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PRANCŪZIJA SU ANGLIJA TARIASI 
TARPTAUTINIAIS KLAUSIMAIS

Bandoma kokiu nors būdu
patenkinti Vokietijos norus

Šanchajuje; Ispanijos reikalą; 
Italijos ginklavimąsi Libijoje;

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Atvyko Prancūzijos premje
ras Chautemps ir užsienio rei
kalų ministeris Delbos. Turi 
pasitarimus su Anglijos minis 
toriais aktualiausiais tarptau
tiniais klausimais. Labiausia 
rūpinamasi savo šalių saugu
mo reikalaik ■ f •

Patirta, kad prancūzai su 
britais aptars: Tolimųjų Rytų 
stovį, ypač japonų įsigalėjimą

Europos centrinių valstybių 
pozicijas; Vokietijos pasiryži
mą atgauti kolonijas, ir kt.

» Prancūzija labiausia pagei
dauja visais tais įr kitais rei
kalais su Anglija veikti vie
ningai. Yra svarbu kaip nors 
patenkinti ir nuraminti Vo
kietiją.
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KALNO DALYS NUSLINKO LOS ANGELESE Prezidentas Rooseveltas pagedauja 

išjudinti mimi statyba
Siūlo kongresui pripažinti 

lengvatų norintiems 
įsigyti namus

WASHINGffON, lapkr. 29. jdžiaga per brangi, darbino 
— Prez. Rooseveltas pasiuntė i kai stambiai apmokami, pą 
kongresui naują pranešimą. Šį'kolų gavimas apsunkintas, 
kartą namų statybos reikalu, 'sako, kfcd ;am teks pasitari

Prezidentas siūlo kongresui;su pramonių, darbininkų ir' 
pataisyti veikiančiuosius įsta-l nansų vadais ir suderinti Mi
tymus taip, kad būtų galima 
lengvesnėmis sąlygomis staty
ti gyvenamuosius namus.

(Anot prezidento, šaliai rei
kalinga iki 4 milijonų naujų 1 gti daugiau reikaliųgo gy
namų. Namų statyba, sako | mo. Reikalinga ją išjudinti 
prezidentas, kelinti metai sus-| bus daugiau darbų, page 
to jusi dėl sunkiųjų sąlygų. Me. laikai. ... ...

kalne taip, kad papiginti nanu 
statybą.

Prezidentas pareiškia, 
statybos pramonei reikia įdl

MASKVA PROVOKUOJA 
JAPONUS

Los Angelėse šalia Elysian parko tinis dienomis aukštojo kalno atlūžusios dalys smo
gė į pakalnę. Šalia parko plentą užtvertė » sugadino. Milžiniški akmenys vos nepataikė čia 
vaizduojamai šalia plento kepyklai. S (Acme Photo).

JAUS VBolševikų santykiai su japonais 
dar labiau intempiami

TOKIO, lapkr. 29. — Japo
nų santykiai su Sibiro bolševi
kų autoritetais blogėja.

Japonų vyriausybė pasiuntė
Maskvai protestą dėl nežmo
niško sovietų elgesio sn japo>- 
nų konsulu Vladivostoke.
Japonai proteste pažymi, kad 

Vladivostoke sovietų gydytojai

tė sovietų autoritetams nelei
dus konsulatui gauti švaraus 
vandens. Pagaliau sovietų au
toritetai atsisakė vizuoti pasą 
naujam japonui vicekonsului, 
kurs buvo siunčiamas j Vladi
vostoką pavaduoti sergančiuo
sius.

Laikraštis Asahi gi p;

RADIKALAI BANDO SU* 
KRĖSTI VISĄ PASAULĮ

ŠANCHA 
ŠAU

HENDAYE, lapkr. 29. — 
Ispanijos radikalai ir vėl grie
biasi propagandos prieš nacio
nalistus. Šį kartą jie bando su 
krėsti pasaulį pranešdami a- 
pie nacionalistų lakūnų žygius 
šiaurią link nuo Madrido.

LONDO 
kas prefek 
kūpąs J- Mi 
terio ari

S. — Apaštališ- 
Šanchajuje, vys- 
rath, AVestmins- 

skupui prisiuntė

VYSKUPAS 
PAGALBOS NACIAI ATIMA Iš MOTI

NOS JOS VAIKUS
Darbininko vadai atnaojin taikos 

derybas WasbbiKtOK

kablegramą. Prefektas šaukia
si finansinės pagalbos. Pažy
mi, kad katalikų ligoninės
Šanchajuje stovis apverktinas,

BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Frankforte nacių teismo spren 
dimu iš motinos kataįikės a- 
timta jos du vaikai dėl to, kad 
ji pasiryžo juos leisti į vienuo 
lyno mokyklą. Teismas nus
prendė, kad tokia motina ne-

UŽ ORINES TRAGEDIJAS 
KALTINA BIUROKRATUS

'"atsis akejialarT] aut i japoŠųkon' ta, kad bolševikai nenori
šului ir vicekonsului, susirgu- 
fiiems šiltine. Ši liga gi prisime

naujinti su japonais žtiklavimo 
sutarties.

KOMISARAS M. LITVINO- 
VAS DAR YRA 6YVAS

JAPONAI BOMBARDUOJA

co lakūnai puolę tris radikalų 
valdomus miestelius pietuose 
ir šiauriuose nuo Madrido.I
Colmenar Viejo miestelyje 
(šiaurių link nuo Madrido) la
kūnai su bombomis nužudę 49 
moteris ir vaikus. Kituose mie 
steliuose, girdi, taip pat dau
giausia moterys nukentėjusios.

Radikalai apie tai praheSa 
su mažiausiomis smulkmeno
mis, kur ir kaip' moterys su 

žuvusios.

ti. Ir tie nelaimingieji nuo li
gų ir žaizdų miršta.

MASKVA, lapkr. 29. ' —
Užsienių reikalų komisaras 

Litvinovas kalbėjo politiniam 
susirinkime Leningrade. Jis 
.pašiepė tarptautinę diploma
tiją, kuri ne taip veikia, kaip svetimšalių bėglių, 
to norėtų Maskva, ypač Ispa
nijos ir Tolimųjų Rytų reika
lais. • »

Ditvinovae sakė, kad dėka 
didžiųjų valstybių ištižusiai di 
plomatijai, šiandien Italija ir 
Vokietija savarankiai veikia 
Ispanijoj, o Japonija Kinijoj.

ŠANCHAJUS, lapkr. 29. —
Japonų lakūnai vakar bombar 
davo Nankino apylinkių taiku 
riuos miestus ir miestelius, ku 
riuose suplūdę daug kinų ir vaikais nuo bombų

Bombarduojant Činkiang 
miestą buvo pavojus apie 
20-iai amerikiečių ir britų. •

Apturimomis žiniomis, vi
sur šimtai civilių kinų žuvę.

Pačiam Nankine pasilikę 
kiek tai svetimšalių. Kinų au-

Tuo būdu jie bando išpūsti na 
cionalistų “barbariškumus”.

Japonija per ilgiausius įmetus toritetai juos įspėja, kad vei

Jie žino, kad jų pranešamų 
žinių teisingumą patikrinti tie 
įmanoma, tad ir skelbia viso
kius būtus ir nebūtus įvykius, 
kad laimėti sau pasaulio užuo
jautą, pareiškia vietos stebėto
jai.

savarankiauja Kinijoje, o Eu
ropos diplomatija tik dabar 
atranda, kad Kinijoje yra ka- 

Ir vis nuolankiai reikalau

kiau apleistų miestą.

ras.
ja japonų išaiškinti apie savo 
tikruosius žygius Kinijoje.

SUŽEISTAS OLANDIJOS 
PRINCESĖS VYRAS

JAPONAI LAUŽIA KINŲ 
POZICIJAS

ŠANCHAJUS, lapkr. 29. — 
Japonai skelbia, kad japonų 
kariuomenė šiame fronte bai
gia triuškinti paskutines kinų 
pozicijas, kuriomis buvo sulai
koma? japonų veržimąsis Nan 
kino link.

AMSTERDAMAS, lapkr. 
29. — {Automobilio nelaimėje 
sužeistas Olandijos sosto įpė
dinės princesės Julijanog vy
ra?, princas Bernbard zu Li 
ppe.

MAJORAS PRIEŠINGAS
KEPYKLŲ UŽDARYMUI

Chicago miesto tarybos «vei 
katingumo komitetas patvirti
no miestinį įstatymą, kuriuo 
sekmadieniais , uždaromos vi
sos duonos kepyklos.

