaviimi prieš,> laivu. Kiekvienas lėktuvą turi kulkosvaidį ir 
gali paimti nemaža bombą.

ms rinka: po keletą vienos 
rūšies fabrikų kartais negali 
veikti. Čia svarbu yra, kad 
valdžia galėtą patikrinti nau
jai steigiamam fabrikui veiki
mo sąlygas: ji galį tai pada
ryti, muitais stabdydama kai 
kurių dirbinių iš užsienių įve
žimą, neleisdama statyti tos 
pačios rūšies nereikalingas į- 
mones, pageidaujamos pramo
nės šakos paremdama paskolų 
bei mokesčiė lengvatomis ir

Vyriausybė tvarkingu pra
monės plėtimu yra susirūpinu
si ir jau atlikti paruošiamieji 
darbai planingai tvarkyti pra
monę. Pramonės tvarkymui, 
ugdymui ir priežiūrai numato
ma įsteigti tam tikrą įstaigą. 
Bus žiūrima, kad pramonės 
augimas būtų suderinta su 
krašto reikalavimais, kad į- 
nionės būtė tinkamai įrengtos 
ir gamintų gerus gaminius. 
Pramonės priežiūros įstaiga 1

bininkn. Gal kita tiek dirba noodinga „„ patarimais 
smulkiose amatininkų dirbtu
vėlėse.

"Fifty - fifty”

Lietuva gali ir reikia ją pa
daryti pusiau pramonės, pu
siau žemės ūkio kraštu. Šiuo 
keliu ir einama, nors galima 
būtų eiti žymiai sparčiau ir 
tikslingiau. Iki šiol Lietuvo
je nebuvo nei įstatymų, nei

ir parama naujiems puoninin- 
knms.

Lietuvoje Dar Trūksta 
Specialistų

KAUNAS (Tsb.) — Lietu 
vos pramonės įmonėms dai 
trūksta Lietuvos piliečių spe 

įstaigų, kurios rūpintųsi ypa- eialistų, todėl jos gauna leidi-
tingai pramonės plėtimu ir jos 
krypties vairavimu. Kadangi

balo, anglies, geležies, drus
kos ir kitokių žemės ‘'gelmių fabrikanis kurtis vis susiras

davo naujų darbo sričių. Da
bar jau laisvų darbo sričių y- 
ra mažiau. Kai kurie naujieji

nius samdytis svetimšalius spe 
viulistns su sąlyga, kad per 
tam tikrą laiką pasiruoš savą 
žmonių svetyjišnlin'ms pakeis 
f i.

Pastebėta, kad lietuvos pra 
menės ar prekybos įstaigų da
rbdaviai, gavę leidimų laiki

su

turtų. Vadinas, dėkitės su Le
nkija, kuri šių turtų turinti.
Pradžioje, tikrai, ir Lietuvo
je daugeliui atrodė, kad mes 
neturėdami pramonei žaliavos
išteklių, negalėsime nė savo įkurenciją, ir dažnai pakenkia 
pramonės susikurti. 'Gyvenimo ir sau, ir jau gana gerai vei- 
patyrimas parodė, kad šito-Į kiančioms senesnėms įmonė-
kią nuomonė buvo klaidinga. 
Kitų kraštų pavyzdžiai rodo, 
kad kai kurių šokų pramonės 
įmonės gali gerai veikti ir np- 
dirbdamos iš užsienių žalia
vą. Be to, atsirado ir Lietu
voje kai kuriai pramonei ža
liavos. Pavyzdžiui, penki be
kono fabrikai, 30u pieninių, du 
cukraus fabrikai, popieriaus,

įmoninkai kuria lygiagrečias nai svetimšaliui samdyti 
įmones, metasi į nesveiką kon ' sąlyga ruošti Lietuvos pil:e 

čius svetimšaliui pakeisti, š'os 
sąlygos dažnai nepildo ir Ad
ministracijos Departamentui 
nurodytų kandidatų, kaip "ir 
nemoko, o paveda jiems dirb
ti kitą kokį darbą ir tuo bū 
du nusižengia svet Nušaliu so 
mdos įstatymui. Todėl Vidaus 
Reikalų Ministerijos Admini* 
t racijos Departamentas krei
pėsi į atitinkamuus organu* 
kad pradėtų tikrinta, kaip 
darbdaviai pildo jiems nusta

ms. Tokiu būdu nemažai eik
vojamos ir lėšos ir pastangos. 
Tuo gi iarpu yra dar daug 
pramonei darbo sričių, kurias 
įmoninkai ar nepastebi, arba 
bijo dėti kapitalą į nepakan
kamai aiškius verslus. Čia jau 
reikalinga atitinkama valdžios 
įstaigų parama. Lietuva nė
ra didelė pramonės dirbinia-

lytą sąlygą mokyti Lietuvos i 
piliečius svetimšaliui pakeisti.!

Darbdaviai dar karią įspė- I 
mi, kad tuojau susitvarkytu j 

ir ruoštų kandidatus svetim
šaliui pakeisti.

Tokio kandidatai svetimša
liui pakeisti turi būti tik mo-

ŽURNALAS “FORTUNE” DARO 
BEDARBĖS APŽVALGĄ

joj, ir labai vargingos anglies 
■; n y1 i n k ės Pe n n sy 1 va n i jo.į.

'isnse tose vietose “For
tune” tyrinėtojai paėmė žmo
nių vardus nuo pašalpos sura
šė >š sausio mėnesio, 1935 m. 
Tyrinėtojai ne tik aplankė tų 
ž-monių namus ir be atlaidos 
jų klausė visokių klausimų, 
bet nuvyko pas įstaigų užvai
zdas, dirbtuvių darbo vedėjus, t 
v\ l’A administratorius, vieti 
niifs pašalpos darbininkus ir 
senus gyventojus, ir tų visų 
prašė užtikrinti tą, kas jiems 
buvo pasakyta. Rasta, knd 
nuošimtis ateivių, kurie gavo- 
paša!,mis, buv,o lygus su nuo
šimčiu ateivių visoje šalyje. 
Iš užklaustų žmonių mažinu 
kaip dešimta dalis buvo at- 

• statyta nuo darbo dėl kokios 
savo aiškios kaltės. Ir propor
cija tinginių, kurie nenore,] 
flarbti, buvo tik 7 nuoš.

Beveik pusė liekaimų gal 
dirbti. Bet jie buvo ar tai ne 
prityrę darbininkai ar prityrę 
darbininkai industrijose (kie
tos' - anglies ir pan.) kurios 
industrijos pačios labai sume
nkėjo. Kiti nedirbo dėl fiziŠ 
kų negalių, huvo per seni, ar
ba buvo taip vadinami “mar
ginai” vyrai (t. y., kurie jau 
matė geriausias darbo dienas 
ir kurie tik bus samdomi, jei
gu pramonė pasiektų produ
kavimo laipsnį, virsiantį 1929 
m...

Tie, kurio gavo pašalpos, 
neprašė per daug pagalbos. 
Kuomet valdiškas tyrinėjimas 
priėmė sumą iš $24.24 kaip 
T.ormališko miesto savaitinį 
biudžetą šeimynai iš keturių 
narių, pusė užklaustų sakė, 
kad “jie gali gražiai pagy
venti su $22.50 arba net ir 
mažiau. Puse tų, kurie gavo 
nuo $10 iki $15 į savaitę, hu
vo patenkinti su įeigomis iš 
nuo $12.50 iki $17.50.

Tyrinėjimas lodė, kad kai 
kuriose pramonėse huvo sto
ka prityrusių darbininkų, bet 
kad prityrę dai bininkai prie 
AVPA surašų skaitomi per se-

f

(Tęsinys 4 pusi.)

-Gaunantieji pašalpą žmonės,ko negalinti samdyti daug lie- 
km .ų dėl to, kad jie per seninėr boniai. Gerais laikais ;ie

paltuke • savo darbus per ilgą 
laiką; ir kada nuo darbo buvo 
atstatyti, tai ne savo kabe. 

komi ir jokiam atvejui negali! Nuo 1935 m. beveik pusė iš ją 
Luti kitu darbu apkraunami, j grįžo prie darbo. Pramonė sa

II1HV 

Look Old 

lllhen It’s So Eosy 

To look Voong... 
Mlith

Is your hair grey *
/f it going grey?
Is it drab, f adė d o r streaked?

Don’l Iet these tell-tale marles of age remotn. They make you look and feel old beyond your years. Erose them quickly and simply witb Cloirol which shampoos, reconditions and tinti your hoir back to its own natūrai-looking cotor ...glowing with youthful highlights...in one triple-oction treotment.

Atk your boauticlon. Writo for FREE beoklet, FREI 
advico on caro of hoir and FREE baauty analysis.

Not with tommon, old-ftshiontd htir dyti būt 

NaTUKALLY. .. *ith

•avarly Kin«. Clairal. In«„ 13} Wot« 46ih St., Naw Ta»U, N. V.
SIMM CMt Clairal fcaakla*. FUI atfvka a»4 F*ti ana'yMa.

Narna....----Addrau......................................................... ........

My taavtlcian ta........................

mba kad jie neprityrę darbi- 
ninkni.

Po ilgo ir brangaus tyrinė
jimo, “Fortune” žurnalo re
daktoriai š. 'm. spalių mėne
sio leidinyje pranešė, kad jie 
mano, jog kokia nors finan
sinė pašalpos forma, panaši į 
Darbo Programą, ant visados 
pasiliks.

Visai nepaisydami kitų age 
ntūių, “Fortune”, kurį skai
to finansininkai industrialis- 
tai išsiuntė savo išlavintus ty
rinėtojus į net 11 vietų, ku
lias jie 'atsargiai išrinko. Ta
rpe tų vietų buvo Baltimcre 
ir San Francisco, Beaumont, 
aliejaus miestas Texas valsti

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Knygos! Knygos!

Puikiausia Dovana
— tai Gera Knyga

“DRAUGO” KNYGYNE DAR GALIMA GAUTI 
SIAS KNYGAS.

P. Bučys — Trumpa Apologetika . z.... r-.................... 6.5c
P. Bučys — Jėzus Kristus ................................................... $2.25
P. Bučys — Katalikų Tikyba............................................... $1.35
P. Buč.ys — Šventoji Dvasia ........................................... $1.35
J. Pauliukas — Kelionės (spūdžiai .................... . $2.00
K. Matulaitis — Kristaus Patarimų Keliais ............... $1.00
R. Alevander — Misijonieriaus Užrašai ........................ $1.00
P. Jurgėla — Sparnuoti Lietuviai .................................. $1.50
P. Jakštys — Žmogaus Tikslas .......................................... -25c
K. Matulaitis — Sielos Takai Tobulybėn........................ 75c
A. Petrauskas — Praeities Pabyros .......... ................ 25c
M. Twain — Huckleberry Finnas .............................. 75c
W. Seanlon — Dieve, Pasigailėk Mūsų............................. $1.00
M. Waggamnn — Karalienės Prižadas .......................... 50c

Su visokiais užsakymais kreipkitės:

. “DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. į Chicago, Illinois
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MONTRėAL. — Šv, Kazi
miero lietuvių parapija įsteig
ta 1915 metuose.

Pirm to, neturint savo baž
nyčios, lietuviams pamaldos, 
būdavo prancūzų bažnyčiose, 
nors ir kunigas patarnautojas 
buvo lietuvis.

Finansinė padėtis tais lai
kais buvo silpna,' tad perėjo 
g inu ilgas laikotarpis kol lie-'

ŽURNALAS ‘ FORTUNE’ 

DARO NEDARBO

APŽVALGĄ

tuviai susiorganizavo. Po su
nkių metų, didžiausiomis kun 
J. Vyšniausko pastangomis 
pastatyta lietuvių Šv. Kaži 
miero bažnyčia.