Miesto majoras pareiškia, 
kad šiam įstatymui jis prie
šingas. >

CHICAGOS MIESTUI REIKALINGOS 
DIDESNES PAJAMOS

ITAUJA PRIPAŽINO MAN
DŽIUKO VALSTYBĘ

ROMA, lapkr. 29. — Itali
jos vyriausybė šiandien pripa
žino Mandžiuko valstybę (bu 
vusią Mandžifiriją).

Chicago miesto majoras iš
kėlė aikštėn, kad ateinančiais 
metais miestai reikalinga gau
ti daugiau apie du milijonai 
dol. pajamų, negu biudžetu 
nustatoma.

Anot majoro, 810,000 doL 
reikalinga miesto airporto di-

3,mary" rinkimams atelnftn 
čiai? metais.

Tai ne viskas. Apie pusket
virto milijono dolerių reika-
linga i grąžinti žadėtu*, pąjafrin- 

miestinlftmsdinį atlygininrĄ 
darbininkams. 

Kur gauti tas reikalingas

dinimiu ir 916,000 dol. “pri-ldidinti mokestis.

t C

WASHINGTON, lapkr.
— Amerikos Darbo fedcra< 
jos ir CIO vadai atnai ; i 
taikos derybas, kurios po 
savaičių buvo nutrauktos.

Šiandien susirinkime tač 
paaiškėjo, kad t p
-nepalanki-- nugileidžmams 

lėktuvais kaltinamatosi, Alka neįmano m

WASHINGTON, lapkr. 29. 
— Šen. Pat McCarran, dem. 
iš Nevados, už įvykstančiasly n-propin fr

ROSENBERGO PRATĖ- 
VIAJ BUVO ŽYDAI

IR MONGOLAI

VATIKANAS, lapkr. 29. — 
Dienraštis Osservatore Roma
no paskui “Kaertner Tag- 
blatt” pakartoja valstybinių 
arehivų Rygoje, direktoriaus 
dr. Otto Luev paskelbtą au- 
tentinį dokumentą, kad Vokie
tijos nacių arijinio kraujo ir

kus.
Nacių spauda sveikina Sį 

teismo nuosprendi. Sako, kad 
tėvai nors kartą įsisąmoninti) 
savo vaikus leisti ne į katali
kiškas, bet į valdines Hitlerio 
mokyklas. Girdi, valdinėse mo 
kyklose vaikai išauklėjami na 
ciais patrijotais.

Spauda ragina ir kitus vi
sus nacių teismus panašiai el
gtis.

keleiviniais»
biurokratus,

Kad ateity išvengti šių ori
nių nelaimių, jis pataria avici- 
jos kontrolę išimti iš politikos 
ir pavesti nepolitiniam vyriau
sybės organui.

ČIA KAS NORS NE
PAPRASTA

Taikos derybų dalyviai na r r 
škia, kad jie nekeičia •i :.l| 
užimtų savo pozicijų.

Savo pozicijų, ypač stipi 
laikosi Amerikos Hatbo fe 
racijos vadai. Darbų s .ab- 
mas, sako jie, neturi u-kl 
bendra su taikos derybom!

VIENA, Austrija, lapkr. 29. 
Taip naciams Šėlstant, kata- _ Austrijoj CT|aikyti du įta.

likams uždrausta protestuoti riwnj TOkieCiai.. -------- ------------- Pasisakė jie
rasės “prezervuotojas” Alfre-pr gintis. Katalikų protestai Vokietijos kariuomenės
das Rosenbergas nėra arijas. Ine tik neigiami, bet dar pro-( karininkai lakūnai. Girdi, jie 
Rasta, jo protėviai buvo mon- testuotojai traukami į teismus buvQ gkirti karajl l8panijoje
golai ir žydai.

Rosenbergo tėvukas Marti
nas Rosenbergas gimęs Rygo
je 1837 m. Jis buvo latvis. Jo 
motina Caroline Sire, gimusi 
1367 m. Petrapily, buvo pran
cūzė. Jo močiutės tėvas buvo 
mongolas. Gi jo pratėvuko mo
čiutė buvo žydė.

Alfredas Rosenbergas, kaip

ir baudžiami.
/

JAPONAI NEREIKALINGI 
PASITARIMŲ DEL SA

VO ŽYGIŲ

TOKIO, lapkr. 29. — J A- 
merikos ir Britanijos protes
tus dėl Šanchajaus iŠ japonų 
užsienių reikalų ministerijos 
atsakoma, kad japonų vyriau-

žinoma, yra krikščionybės prie šybė nereikalinga tartis su 
šas ir tarp nacių naujo pago- svetimomis valstybėmis Šan-
nizmo kėlėjas.

PASITRAUKIA LIGONI
NĖS VIRŠININKAS

Cooko apskrities ligoninės 
viršininkaR (warden) Micbael 
Zimmer atsistatydina iš užim
amos vietos, kaip- sakosi, - dėl

chajaus reikale. 
Vadinasi^ japonai

NELAIMĖ NEATSARGIAI 
VARTOJANT KEROS IN

JACKSON, . Mich., 
29. — Mre. Besaie Wa»r
bhndė su kerosimi pagrei ntl

pečiaus užbūrimą, kuriam i i i u

ir todėl iš Vokietijos paspru
kę.

Austrijos autoritetai nus
prendė patikrinti jų “prisis
tatymą”.

KESINTASI PRIEŠ EGIPTO 
PREMJERĄ

CAIRO, Egiptas, lapkr. 29. 
— Į važiavusį automobiliu E- 
gipto premjerą Mustafa Na- 
has pašą; palesta keturi teVol- 

paėmė verio šūviai. Nepataikyta.

ta ugnies. Liepsna smogė 
Uždegė šalia buvusį k ij 
Tas degdamas šoko ant sofą 
ir sukėlė gaisrą. Iš ten liepei 
nodamas katinas smogė pro a 
viras duris ir skersai kelio įs 
migo į šieną šalia Norman 
Allen gyvulių tvartų.

Kaip bematant užsiliepsi 
jo tvartai. Sudegė 9 karvės, 
teliukai ir viena kiaulė su pai 
šais.

Katinas kol kas niekur inh 
surastas.

Šanchajų ir jie gali ten elgtis 
taip, kaip jiems tinkama.

Vienas įtariamas žudikas a- 
reštuotae.

KAM NETINKA BRAZILI
JOS DIKTATŪRA

. RIO DE JANEIRO, lapkr.
29. — Brazilijos teisingumo

, . .___ . .. . . .ministeris Campos pareiškia,
ir apie 20 metų viršininku iš-,, , -. . .* kad šioje respublikoje įvesta

senatvės. Jis yra 73 m. amž

buvęs.

Paskatiniais laikais imta 
per spaudą smarkiai peikti 
netvarką ligoninėje. Žinoma,

pajamas f Aiškus atsakymus:1 taa daug paveikė viršininką,
nors apie tai nieko nesakoma.

korporatyvė santvarka dau- 
giansia nepatinka komunis
tams ir liberalams. Naujoji 
santvarka sulaiko šių elemen
tų įsigalėjimą, kadangi jie ne 
suderinami su pažanga.

,v-t. ■j.

ŠALTIS IR LEDAS NEAP- 
LEIŠIĄS CHICAGOS

Iš oro biuro paskelbta, kad 
šaltis ir ledas toliau pasilik- 
siąs Chicagoj. Nėra žinoma, 
kaip ilgam.

KAUNAS. — Vyriausybė 
suteikė naujas lengvatas ne
derliaus paliestiems ūkininka
ms baigti grąžinti paskolas.

SUDEGĖ GARADŽIUS S< 
TROKAIS

Sudegė E. J. Meyero Tr > 
cking Co. garadžius su 50 tro 
kų (sunkvežimių), 1041 
Van Buren gat. Nuostolių 
pie 120,000 *doL Bandoma sum 
sekti gaisro priežastį.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matoma giedra ir tolian Salta.
Saulė teka 6.-57, 

si 4.-21.
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AR LENKAI STASĮ “LIKVIDUOS?”

VILNIUS (lapkr. 20 d.). — bent lenkui išsigąstų savo še-

Generolas Silvestras Žukauskas

Vakar trumpai pranešėm, kad lapkričio 
mėn. 23 d. Kaune mirė buvęs Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas Silvestras Žukau
skas.