Apie kun. J. Vyšniauską 
čia trumpai pabrėšiu, nors bū
tų galima apie jį daug kas 
rašyti. Tai buvo tikras lietu
vių tauto.- ginėjas, rėmėjas, :■

nais pasmndymui, kad papra
stai, pramonė nelavino jaunų 
darbininkų, kurie kų tik stojo 
prie darbo, ir kad buvo gana 
t.(prityrusių darbininkų, ku
rie neprigulėjo prie WPA. Ne- j 
paisant darbo pašalpos prie
šų, rasta, kad \Y1’A neeikve
ja taksų 'mokėtojų pinigus ir 
daug gero darbo atlieka.

Buvo pranešta, kad vieti
niai kopiitetai neatliko tokio 
gero administravimo pašalpos 
darbų, kaip federalė valdžia 
atlikdavo, ir kai kuriose vie
tose tiesioginė pašalpas buvo 
“beveik mikroskopiškomis da 
Jiriiis dalinama”. “Fortune“ 
redaktoriai tarp kitko sako, 
km! “kiekvienas industrini i s 
tas galėtų džiaugtis tokia sėk
minga WPA mašinerija”.

WPA

»
Antradienis, gruod. 28, 1937

E. Jankuskaitė, mok. M. Ar i sudaryti vienų punktų Lietu- lieeiai yru parodę orgunizato- 
musLaitė, K. Cebanauskaitė, vos Nepriklausomybės 20 me-įriškų sugebėjimų, todėl gali-
M. Galvanauskaitė, A. Dubau- 
kus, J. Skyrys, S. Sasnaus

kus.

tų sukaktuvių programoje. Pu Ima tikėtis, kad jie suruoš tik- 
rudų nor ima taip suruošti, kad Dii Įspūdingų žemės ūkio ir 
ji atvaizduotų Šiaurės Lietu- pramonės parodų.

Noriu pažymėti kad Spalių vos laimėjimus žemės ūkio ir : 
9-tų, “Vilniaus Gedulo dieno- pramonės srityje. Norima pa- 
je, chorus išpildė radio prog-! statyti ir sĮmeialiai parašyta 
ramų C.B.M. stotyje. , misteriją. Jau seniai visos Lie

Programa pavyko. Buvo iš tttvos že,n^ ūkio ir P«aa‘««^ 
pildyta: Lietuvos himnas — i-a i alos nėra buvę. lodei, ,,ej- 
V. Kudirka, “Mes be Vilniaus lokia Ba,c.da nebus juo- 
neninimsini” (A. Vanagaičio), Kauno, tai tur būti ji

•‘Gaudžia trimitai’’ (M. Pei lius suruošta Šiauliuose. Šiai:-

neryingas darbuotojas, kurioj Jani vadovaujant daug nu- 
pastangomis Įsigijom ne vien veikta muzikos srityje, 
tik savųjų bažnyčių, bet ir lie- Choras yra suruošęs daug 
tuviškas klesas bei lietuvius koncertų. Be to, yra sukom- j 
mokytojus. j ponavęs gražių dainelių ir h

Kadangi kun. J. Vyšniaus- *«aiP pijanui koncertuose tu-1 
'kas buvo didelis muzikos my- ri,ae ir M^ažaų vaidinimų, ku 1 

1 • .......................... riuos režisuoja talentinga so-*

rausko-, “Tiltaitis jier Nemu
naiti” (J. Žilevičiaus), “Jau
nos mintys” (Žodžiai ir muzi-į Tel- CANai 2345 

ka Kaz. židžiūno), “Kur sap- DR. F. C.' 
nų grožybė** (A. Vanagaičio),
“Aš už jūrių žiemavojau” (A.
Vanagaičio).

Telegramai, telefonai ir lai
škai per keletu dielių plaukė 
su pasigėrėjimu nuo visokių 
tautų žmonių.

Valio! choristaims už toki 
pasidarbavimų.

Tikiu, kad 1938 met nose eiu 
ras dar labiau pasižymės 
darbuosis, nes ūpas ir noras 
yra didelis.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

Ketvergais pagal sutari į
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANai 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Geriausio pasisekimo!

LIETUVIAI DAKTARAI*
Tcl. Ofiso: Rez.:

LAFayctte 4C17 2456 W. 69 St
Tel. lininy:

HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai. ryto.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

10 N. Broadway, Melrose Pk.
Valandos nuo K) iki 12 v. dieną ir 

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

Res. 2126 S, 5th Ave., MayvvoodAv. 
Phone Maywood 2413

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Hal ted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Choro Komisija AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKASŠiauliuose Būsianti 
Didelė Paroda

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

lėt.ojas, nors jis darbais buvo 
apsunkintas, tačiau surado lai 
ko suorganizuoi’: ir chorų. r

Choras (tais laikais) giedo 
davo vien tik per Kalėdas, Ve 
lykas arba kitas didesnes iš 
kilmes.

Nemaža darbo turėjo, nes 
neturėjome lietuvio vargonini- pa 
nko. Tad prancūzui vargonau- 
jant choras po truputį pradė
jo stiprėti.

Kun. J. Vyšniauskui išvykus 
Lietuvon 1919 m., jo vietų už
ėmė kun. J. Šimkus; sekė kun.
J. Daknys, kun. P. Vanagas, 
kun. J. J. Mačiulionis ir d:i-

listė mokytoja Helena Band- 
ŽiŪtė. . , , • .‘jį.a - į

Dabartinis klebonas J. J. 
Bo,linas, kuris dirigavo ‘Mo- 
ntrealio seminaristų chorų pei 
keletu metų, taip pat daug 
darbuojasi mūsų chore; tokiu 
bfnlu yra varg. didelė pagal-

Šv. Kazimiero parap. eik r.;, 
gėrisi ne vien lietuviai, bet 
prancūzai ir anglai, kurie kie
kvienų sekmadienį lanko inū-

Dažnai giedamos sekančio 
mišios: Mass in F W. A. Leo- 

j naxd, Mass in E flat W. A. 
Tais metais (1919) pakvies- ■ Leonard, Mass in B flat W. 

tas tapo pirmas lietuvių var-j A. Leonard, sliort Mass in E 

gonininkas J. Aurius. Jisai j-į flat W. Dresler, taipgi mišios 
steigė nuolatinį parap. chorų. į J. B. Moli|or ir J. Diebold, 
Jaunas, gabus, veiklus puikiai F. Dieriex grigorijoniškos mi

baltinis kun. J. J. Bobina.-

chorų išlavino ir įkvėpė kiek 
vienam choristui dainos ir mu
zikos meilę.