Velionis buvo pirmas nepriklausomosios 
Lietuvos vadas, kurio vadovaujamoji kariuo-

Pasitraukęs iš kariuomenėn vado vietos , 
gen. Žukauskas dirbo su gen. Niessel 'io ko
misija, kuri prižiūrėjo bermontininkų atei-'
trauki.,,,. Tačiau kai benmontininkai buvo įMlio. ’K«ip te7
„umau, paailikti L.etuvoje gen. Žukausko, lfe y ,
pasiūlė planų, kaip juos išvyti. Jo pasauly- .. .*•• 7 . .. , a a..
nata buvo priimta. ėr ii dalie. įvykdyta.. n**°8 “‘"V06 *“*s’ “ »“<>,■»« orn, «» 3‘ _“k

Nuo 1920 l„. vasario 23 d. iki birtelio UetuTOa vy“« lr Un- ręji Lietuvos kaimyno veulę,
14 d. gen. Žukauskas vėl buvn kariuomenės Aro Paveldėtu tarpysa- kuris dengiamas ‘bičiulystės
vadas. Paskui ty pačių mėty rudenį, kai len- kovų, bet drauge didelios bei “kultūringumo” kaukė- 
kų jėgos, gen. Želigovskio vadovaujamos, ė reikšmės faktas, kad/lenkų o- mis. Ta Stašio, Čibiro ir Bit
inė veržtis į Lietuvų, gen. Žukauskas vėl pa- kupaotame Vilniuje ne viskas drevičiaus byla prdmins dar 
ėmė k&riuomenės vadovavimų. Pagal jo pla- ramu, ne viskas tvarkoje. 'ir tai, kad netolimoje praei
nu buvo sumušti lenkai prie Giedraičių ir Aplenkinto Vilniaus krašto3^ 8hll€ vis* Vil

Mtor.

PO SVIETĄ PASIDAVUS s tikina už fašizmų nušlijo, kad 
Andriulio tavorščiai yra kaip

Širvintų. Čia Lietuve. nepriklaueomybū » “i“?” niaus byl, poveoti Terpianti-“«od~ T? “kOTia.**"“ į t0’
vengė didžiausiu pavojaus. ta"U““ atgunūnas, Teigin Tei>mui Ha d»‘» visokiu, kaleksmus tai j«, guma svietu. lygybę, bro-

1921 m. gegužės 29 d. gen. Žukauskas nepaisant lenkų okupacinio Lenkija tada atsi- Spanljai vaduotl» tal Lietuvos lybę. Visuonus, sako, uzsna-
ifiėjo i atsargų, bet 1923 m. birželio 5 d. vėl režimo repliy, nepaisant len- ’ demokratijai išvaduoti, tai ki- šė tikiety ritinuko numerį ir

tokiems vozniems reikalams. nušlijo, kad viskas bus okei.
kams pralaimėjimas negręsia, Šioms dienomis iškilo dar U1“vik" turėj° ^viejus* 

buvo kariuomene, vadu. J, kanuomenė my- Iv, ir reikalauja sau pndera.le^Bkag ^ro ,eisM8 tai vienat voina8 r(>iUfUaai k„riam skietu.. Suvedu, rokuodę pa-

grįžo į kariuomenę ir jai vadovavo iki 1928 komaniškos bajorijos ir dva- * . , , . ,
m. sausio 26 d. Tuo badu ji. net 4 atvejai, sittijo. pastangų, - keli. ga- >kra' 8t*i‘V b’loJe

Įėjo. Juo visiškai pasitikėjo. my teisių krašto bažnyčiose,
Už nuopelnus gen. Žukauskas apdovano- mokyklose, viešose įstaigose.

tas net trimis Vyčio Kryžiaus ordinais, tarp Siauras lenkų - okupantu pro- 
jy ir aukščiausiuoju Į laipsnio ordinu. Be ir negryni sąžinė neimli te, jis vra updovanotaj iątvi, I^pl^o or. k’jTp^ Sį

d,nu ir eekoslovakų -‘Vaiečny Kni” ordrnu p,nlginės .ūko. ii tai-
Amerikos lietuviai 1927 m. per “Pavasario"

menė įveikė daug gausingesnį priešų ir iš- j ^jungos kongresų iškilmingai jam Įteikė am 
koyojo Lietuvai nepriklausomybę. Apie jį ži- Į ksinį kard^ kurj gen žukamkas yra ati

davęs karo muziejui. 1934 m. lapkričio 23 d. 
gen. Žukauskas įrašydintas į 2 ulonų L. d. 
k. Birutės pulko karininkų sąrašus. v

Gen. Žukausko nuopelnus Lietuvai ver
tino ne tik lietuviai, bet ir svetimšaliai. Pav. 
vokiečių ats. gen. mjr. Schroeder,-kuris 1919 
m. buvo Lietuvoje, savo atsiminimuose rašo: 
“Tik balandžio mėn. priešaky mažos lietu
vių kariuomenės pasirodė tikra.- vadas gen. 
Žukausko asmeny. Gen. Žukauskas buvo tik
ras karys. Jis kaip pulko vadas išėjo į didįjį 
karų ir iškilo iki rusų kariuomenės 1 pėst 
divizijos vado. Jo patįęs narsumų rodo 6 su
žeidimai, gauti per karų. Jis buvo energingas 
nieko nepaisė, aštriai griebdavo, jei kur ras
davo •tinginiavimo iv neveiklumo...

Lietuvių kariuomenės varomoji dvasia

no jo visa tauta, apie jį girdėjo ir užsienis 
Jo nuopelnai dideli.

Apie karo žygius, kovojant su Lietuvos 
priešais, velionis, minėdamas 75 m. amžiaus 
sukaktį yra taip papasakojęs:

Rytuose mūsų siena buvo Dauguva. Mū
sų ostinė Vilnius buvo bolševikų rankose. 
Lenkni mus pralenkė ir paėmė Vilnių. Su 
lenkais dėl Vilniaus nepasisekė mums susi
tartu Reikėjo lankti goresnių aplinkybių. Ne
trukus jų ir sulaukėtu. Bolševikai puolė len
kus. Mes paėmėm Vilnių. Tada aš buvau iš 
kariuomenės pasitraukęs. Aš čia neminėsiu, 
dėl ko vėl mes turėjome pasitraukti iš Vil
niaus. Pasakysiu tik, kad jėgų nebuvo. Rei
kėjo pasitraukti iš Vilniaus ir užimti frontų: 
Giedraičiai - Širvintai. - Varėna ir toliau iki 
vokiečių sienos. Giedraičiai ir Širvintai nu
pynė mūsų kariuomenei laurų vainikų. Vienų 
gražių dienų buvo gauta žinių, kad lenkai 
puolė Širvintas ir atstūmė mūsų dalis šiame 
punkte ir kad 9 eskadronai, supdami mūsų 
kairįjį sparnų, eina į mūsų kariuomenės už
pakalį. Aišku, lenkai žinodami, kad mūsų ka
riuomenė silpna, buvo nutarę okupuoti Lie- 
t^vų. Taktiškasis uždavinys lenkų buvo iŠ- 
sp stas neblogai — suskaldyti mūsų frontų, 
atsidūrus užpakaly veikti abu sparnu ir pa
leisti kavalerijos masę atsitraukiančios mūsų 
kariuomenės persekioti. Staigi kontrataka 
prisidengus nakties tamsa buvo vienintelis 
išsigelbėjimas. Pasiseks sumušti lenkus — 
laimėsim, nepasiseks — bus viskas pralai
mėta. Laimėjdme ir visiškai lenkus sutriuš
kinome prie Giedraičių. Ir jų noras pakar
toti Šį bandymų praėjo. Tai buvo svarbiau
sias mūsų nepriklausomybės istorijos momen
tas”. ' ,

Gen. Žukauskas tikras Lietuvos sūnus. 
Jis gimė 1860 m. gruodžio 31 d. Panevėžio 
apskr., Doveiniškių k. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Paskui įstojo į Vilniaus karo 
mokyklų, kurių baigė 1887 m. gegužės 15 d., 
ir tapęs karininku tarnavo Vilniaus karo 
apygardos dalyse, kol pasiekė kapitono laip
snio.

Į didįjį karų išėjo kaip pulko vadas su 
savo 314 pėst. Naujojo Sokolo pulkų, kuris 
kovėsi prie Varšuvos, Plocko, Dubysos, Rad
viliškiu, Sembarku ir kitur. Tose kautynėse 
dukart buvo sužeistas. 1915 m. rudenį buvo 
paskirtas brigados vadu ir pakeltas į gene
rolo majoru laipsnį, o 1917 m. — 1 pėst. 
divizijos vadu. Kai kurį laikų ėjo XIII kor- 
po vado pareigas. Už pasižymėjimus kauty
nėse buvo apdovanotas visais rusų ordinais.

1918 m. gale gen. Žukauskas, palikęs 
savo šeimų Kijeve, grįžo į Lietuvų. Atvykęs 
į Vilnių rado jau steigiamų Lietuvos kariuo
menę. Lietuvos vyriausybė tuojau gen. Žu
kauskų paskyrė krašto apsaugos ministerių. 
Bet grįždamas į Lietuvų su dideliais sun
kumais ir įvairiomis kliūtimis, buVo labai 
suardęs savo sveikatų. Netrukus jis sunkiai 
susirgo. Jį pakeitė karininkas (dabar ats. 
gen. ltn.) Velykis.

Kai tik sugijo, tuojau vėl stojo prie dar
bo. Nuo 1919 m. balandžio 26 d. iki gegužės 
27 d. buvo generalinio štabo viršininkas, o 
paskui iki 1919 m. spalių 7 d. kariuomenės 
vadas, ftiuo sunkiausiuoju metu jo nepapras
ta energija ir atsidavimai labai daug mile 
mė. Jo'vftdovaujainoji kariuomenė nuvijo bol
ševikus iki Dauguvos.

Hage- tetari Bereikta irgTtoleUin,, d^>od\J“* 
ir tame karo teisme, jei p, būtent pirkimui pasikabinamų 177 P° Apmokė,., ekspen- 
Staliui, bus leisu gintis, gali, ant pilvo spitūnų, kaip kad 8US’ ,iO 0
stisidaryti siurprižų. Tddėl le- nešioja Bostono cicilistų gene- Po defeat4 Viauomis, su
nkai* pasirūpino, kad p. Sta- ’ rol»s Maikis. Mat, šnekama, ‘ ^ouaa’ dar uolesnis fa-

kad kai bendr&pruntininkai ai8tas, nes pamatė, kad balšaf 
vikai jį apmovė: žmonių deba
tuos buvę 300, o tikietų par
duota 177.
i- Tokioe, taip sakant, bal ša- 
vįkų kiaulystės ir užveda sklo- 
kas, fašistus ir t.p.

T. , • šy«» stodamas pneš karo teie ’svoeios Lietuvos ir užjūrio r- - - mų negalėtų pasisakyti; “ka-, pamato gazietoj negerų naų-
talikas, teismo nebaustas”, — jienų iš balšavikų “rojaus,” 
jie pasirūpino jį nubausti vie- j tai juos verčia nusispiauti. O 
nų metų kalėjimu ir 10,000 kadangi tokių naujienų gazie- 
zlotų bausme už prasižengimų tose dabar- dažnai matos, tai 
prieš neseniai išleistų valiutų apiaudymui jieme reįkalingi 
(currency) įstatymų, kitaip .spitfinai. Netųrėdaųii ^pitono 

^r.ciuuoc iic sakanf, už tai kad p. Stašys'jie kartais gali kitų žmogų
. °^° Q erojai įgautomis aukomis nesidalino apspiauti ir į bėdų papulti,

prie pono Stasio akmens, tur-; ° ... :
• •• «4»-» -j .»» lenkais. ------------būt norėdama jį “likviduoti . !

Jei gerbiamam vilniečiui' Balšavikai, tavorščiai, nuo

lietuvių, — K. Stašys mat 
yra Vilnijos lietuvių Tautinio 
Komiteto pirmininkas. Tų Ko
mitetų lenkai jau pasirūpino 
“likviduoti”, tai yra sunai* 
kinti, pasmaugti, kaip kad 
Sovietuose sakoma. Dabar tie

vadui nebus burna užrišta, pa ’at barabanija, kad fašistus
saulis išgirs, kad Stašys ne 
turėjo mažiausio noro Lenki-

daro kapitalistai ir kitokios 
partijos. Ale mano delnas -fo- 
do atbulai.-Fašistus daro bal- 
šavikai. Geru davadu gali bū
ti Andriulio ir Visuomio de-

Lenkų kariuomenės teisme 
Vilniuje ponui K. Stasiui, buv.
Tautinio Lietuvių Komiteto 
pirmininkui, taipgi to Komi
teto nariams kun. Čibirui ir jai kenkti, neturėjo mažiausio
Budrevičiui, iškelta bylos už . tikslo būti jai, kaipo jos pi- 
tai būk tas Komitetas suma- lietis, neištikimas; pasaulis iš- . .
nęs atplėšti Lenkijos dalį (su- 8iss, kfld Stašio veikimo tik- batai Clka^°J, ka« Lietuvai

, v prask lietuviškųjį Vilniaus- - j - i
kas. Jo nenuilstamo veikimo, jo pastovaus1 Suvalkų - Gašdino kraštų) pašaipų Vilnijos lietuviams jų balšavizmas. 
veržimosi dėka, atsitraukus vokiečių kariuo-J svetimos valstybės (tai yra [pastangose dėl savo kultūri-
meųei, maža lietuvių kariuomenė nenustojo Lietuvos) ««uda$; Kitais žo-.aės buities. Jei lenkams, oku 
spaudusi bolševikų fronto ir persekiodama. diiais> staį~į įr jo draugai j P*vu» Vilniai kraštų, rupi 
juos vis veržėsi pirmyn, kol galutinai 1919 kaltin^ni valstybės (su- vietos gyventojų gerovė, tai 
m. rugsėjo mėn. bolševikų kariuomenę išvijo į Lenkij<į) išdavikai, ku- jie turėtų būti Stasiui tik dė- 
uz Dauguvos ir tuo apsaugojo Lietuvos nuo- baus-, kingi. Lenkui turėtų būti Sta-
savybę. Nors ir buvo ypač patogios operaei- . . . , . , , . . ,F 6 mė, Ui yra visiškas “likvi- ,«wi dėkingi dar ir uz tai, kad

davimas”. Teisinas kuris teis | jo ramus kultūrinis darbas ro- 
Liėtuvių Tautinio Komiteto
narius be abejo yra sudaryta 
generolo Želigowskio atjutan- 
tų.

Prie tokių aplinkybių, “lik
vidacija” neišvengiama, ne

buvo vyriausiasis vadas, generolas Žukaus- prask lietuviškųjį Vilniaus- - j8,a« buvo teikti paramų ir ,butG vigadmau; iašizmas, ar

neš aplinkybės, tačiau nieku būdu negalima 
mažinti šito energingo vyro nuopelnų. Gen. 
Žukauskas vis dėlto su labai netobula Lie
tuvos kariuomene pasiekė visai nepaprasto 
dalyko. Jo vaido Lietuvos kariuomenė nie
kad neužmirš.

Garbė Lietuvos kariuomenei, kuri turė
jo tokį vadų, ir laimė Lietuvai, kad ji turėjo 
narsų gynėjų, prie kurio kapo šiandien liūdi 
visa mūsų tauta.

Dievą “Ištremia”

Laikraščiai praneša, kad ruošdamasi SS

do tikrųjį kelių, kaip lenkai 
turėtų elgtis norėdami patai
syti jų pačių sugadintus san
tykius su kaimynais.

“Vilniečių Draugas”

PENSIJOS LIETUVOS LAIKRAŠTININ
KAMS IR RAŠYTOJAMS

Lietuvos laikraštininkų šei- uėmis gųlygomis jie nedaug 
SK ^^2t>"‘met^’,^U^ejni,‘^b^riĮ'™,,’ i Žurnalistų kį «*H sutaupyti. Jau ir yra
s,junga suprojektavo bedievio garbės ženk-1 y™ 8«“ žurnalistę tarpe atsitikimų,
lų, kuris duodamas tos sųjungos žymesnie-Įdidelg- Jo> šiuo metu yramai po žurnalistų mirties ne 
siems bendradarbiams užsieny. Ženkle matyti daugiau kaip 150 narių. Tla*'viena šeima yra atsidūrusi 
kumštis, laikas degantį deglų. Viršum jo kfl-'čiau gal būtį-tik.trečdalis iŠ sunkioje būklėje. Taigi žuraa- 
jis, pjautuvas ir raudona* žvaigždė, o apačioj šio skaičiaus; yra profesiona-1 listai ir susirūpino savo :būk- 
ešperantiškai parašytas šūkis:.“Tekėjimas— lai, kitiems įhirnalisto prof e-lie, patys ilgai dirbo ir ruošė, 
opiumas liaudžiai”. Ženklų bus sidabrinių ir “ rj - ......
auksinių.

. Sovietai-lapkričio 6 — 9 d.d. minėjo 
spalių revol i tei jos 20 metų sukaktį. SSSR 
bedievių sųjunga panoro, kad bent per rau
donojo jubiliejaus šventės Dievas iš Sovietų 

'žemės būtų “ištremtas”. Jos reikalavimas 
buvo išklausytas.