Jam apleidus Montreal 1922 
m., jo vietų užėmė J. Brazaus
kas. -j

K. Žižaūnas tapo šios para

ŠIAULIAI (Tsb.) — 1938 
metais Šiauliuose būtų suruo
šta didelė žemės ūkio ir pra-iĮ 

monės paroda. Paroda turėtų

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. rvto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pacai Sutarti

30 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

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 įyte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS v

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

sų bažnyčią, vien tik choro pa-; - ................. , , .—
siktaisyti. LIETUVIAI ADVOKATAI

■iedamos Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4G31 South Ashland Avenue 
ReS. 6515 S. Rockwell Street

Telephone: REPublic 9723

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays bv Appoiiitment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pairai sutarti.

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namu Telef. PROspect 1930

DR. J. J. SIMONAITIS
OVDYTOJAS ER CHIRUROAB '

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

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

Nuo 6 iki 9 vai, vak.
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

štes ir De Augelis Second 
Tone. Taipgi Gth Tone. (vyrų 
balsams).

Solistės yra mok. IT. 'Ban 
džiūtė, mok. O. Bandžiūtė, J. 
Dereskevičiūtė. Vyrai solis
tai: V. Bobelis, J. Skyrys, P

pijos vargonininku nuo 1923. Bobinas, V. Kajackas. Buvu- 
m. 1 įsieji solistai: M. Abrftieiūtė,

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUlį BUICKJįl
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad
Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine
Buick ’ Cadillac - LaSalle

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
_____ Telefonas REPublic 9600_____

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012
Rez. Tel. Repnblic 5047

ĮVAIRŪS DAKTARAI ~

Tel. CANai 6122

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

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPublic 7868
Office Plione Res. und Office

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W 63rd St., Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100
— * ■ -....g- ' ' 8 ! TT —

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pictii ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400

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

39

Rezidencija 
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
į ____ Nedėliomis pagal sutartį._____

Tcl. CANai 0257
Res. PROspect 6659

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

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

i 6 iki 8 vai, vakaro
Tel. Office Wentworth .6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterp ir vaikų ligą gydytoja

6900 So. Halsteu St
Valandos 2—4 jio pietų, T—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

Tcl. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENwood 51)12*

DR. A. J. SHIMKUS DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
I pagal sutartį.

Tel. ofs. REPublk 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2123 Wost Marųuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6 9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 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 0 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

Ofiso vai. nuo I—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Olass A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69tk St., 
tel HEMloek 6700,______________

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Veltui statysite bažnyčias ii 
mokyklas, laikysite misijas 
jei neplatinsite ir neremsib 
savo luitaiikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE,

I



.bitmdienis, gruod. 28, 1X7 DRAUGAS
Lenktynėse Dėl 

$750,000

1926 m. mirdamas C:.t.1.. 
Ynnce Miller, Toronto, Kana
doj, milijonierius, testu.iicuti! 
paliko pusę milijono dol. do
vanu tai motinai, kuri po j »

VIETINES ŽINIOS

Party Vyčių Ramovėj Svarbus Susirinkimas
--------------- ! — ~

Kalėdos praėjo? Ne dėiJ l pjūvių Deni. Lyga u>‘

Kun. A. Deksnio 
\ Laiškas

Po visų metų viešėjimo A 
merikoj ir po ilgos ir įvairios 
kelionės, laimingai grįžau • 

\\ ėst Sidės Vyčių 24tli Cuun | ( County šauk a svarbu numylėtų tėvynę ir savo tik.- 

ciliSį vakarų, IS valandų, v!u- susirinkimų gruodžio, ll d., S tų atsiekiau, nes, gavęs visus

sveikinimai ir dėkonės be«i sva Priežodžiai
rbūs pranešimai suįdomins kie ________
kvienų klausytojų. Taigi, ne- Teisingumo pareiga liepia 
pamirškite užsistatyU „ save allliktit kus klwa priguli, 
radio minėtu laiku. ' Kai tikiu kitais, jie tiki ma-,

niin, kai netikiu, jie netik.’ 
manim.

Aleksandras Didysis taikiau 
stas, kur yra jo brangenybėj

Kaišiadorių vyskupo Juozapo dio programų antradienį 7 va- kančiais metais įvyks Tautinė atsake: — “drauguose . 

Kuktos, vykstu Į Pivcšiūnu.- landų vakare įš stoties WGES.1 Olimpiajada, kurioje dalyvaus Kaip akis, taip ir siela, sa- 
klobonauti. ’ Peoples radio programos vi-

RADTO
PecpLs Naujų Metų progra 
ma. Dainuos Peoples Radio 

Kvartetas, solistai, bus 
muzikos ir etc.

Peoples rakandų bendrove

Tautinė Olimpijada
KAUNAS. — Vis daugiau

mirties, bėgiu dešimties metu, i (‘aM'os apskrities ramovėj, 2410 va|. v > Mavųuette Purk ?* '••?’d reikalingus dokumentus nik rengia įdomių Naujų Metų ra aiškėja 1938 m. iškilmės. Se-

susilauks daugiausia vaikų.
Per 10 imtų tas tirtas paau
go iki $77)0,000, o po 10 metų 
Toronte atsirado net septy
nis moterys, kurios pareiškė A|l)'ant'!e 

turinčios teisę gauti tuos pi 
nigus, arba bent dalį jų. Iš "uitinė “party 
septvn u, žemiau atvaizde ma- “ ni 0 ’it'laryn.vj. Kuoska.t 
tome keturias “kontestantes”. gausia atsilankykime!