Vidaus reikalų komisariatas išleido įsa
kymų, kuriuo uždraudžiama visoms tikybi
nėms bendruomenėms tomis jubiliejaus die
nomis laikyti bet kokias pamaldas. Dvasinin
kai turėjo pasirašyti, kad šitas įsakymas

Besiartinant Kalėdom* visi 
figerinoja, kokius prezentus 
reikės pirkti savo artimiems 
draugams.

— Na, Anupriuk, — klau
sia tėvas savo 7 metų sūnaus, 
— pasakyk man, kokį prezen- 
tų tu žadi ant Kalėdų savo 
tyčerkai?

— Ji man šnekėjo, kad la
bai myli vaikus, todėl papra
šysiu Santa Klauso, kad jai 
nusiųstų garnį su mažu beibu- 
ku. Kada garnys atneš tų pre-

Rengiant debatus sutarta, žentų, prie jo pridėsiu kortelę 
kad kiek pehio liks, abu Au-jsu tokiu parašų: “Nuo tavo 
driulis ir Visuomas pasidalin-įmylimo mokinio,’’ — rimtai at- 
sių pusiau. Visucimis, kuris sakė vaikas.

pensijų pereina jo šeimai. Pro 
jekte numatyta, r kad pensijų 
turi teisę gauti ii tie žurnalis
tai, kurie dirbo prieškarinėje

rduotų užsieninių leidinių bru- 
tto sumos. Pensijų fondų gali 
sudaryti ir kitoki įnašai, kaip 
aukų, vaidinimų, balių ir kt.

lietuvi, spaudoje, tiek Lietu- jstatymai yykdytį „Stomos
voje, tiek už jos sienų, jei tik
ta spauda buvo lojali mūsų 

itautos reikalams. Tiems žur
nalistams, kurie ( dirho lietu
vių spaudoje prieš spaudos 
laisvės atgavimų, įskaitomas 
dvigubas pensijos išsitarnavi-

taisyklės. Tsb.

Kariuomenes šventė

KAUNAS. — Lapkričio 23 
d. Lietuvoje iškilmingai at-

rno laikas. Už 20 žurnalistinio ;Svt8t* kariuomenės šventė, 
darbo motų mokama 60 proc. Studentai, profesoriai ir moks- 

pagrindinio Valstybės tarnau
tojo XI XIV kategorijos atly
ginimo, žiūrint to, kokia iš šių 
kategorijų buvo paimta pen
sijų įnašų pagrindu. Ištarnau
tų metų didėjimas didina ir, 
pensijų.

sijū yra tik šalutinė. Dauge- ’parinaudodami įvairių kraštų j Mokėjimas pensijų fondui 
lis žurnalistu dirba kartu ir žurnalistų pensijų įstatymai-), sudaro ketdri elementai. Mo- 
valstybinėje įsrityje. Profesi- savo pensijų įstatymų projek- ka patys žurnalistai 3 nuoš.j
jonalų žurnalistų padėtis Lie
tuvoje nėra pavydėtina. Tik 
dąlis jų tur| nuolatinius at
lyginimus, bėt ir tai, palygin

tų, kurį nusistatę pateikti m a j savo atlyginimo ar honoraro, 
loniam vyriausybės ir seimo bet ne mažiau kaip 3 nues.
dėmesiui, tikėdamiesi, kad į 
jų šį teisėtų prašymų bus at

ti su tuo supkiu darbu, kurį įžvelgta. Prie šios žurnalistų
jie dirba, labai nedidelis. Ki- iniciatyvos pareiškė nors pri-
ti verčiasi tijc iš vadinamųjų sijungti if- rašytojai, kurie
eilučių ir |oki nesinaudoja yra tokioje pat menkoje būk-
net ligonių kasos apdrauda, Įėję, kaip ir žurnalistai. Visuo-
nes neturi pastovaus atlygini- tinis Žurnalistų Sąjungos sn- 

jiems yra žinomas. Visos bažnyėios, sinago- Tajgi atTejn sixinkimaa tarė ^,utl.
gos, 'mečetės tomis dienomis turėjo būti uz-1. .X1 | . v , . .. ,[žurnalistai atsiduria tragiško- nį zodĮ dėl projekto ir jis busrakintos, o raktai atiduoti vietos policijos 
organams. Kas įsakymų peržengs, bnvo bau
džiamas kalėjimu ir piniginėmis bausmėmis, 
be to, toji tikybinė bendruomenė galėjo būti 
sulikviduota.

Tokie tai dalykai dedasi Sovietų Rusi
joj, tačiau jų agentai Amerikoj nori įkalbėti 
žmonėms, kad bolševikai duoda religijai lais
vę. ...

je būklėje.
Nėra ko kalbėti, kad žur

nalistai profesionalai, dabar
tinei būklei esant, negali tu
rėti jokios vilties, kad bus pa
tikrinta jų senatvė arba jų 
šeimų bent skurdi egzistenci
ja jiems mirus, nes daibarti-

perduotas vyresnybei.
Kų projektas numato? Žur

nalistas turi teisę į pensijų 
jei žurnalistinį darbų yra dir
bęs 20 metų. Šitas laikas su
trumpinamas iki 15 ir 10 me
tų invalidumo ir ligos atveju.* 
žurnalistui mirus, jo teisės į

nuo valstybės, tarnautojo XI 
kategorijos atlyginimo. Toliau 
1 nuoš. nuo savo parduotų 
knygų ar laikraščių leidyklos.
Čia numatomos tam tikros iš 
imtys, atsižvelgiant į leidyklų 
materialinę padėtį *ar jų kul
tūrinį visuomeninį pobūdį. Jei 
bus įsteigtas Kultūrinis Fon
das, į pensijų fondų ir jis 
kasmet įneštų tam tikrų su
mų; kol jo nėra, tų pareigų 
pasiimtų Švietimo Ministerija 
■Be to, iš tų firmų ir agentū
rų, kurios verčiasi Lietuvoje 
iš užsieniol knygš ir laikraš
čių, numatomi 3 nvoš. nuo pa-j PLATINKITE “DRAUGĄ

leiviai padovanojo Karo Mo
kyklai šautuvų. Šventės pro
ga Kariuomenės Vadas, Gene
ralinio Btabo Viršininkas ir 
Karo Aviacijos Viršininkas 
Generalinio btabo pulkininkai* 
Raštikis, Černius ir Gustaity 
pakelti į brigados generolus/

Kariuomenė ir visuomenė 
su pasitenkinimu priėmė tų 
pakėlimų, nes visi trys kariai 
yra aukštų kvalifikacijų, bai
gę su atsižymėjlmu karo aka
demijas užsienyje ir visi daug 
pasidarbavę mūsų kariuome
nės perorganizuojant ir mo
dernizuojant.

1938 Metų Biudžetas

KAUNAS. — Vyriausybė 
priėmė sekančių metų Valsty
bės Biudžeto projektų 340,- 
748,744 litų sumoje. Lapkri
čio 27 d. šį projektų svarsty* 
Seimas. Tai rekordinis biud
žetas nuo pat Valstybės įsikū
rimo.

»»
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SVEIKATOS KELIU
RaSo Dr. A. G. Rakauskas

APENDIKO ĮDEGIMAS ka valandų ar net koletų die- 
----------- Inu. Taigi šios nuomones ve-

Appendioitu yra vadinama : darni, padrąsina save daktaro 
aklosios žarnos įdegimas. Jis- |>agalbų atidėti. šio straips- 
gali būt staigus bei urnas irjnjo autoriui praeitų mėnesį 

A k roniškas. t'maus pohi"lžio į-Įteko daryti operacijų ligonei 
degimas yra begalo pavojiu- kuri buvo susirgusi ūmu ape- 

• gas ir reikalau„a skubios bejndikU ir nuo susirgimo iki 
atidėliojimo chirurgiSkos p*~ operacijos tebuvo praėję tik 
galbos. Kroniškas gi įdegimas (jvį valandos. Apendikas \ani 
to skubumo nereikalauja. atsitikime jau buvo tiųikęs.

Džiugu pripažinti faktų, kad 
ligonė pagijo ir jau pilnai pa

išinas apendiko įdegimas 
prie dabartinių (medicinos mo
kslo priemonių, jei tik laiku Į sveiko, bet tas įvykis moko 
jos galima panaudoti, neturė- visus, kad ūmaus apendiko 
tų būt nei vieno žmogaus mi- trūkimas gali būt ne kelioli-
rties priežastimi. Vienok gy
venime mes matome, kad mir
tingumo nuošimtis nuo ūmaus 
apendiko yra labai didelis. 
Ligoninių yra daug ir palvgi- 

t su praeitimi turėtų būt 
karnai. Gydytoji} perte-

/ BF 1
v

kos valandų ar dienos - kitos 
procesas, bet valandos - kitos 
bėgy. Šis ir panašūs jame at
sitik Pinai verčia mane primin
ti apie ūmaus apendiko pa
vojus ir podraug paraginti 
šio dĮenrasčio skaitytojus ne-

RINKTYNĖS' MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

kaip ir mums. Jų gyvenimas 
irgi buvo taip nuobodus ir 
liūdnas kaip ir jūsų. Mažos 
aržios aplinkybės ir dažnos 
suneraminančios atmainos iš
eikvojo jų valandas kaip ir 
jūsų. Nėra nieko jūsų gyve
nime kas nebuvo jųjų p nieko 

Lapkričio 30-ta Diena nebuvo jų gyvenimuose, bet 
kas gali taipgi būti ir jūsų

‘Kiekviena bausmė dabartį- pačių. Jie yra pergalėję, kiek
iniame laike rodosi nesanti vienas, ir vienas }»skui kitų; 
j džiaugsmas, bet nuliūdimas; kiekvienas savo eilėje, kuo-, 
paskui tačiau suteiks jų išla- lnpj. įa diena atėjo ir kuomet 
\ intiems ramiausi teisumo vai pįevas pašaukė jį į ištyrimų, 
šių . —<yd. XII, 11. <jr |ajp jr jjįj. panašiai perga-

vo

taip
Tie, kurie dabar silsisi, bu-j^te. — 

sykį kaip mes patys. Jįc.Manning.
sykį buvo silpni, kalti, nuo
dėmingi; jie turėjo savo naš
tas ir kliūtis, savo nuzovargį,

jus panašiai perga
li. Kardinolas E.

Aplink mane, kaip sidabri
nis varpas skambino klausan
čiam dangui pasakyti apie

Užgriuvo vieškelį. Tūkstančiai tonų žemės, nuslinknsios nuo stataus kalno užgriovė vie-' savo nepasisekimus ir savo [šventų pagalbų, meilus balsas
vn/Tont: X T A_____ ru 1 U* I » , ~ 1 ____ •• _____________ Vrilnmų didelį vieškelį, vedantį į Los Angeles, Calif.

BERLYNO DIREKTYVOS PILDOMOS

krito.
„“Vis turėk viltį ir pasiti

kėk”, jis giedojo; “rykštė tu
ri pulti, vyno spaustuvas turi 
būti minamas, bet visa gali
ma pas Dievų!”

puolius. Bet dabar jie yra per
galėję. Jų gyvenimas sykį bu
vo paprastas ir visiems bend 
ras. Jų diena išsibaigė, kaip 
ir mūsų.. Rytas ir vidudienis 
ir naktis jiems atėjo ir nuėjo

stovėjo sn tuščiomis ranko
mis; šiandien Uetuvos Vy
riausybė tokiam protestui ga
li tik nusišypsoti ir, netik Už
sienio žurnalistams, bet ir 
plačiam pasauliui parodyti į1 
savo liudininkus — nuveiktus f 
darbus! Darbai — ne tušti | 
protestai nusvers!

KLAIPĖDA. — Krašto Sei
melis savo posėdye lapkričio 
26 d. rengiasi išnešti protes
tų prieš žemės ižpirkimų įkoš
to, aerodromo ir geležinkelio 
reikalams. Vokiečiai ragino

„ v. .. ... Klaipėdos Mieste svetimus žu-me šone, širdies pyktis suris- ... . , .. , . . maustus tos demonstracijos

s neduoda progos skustis rizikuoti bei neiti į laižybas,
'jų stoka. Mirtingumas nuo 
ūmaus apendiko vienok pasi
lieka tose pat viršūnėse kaip 
tai buv/) prieš dešimtmetį ar 
daugiau metų atgal. Nelaimė 
yra tame, kad žmonių masės 
per nesupratimų nesirūpina 
ligoniui pakviesti daktarų lai
ku. Kartais pavydo sumeti
mais kad daktaras - chirur
gas už savo profesijonalį pa
tarnavimų gaus šimtinę ar tam 
panašiai atlyginimo, tiesa, už
kerta kelių tų atlyginimų gau
ti, bet tuom pat sykiu susir
gusiam kviečia giltinę, paža
dėdami ligonio lavonų bonuso 
vieton. Nemaža yra tokių at
sitikimų kur ligonis, susirgęs 
ūmuoju apendiku kamuojasi 
dienų ir net kelias ir tik kuo
met liga nesibaigia, susirūpi
na, ir pašaukia daktarų pa
galbon. Kuomet tik duodama 
progos ligai įsigalėti, veik 
kiekviename atsitikime duo- įI
dama progos apendikui trūk-!

kad gal mažu netruks.

Ūmaus apendiko ligos pa
žymiai didžiumoje yra skaus
mas viduriuose, o ypač tiesia

tas daugely atsitikimų su vė
mimu, truputį pakilusi tempe
ratūra ir ligos paliestos vie
tos jautrumas. Kai kuriuose 
atsitikimuose šie požymiai la
bai yra nežymūs, nors ligonis 
būvo apimtas ūmos apendiko 
ligos skubiai vedančios auka 
į didelius pavojus netekti gy
vybės.

ž . . *
Pasireiškus skausmui vidu

riuose visados pasirūpink gan 
ti gydytojo patarimų ir pa
galbų laiku.

J. Am. Valst. Ministeris 
Lietuvai Pradėjo 

Eiti Pareigas

tarėjams’’ išlaikyti, investuo
ja savo noru dešimtis milijo
nų kitiems naudingiems dar
bams, kurie už save kalba! 
Uosto gilinimas ir kelis kar
tus praplėtimas, Klaipėdos ge
ležinkelių mazgo, naujos ge
ležinkelių linijos per Žemai ti- 

per Seimelio posėdį pasiklau- jų Šiauliai - Kretinga pasta- 
ayti. tymas, Kaunas - Klaipėda pie-

Jau nekartų yra konstatuo n^o statyba — visa tai tar
ta, kad kai kuriems kaimy- nauJa Klaipėdos Uostui ir Kra 
nams ir esantiems jos įtakoje Stui. Klaipėdos radio stotis, 
nelojaliems elementams Kraš- i teatras, muzikos, amatų mo-
te, Klaipėdos Uosto ir Miesto 
augimas ir viso Krašto prog
resas nepatinka. Jie mieliau 
norėtų matyti ūkiškų smuki
mų ir patys stengiasi kiek tas 
nuo jų priklauso, tų progresų 
sustabdyti, trukdydami Cent-

kyklos, Pedagoginis, Prekybos 
Institutai, Vytauto Didžioje 
Gimnazija Klaipėdoje, Gimna
zijos Šilutėje ir buvusiam kai
me, o nuo susijungimo su Lie
tuva virtusiam miestu, Pagė
giuose, didžiuliai kelių aukštų

ro Valdžios daromus žygius sandėliai Uoste ir įvairūs fa- 
Kražto gerovei pakelti. Vėl- brikai, duoda darbo dešimčiai
tui! Lietuvos Vyriausybė įro
dė, kad ji, nežiūrint įvairių 
sunkumų, per 15 metų žymiai 
pakėlė Kraštų, Uostų, ir Mie
stų. Be tų milij’onų, kuriuos 

KAUNAS. — Lapkričio 27 jį duoda Klaipėdos autonomi- 
ti. Veik išimtinai visi žmonės d. ponas Norem įteikė Vai-Iniam Iždui ir kurie neproduk

tyviai išnaudojami aukštoms 
algoms visokiems “Krašto Pa

yra tos1 nuomonės, kad ūmam Į stybės Prezidentui kredencia- 
npendikui trūkti ima kelioli-. Ius.

tūkstančių darbininkų ir jų 
šeimoms; pagaliau, augantis 
Lietuvos prekybinis laivynas. 
Tai vis Lietuvos Vyriausybės 
darbų liudininkai.

Praėjo jau tie laikai, kuo
met prieš protestus tų nelo
jalių ir trumparegių parapi
jos masto politikų, Lietum

Žiemos Pagalba

Jau keli me-

Pirmosios Primicijos

Pirmosios primicijos TėvųKAUNAS. —
tai Lietuvoj organizuojama' Mari jonų kunigų seminarijos , ,
biednuomenei žiemos pagalba, koplyčioje, Marijos Kalneliu©- į
Iš surinktų aukų reikalingie
siems teikiamas kuras, mais
tas, šilti drabužiai. Aukų ir 
drabužių rinkime aktyviai da
lyvauja ir kariuomenės dalys. 
Šiemet Žiemos Pagalbos Ko
mitetas poniai Smetonienei pi
rmininkaujant, gruodžio 6 die
nų pradės šįmetinį vajų.