S. Western Avenfte, bus link- į,yu (1> pr e į,. So. Ketlzie 
snias “ChrisŲnas Party”. Vi- a\e. 
si vyčiai ės ir draugai-ės kvie 
čiami pribūti su “ten-eent”j 

0e ir dar deš tiltuku
cash” įžangai. Tai bus pir-i

tuose rūmuo

Iš jų, Mrs. M art'n Kenny t 
i i penkiolika} vaikų, o š š o 
likto laukia; iš jų jinai dvy Į 
likų priskaito prie teisės gnu į 
ti sakonjų turtų. Tačiau ran 
dama, kad tik devyni jos vai
kai užregistruoti kaip to rei 
kalauja testamentas. Kitos mo 
terys per deš'mts metų susi 
lauke po šešis, septynis' vai
kus.

Buvo atsiradę žmonių, ku-

Ki^nisija

•S..virinkime bus renki1’ u 
\al lyb» 1938 metams. Be \o, 
■c». utinant nominacijom-, tu
rim ir mes, lietuviai, pabust, 
ir pi įsirengti prie būsimų nu 
kimų. Keiktų ir lietuvių į 
traukti į kokį nors sųrašų, ul
ba remti tik tuos kanddalr. 
iŠ korių pasireikštų užtikite.
mas lietuviams politiškų Jai 

I 1
» “U-

sa tai galės'me išsp:ę-L. 
minėtam susirinkime. Tok i t* 
Im i j eisi dalyvaukim.

Dėme krata j

Y

Iš Upytės Draugiško 
Klubo

1 Bar sykį iš laikinos sosti- suoiuet esti parinkto turinio,, 
nės siunčiu padėkos žodį vi- gražios ir įdomios. Taip ir šios 
siems Amerikos lietuviams už dienos programoj dalyvaus 
aukas ir vaišingumų. Taipgi dainininkai: Ona Juozaitis, 
sveikinu visus Sv. Kalėdų prt Genovaitė Giedraitis, J. 
ga, linkėdamas visiems svei • Į Romanas, A. č'iapas, Peoples 

katelės jr k uodą ilgiausia dva
sir.ių malonių.

Kun. A. Dekanu

radio kvartetas ir kiti. Be to, 

smagi' muzika ir nuoširdūs

PLAT1N KITS ‘ ‘ DRAUG A ’

Lietuvos ir Užsienio lietuvių Y),s neregėdama viskų mato. 
rinktinis- jaunimas. Švietimo

Žmogaus vertė pareina ne 
nuo to, kų jis turi, bet nuo

Ministeris Tonkūnas patvirti 
no Tautinės Olinipijados Sta 
tūtų, kuriuo einant tokios oli-1 ^Uo ^a^‘s 'la* 

mpijados l ūs ruošiamos Lie- ! Kas nieku nepasitiki, tas 
tuvoje kas penkeri 'metai. niekuomet neįsigys draugų.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R - PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Aukos Žalpių 
Bažnyčiai

šie asmenys aukojo pastaty
mui altoriaus talpių bažn. 
čioj, Lietuvoje: 1*. Yinienė -- 
$llP0,‘ P. Staražinskaitė - 
-10.09, Eizbjeta Norbutienė -- 
šti.OO, S. Daugėla — $5.0i' 
Pranciškus Petrauskis — $7, 
Benediktas Leščauskas — $2.

lie norėjo teismo keliu testą-' ijConarjas Mockus — $2.00 
mentų panaikinti, bet anksčiau Stanislovas Mockus —*$2.00. 
sias Kanados teismas testą-1 M. Atkočiūnas — $1.59.

Po $1.00: B. Cicėnas, A 
Gi'ūnė, M. Anbutiėnė, P. Jo 
miitis, A. Sabaliauskienė, S 
Runiė’k, Juškai, Abromav’čie- 
nė.

;so sir.Ietį’, $.)4.50c.
J.unco party ir knygelės da

; vė pelno $71.00. 
i Viso pasiųsta Žalpių klein 
1 imi (20 d. lapkričio) $125.00.

Viena iš komos:jes

mentų patvirtino 'motini imu 
dai.

Mrs. Lucy Timleck

1 j ytės draugiškas klubas 
laikė priešmetinį susirinkimų 
gruodžio 4 d. Daug naujų na- 

j -i'j įsirašė per šiuos metu-, 
dėl te k tūbas gražiai darbuo
jasi.

v aidybon ateinantiems mi 
tam.- išrinkta: p'rni. J. Kiško
mis, vice pirm. — A. Baitu;' 
rast. — K. Tajdus, ižd. — L 
< ■ iniot’.s.

Nutarė bendrui laukti Nau
jų Metų. Sueiga bus adresu 
4079 So. Francisco avė. Klu
bo nariai, taip ir jų draugi';, 

■ būtie nori dalyvauti sykiu 
j praneškite minėtu adresu n? 
vėliau kaip gruodžio 29 d.

E. T.

Iš Lietuvių Demokratų 
Veiklos

Mrs. Kathlan Nagle (kai
rėj) ir Mrs. Martin Kenny 

į (dešinėj)

1937 m. Biudžeto 
Padidinimas

KAUNAS. Gruodžio 21

BR1GHTON PARK. — Gruo 
džio 15 d. 12-to AVardo Lietu 
vių Demokratų organizacija 
laikė mėnesinį susirinkimų 
Hollyuood svetainėje. Valdy
bon ateinantiems 1938 nietani> 
išrinkta: Wm. Popeli — pirr.:., 
John Ytiška — vice pirm., Jor

.1. Seinus priėmė 1937 m. Vai- [Kaminskas - nut. rašt, Frank 

stvbės Biudžeto padidinimų j 
-iki 327,000,000 litų.

KAUNAS. — Gruodžio 22 
d. Miesto Taryba priėmė Kau
no biudžetų 15,088,810 litų su
moje.

Krasauskas — fin. rast., 
Ivanauskas — kasierium, Ma 
ei jauslias — sargu ir S. Gur
skis — korespondentu.

TIRED, VVORN OUT,

NO AMBITION
nO W many 

womvn are 
just dragging them- 

selves around, -11 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? Tbey should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tah- 
le'.s relieve peri- 
odic pains and dis-

»mfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie W'lliams of Danville, 

Illinois, says, “i had no ap.ihition 
and was terribly nervous. Your Tab
letę helped my periods and built me 
ap.” Try thern next month.

Beware Kidney 
Gerins if Tired, 
Nervous, Aching

Are you Run Down. Nervous, euffer Aching 
or Swollen Joints? Do you Get Up Nlghts. or 
sufler from Burnlng PassageS, Frequent 
Headaches, Leg Pains, Backache, Dizziness, 
Puffy Eyellds, Loss of Appetlte and Energy? 
If so. the true cause often may be gerins 
developed ln the body during colds. or by 
bad teeth or tonsils that need removlng. 
These gerins may attack the dellcate mem- 
branes of your Kidneys or Bladder and often 
cause much trouble. Ordinary medlclnes 
can't help much because they don’t flght the 
germs. Thė doctor’s formula Cystei, now 
stocked by all drugglsts, starts flghtlng Kld- 
nev germs ln 3 hours and mušt prove entlrely 
satisfactory ln 1 week and be exactly the 
medlclne you need or money baclt ls guar
anteed. Telephone your druggist for Cyatex 
(Siss-tex> -today. The guarantee proteets 
you Copr. 1937 The Hnox Co.

A. S A 
MARCIJONA 
EIDENTIENĖ

,I>o tėvais Sti-igauskaitjė
mirė gruodžio 26, 1937, sulau
kus pusės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
šviekšnių parap., Vilkėnjų kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris Marcijoną, Ku'il- 
man ir Aleksandrą Kident, že
ntą Joną, du sūnus Vladislo
vą ir Kazimierą, seserį Eleną 
Vaitonienę, švogerį Antaną, 
puseserj, pusbrolį ir daug ki
tą -giminią. O Lietuvoje tėve
lius. tris seseris, du brolius ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3213 Pai
nei Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
gruodžio 29 d. iš namą S vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti ši-ose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, Zi'ntas, 
Simai, Seserys, Broliai, Pusse
serė, Pusbrolis, TėveliaJ ir Gl
udinės.

Laidotuvių Direktorius S. r. 
Mažeika. Tel, YARds 1138.

rba Flower Shoppe 
o4180 Archer Avenue

Į Gėlės Mylintiems — Vestu vėmė — j 
Rankiotam.- — Laidotuvėms — 

Papuošimams.
Phone LAT’AYETTK 5800

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

VENEIIAN MONtIMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklą ir grabnamių 
------o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo 
—:—o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus 

------o------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NūSfi WESTERN 
AVENUE

ARTI GRAND AVK.

Telefonas
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

1»

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

■

1938 METŲ 
“DRAUGO" KALENDORIAI

JAU GATAVI

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingų paveikslų. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Nutarta surengti kokį nors 
šuruni - burum organizacijos 
naudai. Tarų išrinkta komisi
ja iš Frank Krasausko, Jovai 
šos, M. Karaliūnienės ir Gur
skio. KoresP.

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse A. Petkus

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakaraii, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. P. O. rtotiee (1420 R.) — Pranešėjai 

P. 6ALTIMIERA.S

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. Western Av. Chicago, Illinois

B. KANAPACK1S. Savininkas

S. M. Skmbs
I. l.Zūlp
Juozapas Emfeikis 
P. 1. Ridikas

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehiU 0142

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 '

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

lachawicz ir Sunai
J.
S. P.
A. Masalskis

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUi^vard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Litn&nica Avė. 
Phone BOUlevard 4139
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Antradienis, grooil 28, 19-7

“DRAUGO” AGENTŲ DĖMESIUI

Gerb “Draugo” ir Kristaus Karaliaus “Lai
vo” Agentai, Platintojai ir Raporteriai, malonė
kite visi dalyvauti šiandien, gruodžio 28 dieną, 
7:30 vai. vakare, “Draugo” ofise, 2334 So. Oak
ley Avė. Dalyvavimo priežastis - spaudos, rei
kalas.

“Draugo” Administratorius

IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
‘ VEIKLOS

Baigiant senuosius metus ir, 
pradžioje Naujų Metų sausio 
mėnesį, artinantis Marijonų 
kėmėjų Draugijos seimui, vi
jose Chieagos lietuvių koloni
jose rengiama visa eilė Įvai 
rių parengimų.

štai, praeitų sekmadienį gi a ' 
ži bunco party pramoga įvy
ko T0WN OF laAKE, para 
pijos svetainėje, kur klebonau
ja gerb. kun. Al. Skripkus. 
Pramoga labai gerai pavyko I 
Virš šimtas asmenų, jaunų ir 
senų. žaidč kauliukais. Taip j 
pa! matėsi ir iš kitų kolonijt. i 
Ma ri jonų bendradarbių.

- Darbščioji komisija — Ged
vilų šeima, P. Turskicųė, O. 
Sriubienė, skyr. pirm. J. Li
sauskas ir daugelis kitų, ku
rių vardų neteko sužinoti, gra 
žiausioj nuotaikoje tvarkė va 
kaio programų.

Turiu pastebėti, kad labai 
daug tikietų išplatino darbš; 
ėiosios rd.iiėjos — O. Sriubie- 
r.ė ir Veronika Katauskienė, 
kun. Katansko mamytė, ku
rioms priklauso širdingiausias 
ačiū. Taip pat įvairių dovanų 
ir šiaip darini, daug gelbėjo 
Ogmtų šeimyna. Bet užvįis 
daugiausiai širdies įdėjo į šių

it.: r:, = ss

Mini 43 vardines. Cook apskrities prokuroro ofiso darbininkai sveikina savo bosų — prokurorų Courtney jo gimtadie
nio proga. Savo kalboje prokur. Courtney džiaugėsi padėjo} ais už energingų Veikimų suiiinžinZituį piktadarysčių Chieagoj

CLASSIFIED
_____rendos kambariai_____
flrmlnu Trys gi-ažHs kambarini, min

iai išili-Koriinli. Randasi 72fi \Vest 
Žįst Si. Kr.-lpkilAs pas savininką; 
A. (.Illeno. Alai So. EineH'hl Avė.