KAUNAS. —- Šventosios 
Uosto žvejams Vyriausybė sta 
tė mūrinius namus, atiduoda
ma jiems išsimokėjimui ilgie 
ms metams. Žvejų uostbi atei
nantiems metams paskirta 
569,558 litai, be to, dideles 
sumas skiria Žemės Bankas.

se, Hinsdale, Ilk, įvyks gruo
džio 5 d. Primicijas laikys 
kun. Kazimieras Vengras, M. 
I. C. ir kun. Vincentas Andru- 
ška, M. I. C. Abu mokslų bai
gė Lietuvoje ir ten Įšventinti 
į kunigus. Dabar sugrįžę A 
merikon — pas muiį persiėmę 
lietuviškąją dvasia. Jie abu 
gimę ir augę Aa-.ierikoje, bet 
lietuviškų kalbų vartoja gra
žiai ir laisvai, kaip kad būtų 
Lietuvoje gimę ir augę.

Per mūsų Seminarijos kop
lyčios kampinio akmens pa 
šventinimo iškilmes girdėjome 
vieno žymaus asmens sekantį 
pareiškimų: “Nors šioje šaly

aukštose mokyklose ir univer 
sitetuose ir yna lietuvių kal- 
bai pamokos, tačiau yra tik 
šešėlis prieš mūsų lietuviškų-

seminarijų, kunigų auklėjimui 
pilnai lietuviškoje dvasioje”.

Ir tai tikra tiesa. Tai pa
tirsime visi iš mūsų viršmi- 
nėtų primicijantų, gruodžio 5 
dienų, TT. Marijonų Semina
rijos naujoje koplyčioje.

Pirmų syk} toks įvykis mū
sų jaunutėje seminarijoje!

J. Šliogeris

-.1

Clevelandiečiar Prašo 
Visuomenes Pagalbos

Prašo paremti Clevelando 
Lietuvių Kultūrinį Darželį

Planai greitam susisiekimui. Chicagos miesto inžinieriai dabar gamina ir studijuoja planus naujo, greito susisiekimo su vidurmiesčiu požeminiais geležinkeliais. Šiafne plane pa 
rodoma, kaip ntrodysianti viena didžiųjų geležinkelio stočių-kryžkelių po State ir Washington gatvėmis. Tokia stotis būsianti ir po State ir Jackson gatvėmis.

* X
Artėja Kalėdų šventės. Atei

na savųjų ir artimųjų dova
nomis atmin’m.o 'dienos. Gra
žus yra šis paprotys. Džiugu 
būtų, kad šiuo atmininio lai- 

I kotarpiu, nors dalinai, prisi
mintumėt visi ir mūsų taut ? 
amžinų brangenybę šiame kc- 

i ntinente.
Clevelando mieste yra išsta

tytas mūsų tautos dailės ir 
į kultūros monumentas — Clc- 
ve'ąndo Lietuvių Kultūrini 
Laržeks. Darbas beveik baig
tas, bet kai ki rių dalykų ne- 

‘ galima baigti dėl stokos lėšų.
■ Todėl šiuomi, skelbiant Lie
tuvių Kultūrino Darželio Ka
lėdinių Dovanų vajų, atsikrei
pi;'.ne į visus Amerikos lietu
vius, prašydami paremti šį ku
ltūrini darbų.

Pavieniai asmenys prašomi 
-j skirti savo aukų, draugijos, 

orgnn zacijr s, klūhai, rateliai 
praš.-mi paskirti kelis dole
rius iš savo iždo arba parink
ti iš savo narių per susirin
kimus.

Pinigines dovanas siųskito 
1 L. K. Darželio finansų rašti
ninkes vardu: Mrs. Mary Mis- 
cliik, 9820 Marah Avenue, Cle
veland, Ohio.

Clevelando Lietuvių Kultū
rinio Darželio Valdyba:

P. V. česnulis, pirm.
K. S. Karpius, sekr.
Marė Miščikienė, fin. sckr.



Morkus

Po Mano Balanos

kalingos pašaipos prižiūri. Te- — šv. Pranciškus Ksavera-)

- Keleiviai nupasakoja, jog si, visų karo garbės ir'pviga- 
llonollilu sostinėje, prie pat lės vainikų ant nururiųjų ka 
senovės buvusių valdovų rū- pų sukrat 11a. O kas girdėjo, 
uių, stovi išdidi statula buvu- kad krikščionių pergalėtojai 
šio imperatoriaus Kalneliame- tiek nuolankumo mirusių dū- 
ha Pirmojo. Tūlasai ištikima* šiauš parodytų! Jei kas, tai 
honolulas jau*trisdešimts me- malda už įnirusius jųjų atmin
tų kai prie tos statulos amži-Įty.e mažinusiai išsitenku, 
nai sėdi, ir taip. jų nuo nerei

gul tik kas nuspiaus-, kų nors nukeliauna japonus kutaliku 
arti numes, arba nepadoriai tikybos mokinti ir paskui ap- 
pasielgs, tuojau anasai ištiki* krikštyti. Japonai pasiklausę 
mas sargas gražiai perspės. įr gerokai dalykų savaip pa-

------------ svėrę, ve, kaip mandagiai j
— Kai kam norėtųsi įrody- šventąjį misijonierių prabyla:

ti, jog maldų už mirusius tik 
Bažnyčia išgalvojo. Pasak jų, 
tai tik kunigų sumanymas. Ki
taip sakant, jei ne kunigai, 
malda už mirusius pati ant 
savęs pargriūtų. Atydžiai žmo 
nijos istorijų sekančiam, kaip

“Iki šiol mflsų mokytojais ir 
auklėtojais kiniečiai buvo. IŠ 
jų rankų išgavom menų, raš
liavų, išmintį ir, galutinai, pa
tį budiamų. Jei tu da kų ge
resnio turi, eik ir papasakok 
kiniečiams. Jei pertikrinsi

I

Antradienis, lapkr. 30 d., 1937,

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybė* paveikslas —
Napoleonas

Ne tas daug dirba, kas 
daug dirba, bet tus, kuris tu-

— Plieno išdirbystėje, kur 
labai karšta, labai dažnai dar
bininkui alpsta. Prie didelio 
karščio kūnas taip nusrpra- 
kaituoja, kasi galutinai ant ko 
jų neatsilaiko ir turi nuvirs
ti. Su prakaitu, mat, perdaug ri gerų tvarkų.
druskos nuseka. Kraujas at- ------ -- —~
sparui,10 netenka ir kaip rei- ! LIETUVIAI DAK1 ARAI 
kiant Žlnogaus nešildo. Už tat 
ten darbininkams duodama sfl 
raus gėrimo. Šisai gėrimą.* 
kraujų atgaiv'na ir naujų jė
gų priduoda.

PLATIVKITK ‘ŪKAI (L\

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, 111.1
Ctarn., Ketv. ir Pftn. 10—9 vai. v. | 

3147 So. Hal ted St., Chicago 
Puued., Sered. ir Subat. nuo 2 9 v. |

Rez.:
2456 W. 69 Sk|

Silkės eksportui. Tūkstančiai statinių su silkėmis Lowestof, Anglijos, uoste paruoštų 
eksportui. Lenkija yra didžiausias silkių" koštu meris Anglijoj. Lietuva į Angliju eksportuoja 
bekonų, o Anglija , Lenkijų — silkes.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien iLkyrus Seredą,
Sekmadienį susitavns.

1 Birielio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo

Tel Ofiso:
LATayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 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 

pą^ąl sutartį.

8ivadinę save olandais, ir o- Nors, tiesų pasakiusį ir dabar 
tik priešingai atrodo. JBažny- juos mes patys paskui juos landų vėliavų plevėsuodami. (da į krikščionį jųponas tiesia
čia maldų už 'mirusius jau taip 
nusmailino, kad mažai jos už
siliko. Reiškia, krikščionys 
meldžiasi už mirusius maž:au, 
negu stabmeldžiai. Toli nėjus, 
imkim kad ir patys save. lš 
padavimų, iš istorijos, iš da
bartinių iškasenų, aišku, kai 
ant delno, kad juo giliau at 
gal Lietuvos žmonių praeitin 
knisiesi, tuo daugiau pagar
bos įnirusiems užtinki.