Chicago,

A X G I, 1 AI
į Black Oold I.ump arha Egg Jfi.oo.
, Mine mu—15.7.';. Rt~!;cr Si-re.-iilngs

15.00.

ORUNDT MINING CO 
CANal 7447

BEVEItl.Y SUOKĘS
Kelioms dienoms papigintas Išparda
vimas loti,, kurie randasi ant Mich-

I gan ežero kranto tarp Indiana State 
. f’aik ir Michigan City. Yra lotų 
Į kalnuotų Ir lygių, be miško ir su 

; mišku, prie pat ežero ir toliau nuo 
| vandens. Dėl informacijų taškais 

kreipkitės j "Draugo” adrninistraci- 
ių, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANal 7790

IIARDVVARE STOIti: PARDAVIIMII

Seniai isteigla geležiii, lliardvvare)
krautuve pardavimui pigiai. Kan-
dusi geroj vietoj. Ka Ina $4 500 easli.
Nemainysiu. 1 lasykite: I įrangas. •_> s :t 4
So. Oakley Avė. ("lik ae-o, B«x

Asthma Cause
Fought in 3 Minutes

Hy dlssolving aud removing mucus or 
plilgm that causes strangllng, choklng. 
Atlanta attaeks. the doctor’s prescriptlou
r'iendaco removes the cause of your agony.
lt -nokės, no dopes, no lnjections. Ab- 

solutely tasteless. Starts work In 3 minutes. 
Sleep soundly tonight. Soon feel well, years 
younger. stronger, and eat anything. Guar- 
an,eed •3ornpletely satisfactory or money 
back. If your drugglst is out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don t suder auother 
day. The guarautee proteeta you.

. LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU 
|i | NAUJŲ METŲ!

Budrikas sveikina visus lietuvius per radi/) AVCFL 
9-ti metai. Per 25 metus Budrikas patarhavp preky
boje, stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm 
ir teisingomis žemomis kainomis. Užprašo visus atsi
lankyti į Budriko krautuvės Sausio mėnesyje invento

riaus išpardavimo, kur sumažintos kainos rakandų, 
radio, refrigeratorių net iki 45 nuošimčių.

• EUetrlc Tuninf
• ArmchairCoiitrol (optioaal) *
• Sonic-Arc Magic Voką
• Magic Brain
• Magic Eya
• RCA Matai Tūbas
• Straight-Lina Dlal
• Beauty-Tona Cabinct
• Magnetite Core

K Trantformers
• Full Dynamie Speaker
• TeMCoetroi
• Phonogreph Connectioe

pramogų nenuilstančios ne tik 
Marijonų bendradarbės, bet ir 
daug dirba ir kitose orgnniza- 
ęjosc, tai nenuilstančios vei
kėjos E. Gedvilienė ir P. Tur- 
skienė. Pastaro1,ji P. Turskio 
nė angina porų vaikučių, ku
rie dar tik pradinę mokykla 
lanko, jau yra amžini Mari
jonų rėmėjai. Didelė garbė ir 
Dievo palaima priklauso p- 
Tuiskienei, kuri nesigaili ne 
tik savo didelių lėšų, bet ir 
savo brangaus laiko.

Baigdamas, dar kartų dėko
ju gerb. kleb. kun. J. ^ltrip- 
kui už suteiktų pastogę, vi
siems garbingiems aukotojams 
ir darbuotojams, ir abelnai vi- 
sien.s-oms dalyvavusiems bun- 
eo party pramogoj, kas daug 
gelbėjo nenuilstantiems Mari 
jonų rėmėjų 8 skyriaus veikė
jams ir veikėjoms atlikti už- 
sibriežtų tikslų.

Ateinantį sekmadienį antrą 
iš eilės pramoga — bunco pa
rty Įvyks MARQUETTE PA
RKE; parapijos svetainėje, kur 
klebonauja gerb. kun. A. Bal
tutis 2 vai. po pietų. Į šių pra
mogų marketpark iečiai susi
lauks daug svečių iš kitų ko
lonijų, abelnai jaunimo. Town

veikėjos bnlvariškių tarpo p 
Onos Krasauskienės. Mums, 
Marijonų bendradarbiams tik 
rai didelis džiaugsmas, susi 
laukus jaunos ir energingos 
pajėgos į mūsų darbų eiles. 
Jos. Krasauskienės akmenyje, 
pieš tikimės susilaukti ir dau
giau jaunimo į mūsų tarpų.

Rytoj pranešiu ir kitų ko
lonijų darbų vaisius.

Koresp.

Gaisre Sudegė Du 
Lietuviai

Vagis Gerai Išėjo

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Karalaičio <lr 
gija praėjusį sekmadienį sta
tė scenoje veikalą “Vagis’-, 
keturių veiksmų komediją. Lo- 
šiiiiri vadovavo MaskoJaitis. 
Grupėj buvo northsaidiečių, 
che; iečių ir marketpnrkiečių.

"Vakaras pavyko. X.

i
Sušelpė Neturtingas 

Šeimas

IMAGINE... for t he pr ice of an ordinary 
radio, you get Electric Tuning 1 Juat

\ push the button-there’s your station 
Veasily! Perfectlyt...Foreign Stationa, 
Police, Aviation, Amateur calla—eaaier 
than ever before. Greater power! In- 
creased s>lectivity! Radio'a moat lifelike 
tone! Come in NOW1

EASY TERMS 
FREE 10-DAY 

HOME TRIAL

Naujos radios tiek yra ištobulintos, kad perduoda 
taip gražiai ir aiškiai tolimus ir artimus programus. 
Kiekvienas atsilankęs gaus dykai naują, gražų ka
lendorių lietuvių kalboje dykai.

os. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street

3409-11 So. Halsted Street
Telefonas BOUIevard 7010

Trnir-lliiojninns gražus programa* per radio YVCFIi, 070 kil.

Į
Nedėliotu!* 7-

lėtų savo gerą širdį parodyti 
ir prisidėti prie finansinių iš
laidų, prašome šiuo reikalu 
kreiptis pas laidotuvių direk
torių p. Lai-bavviidi, tel. CAN- 
al 2515.

ms;

CHARLES YUSHIS
CAEPENTER 

IR
CONTRACTOR 

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus,! 
didelius ir mažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus šingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

SO. CHICAGO — Praėjusį 
ketvirtadienį viename lauže 
prie S.a. Chicago gatvės kilo 
galtras. Begesinant gaisrą, į 
silaužus į vidų surasta bai
siai apdegę dviejų lietuvių la
vonai. Vienas jų buvo Antanas 
Pilypas iš Šilalės parap'. Šėri
kų kaimo, o kito pavardė ne
sužinota. Kpd.

Sausio 9 d. Pagerbsime 
Dr. J. Pošką

Dr. J. Poškos pagerbtu vių 
rengimo komisija susidedanti 
:š dr. Stulgos, dr. ir ponios

INDIANA HARBOR, IND 
— Malvina Paulauskienė? ir 
Ludgarda Merkelienė, “pasi
skolinusios” nuo Santa Clau 
so drabužių, šlajukes ir porą 
briedžių, apvažiavo visus In
diana Harbor lietuvius parin- 
kdairos aukų trims šeimyno
ms. Viena tų šeimų moteris 
Urbelienė jau seniai sirgo. 
Kitu šeima — seni Juškai, o 
trečia I-aurinaitienė našlė.

Viso surinkta $101.50, i? 
kinių Urbelienė gavo $38.00, 
Juškai —- $31.75 ir Laurinai
tiene — $31.75. Rap.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS ' 

Contractor and Bnilder,
(5739 So. Maplewood Avė. 
Telefonas PROspeet 1185

COAL
Anglys

oflakiečių- būrys irgi žadėjo; ^tkcciflnų, Rėkų, Jakaičio 
Nevulytės ir kitų, uoliai dirI atvykti? Na^ o ką jau kalbėti 

apie Brighton Parką, Btilva 
riškius, VVest Side. Šios kolo
nijos net jt su dideliu būrių 
jaudinto - dainininkų1 ap/tU 
žinos. Jaunuoliai — bulvariš- 
kis Deikantas ir briglitonpnr- 
kit čiai broliai J. ir B. Beliae- 
kiai organizuoja graži} būrelį 
jaunuolių, kurie atvykę ne tik 
kad žais, bet ir žada palinks- 
m nti lietuviškomis knrisko- 

1 mis dainomis.
( Trečia iš eilės bunco party 
pramoga įvyks irgi MAR*QUF 

l T I E PARK kolonijoj sausio
8 d., Juozapo ir Liudvinos Oe- 
ral tauškų namuose, 7029 So. 
Artesian Avė., pas jų dukrelę 
Josfpbįne Krasauskienę, kuri 
nors čii augusi, bet visa širdi
mi atsidavusi Marijonų dar
bams ir rengia šią pramogą 
pas savo tėvelius. Jos. Kro
sam kienė yra marti < žymios'

ba, kad surengus vieną gra
žiausių pagerbtuvių. 

r • • 
Norkus, savininkas Univtfr- 

;al lestnurant, fBridgeporto. 
(pamos vakarienę. Muzikalę 
progiamą išpildys dnin. M 
Janušauskienė, dain. J. Grį 
raitė, Gendrimas, Samoška

Roselandiečių Dėmesiui

Mirtis atskyrė iš šio pašau-, 
lio Kazimierą VViebįulį, gruo
džio 27 d., 1937 m., sulaukusį 
62 nu. amžiaus, kuris gyveno 
po num. 10801 'fti. Michigan 
Avė. }

Atsiskirdamas iš šio pasau
lio neturėjo prieš mirtį savo 
artimųjų prietelių, kurie ga-

varg. B. JnnnšanskLs ir kiti. j lėtų jam mirus jo laidotuvė-.
mis rūpintis. Tad, šia proga 
raginame geros valios žmones 
prisidėti prie padengimo lai
dotuvių .išlaidų. Jei kas no-

Dalyvaus Lietuvos konsulas 
Cbicagoje, Daužvardis, kun. T 
Albavičius ir daug kitų žy 
mių svečių.

Ainis metais sueina 25 me 
tni dr. J. Poškos -literatinio 
ir visuomeninio darbo. Pager
btu, ės įvyks sausio 9 d., Gim. 
Pan. Švenč. parapijos svetai
nėje, prie 68 ir Wasbtenaw 
nv2. Visi kviečiami. L-tfc

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato

giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

Jonas Yerkes
LIETUVIS PLUMBERIS 

ŠILUMOS 

ir

SEWERAGE

KONTRAKTORIUS

•
Gas Fitting-Tnstaiiing Beer 

Punips & Coils.
Nei vienas dalbas per dide
lis — nei vienas per mažas. 

Lengvūs Išmokėjimai
•

2424 W. 69th Street
Tel. Hemloek 2867

•
Res. Tel. Republic 5688

Cbieago, IllinoisTel. CANal 7514
CHICAGO

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ..................... $600
Mine Run ............. 5-75
Egg ........................ 600
Nut ......................... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKTI DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYKĄ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PKIEMIESCIIOSE

Tel. ARDmore 6973

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit/ Lietu
višką Knųiniką su j 
karšta Arbata paša-) 
linsit/slogas.
Mps parduodam tik I

tavernus. Ten L' 
reikalaukit. *
Į kitus miestus ta- 
vemams orderius pa-Į 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit

mūsų labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav.

' 4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL.

Phone Boulevard 0470

GERKIT T'*-r'EB» ALŲ

gltntirosiia Į
SOUTH SIDE BREHING COMPANY Į
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (VVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą. .

2415 West 64th Street
Biznio Teaelonas BOCTLEVARD 7I7t

L. M. MURKIIS 

Rm. HEMILIK K 8240 «

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublie 8402 * Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.

Z
s

-• •