Japonams rusus supliekus, 
admirolas Togo savo karei
vius ve kaip pasveikina: “Jū
sų drąsai ir narsumui ačiū, 
dabar galėsim aiškiau į kai 
kuriuos užklausimus mūsų mi-

nueisnn. gerai laivus prisikimšę, plau-į nežiūri
kia Japonijon. Japonai ranko- j ----------- -
mis krato! Nei iš tolo olandų j __ Vien Amerikoj kasmet

Ksaverui jų patarimas vi
siškai patiko. Keliauna Kini- 
jon. Pradeda mokintis kinų neprisileidžia. Paliepia kuo- ’ griauštinis užmuša apie pen 
kalbos. Ir veik pasiruošęs bu- greičiausiai atgal^ dumti. Žy- ki(J ^„tus, o sužeidžia apie 
vo didelį darbų pradėti. Tik, da^ japonalns aiškina, kad, įrykkų šimtų asmenų. Sužai
stai, ve, netikėta mirtis už-,nors ir yra oIandai’ be’ buvus, geriaus:ai saugios vie- 
klumpa ir viskų į šipulius su- !anaipto1 nėra knkščizmys. Ja- tos j^koti.
triuškina I P°nai net,kl- Tada žydai Srai'

bštosi paskutinio.^alo. Prade^

kslančių gyvulių gydytojų už
siliko. Kitados jų būta daug 

misyomeniai i . Ypač automobilius,

- Ir j kur da žydas neįlįs- :da_ japonams katalikų t&ybf
. nauionli ’z./mI'/iii niralripašiepti. Žodžiu, juokus daro 

iš visa to, kų
prie savo kraštų neprisilei-Ibuv0 isakę gerbti. Ir tik ge-1 jjww daugiausiai pakenkė. 
---- rm innnTiiiy c titro vvrliSlzmtm „ , _ _ . ...

kur pirmiau būdavo arklių 
tūkstančiai, ten šiandien ne-

rer

tų! Ant krikščionių japonai 
taip supyksta, kad nei iš toli

— Apskritai, žmogus kas
dien suvalgo keturis svarus 
maisto, išgeria tris svarus va
ndens, o sukvėpuoja trisde
šimts svarų oro. Oro daugiau
siai.

— Apie šimtas ir astuonios 
dešimtys metų atgal tūlas Ho 
well, Albany, N. Y., pradėjo 
išdirbinėti, popierų namų sie
noms. Prieš tai. turtingesni 
kaurais arba Audeklais sienast • • ' ’ 1 * » u k •
kabinėdavo; varguoliai pašėl
davo be nieko.

TeL CANai 2345

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W- Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7^—9 vai. vakare 

Ket vergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St 

Tek CAN ai 0402

DR. W. V. NORI
PHYSICIAN and BURGI

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

1 iki 4 ir nuo 7—0 v. vakare
Tel. Melrose Park 660 

l Res. 2126 S. 5th Ave., Mayvrood Av.| 
Phone Mayvrood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Į

džia. O betgi palaikyti pra-'™ .>Pon"s saro zydižkumn 

monės santykius su jais ne 
vien japonai, bet ir krikščio
nys norėjo. Ant tų pėdų go

rimiems atsakinėti.“ Vadinti- riausį būdų atranda žydni. Pa- 
'»iwlr t.8"i Li rV

įtikinę, galutinai išlipa ir ma- 
kleriuoti pradeda. Per kokį 
laikų, apart žydų, niekas ki
tas prie Japonijos nepasirodė.■M

simato jau nei vieno. O ark
liai būdavo dažniausi jų ligo
niai. ■

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniu 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

gerkit njLSiSi alų 

Stnbrosiia
SOUTH SIDE BREM COMPANY
Viri goria ir mėgsta AMBRO- 
SIA ĄLŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš. geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
knr gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. _ w

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS 

Ree. HKML.OCK <940

G AS-OIL-LUBRICATING-W ASHING |

MIDWEST SERVICE 
STATION

LIETUVIAI ADVOKATAI

Tet Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 . vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS ' ’* 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO, ILL. f

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Talef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930 

TeL CAN ai 6122

Rea. 6968 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tai. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2423 W. Marųuette Road
i Vai. 2-4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatomis Ciceroj
1446 So. 49th Ot.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

TeL CANal 0257
Rea PROspeet 66591

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

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

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Teiefo BOULEVARD 717*

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS'

TSTERN AVL TEL. CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

2335 S

GERIAUSIA VEJA PIRKTIS NAUJA BIRCKA!
a

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 užganedin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Inc.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100
a?

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

vakarais nuo.6 iki 9
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveU St.
Telefonai REPnbUe 9600

KAL & ZARETSKY
[ i LIETUVIAI ADVOKATAI
H 6322 Sa VVestem Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 61, v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
TaL Proapect 1011 

Tell. Pepnbllc 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Aahland Avenue 
Rea. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPubli<\ 9723

JVĄĮROS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
4631 Sa Ashland Ave. 

TeL YARda 0994 
Rea: TaL FLAaa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Jfedėįiomiąjįuojmjki^J^vaL^dienj

DR. CHARLES SEGAL
OFISA8

4729 So. Ashland Ave.
2 luboa

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDivay 2880

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vai. ryto, nūn 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

s

DR. S. BIEŽIS DR. SUSANNA SLAKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2201 W. Cermak Road
Valandos., 1—3 ir 7—8

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA *

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868

Office Phone Res. arui Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANU0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėlionr ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
OYDYTOJAB IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 
TsL LAFaystte 8016

VALANDOS: ,
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tai. ofs. REPnbUe 7696 
Mslroas Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Wsst Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Seitadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK. ILL 

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

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

TaL LAFaystte 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.l 
ižskvrus seredomis ir subatomis

DR. B. J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 VVest 63rd Street 

Chieago, Illinois 
* Tai HEMIock 6111 

Ofiso Valandoe: 2 iki 4 po pietų ir J 
' 7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir ŠeStadieniais 
pagal sutartį.

TaL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vaks
Seredoj pagal sutart; į

Tel. Ofiao BOUIevard 5913-lj 
KENvrood 5107

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

756 VVest 35th Street
OftKf TeL VIRginia 0036

Rezidencijos TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Recideneija
8939 So. Olaramont Ava.

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

Chicagoa lietuvių Iv. Kryiians li
gonini, kaip Jų pripaiino American 
Medical Aasociation ir American 
Collega of Snrgeona, yra Clara A 
rfiiiee. Tai yra, snUčianai Ameri
kos medikaliai antoritetai musų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Joa patarnavimu, 2700 W. 69th SL, 
tai. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsi| dienraštyje DRAUGE.
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Miko Krantines
3409 So. Halsted St.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

Išparduoda geras prekes su 
didele nuolaida daug pig’au 
kaip kitur. x

Čionai rasite ger’ausit s 
Rakandus, Pečius, Radios, 
Dulkių Valytojus.

R.C A. Victor Radios, Phil- 
co, Zenith, Crosley. Kainos 
nno 5^9-50 ir aukščiau. 
Mažos Radios po .. $*y.95
Senos Radios pataisomos, 
išmainomos.

VIETINES ŽINIOS

Bunco Party Pramoga 
Pas Pp. Ališauskus 

Pavyko .

tos ir prisidėjimu savo nuo- 
šinliia ir stambia auka —; pa 
vajb niniui atplunkusių gaiai- 
ngų svetelių. Kad apibudinti 
šiai pramogai pašvęstas jėgas

Praeitų įįJitadienį įvykusi jr gražius nucpelnus, trūksta 
bur.co party pas Mateusų ir| žodžių. Vienu žcdžiu, lai jū ų 
Si.fijų Ališauskus, labai gerui
pavyko. Žmonių privažiavo 
t ek daug, kad nekuriama ne- 
b vus vietos, prisėjo trumpu 
laiku gr’žti į namus. Pp. Ali
šauskai ir komisija — Ona 
Krasauskienė, Joseph lue Kra
sauskienė dideliai apgailesta 
vo tų, kuriems vėliau atsilan
kius pritrūko vie*, n ir už tai 
labai atsiprašo. S’ečių labai
daug atvyko iš Cicero, West 
Side ir net tolino Melrose Pa
rko.

Surengimui šios* pramogos, 
pririnkimui dovanų ir vaišių, 
begalo daug gražios širdies į- 
dėjo nenuilstančios veikėjos, 
būtent; O. Krasauskienė, S. A- 
iišauskienė ir Jos. Krause. Bet 
didžiausia ir sunkiausia naš
ta teko panešti namų šei
mininkams pp. Ališauskams, 
kurie begalo daug. pasiaukojo 
prirengi mui šios pramogos, vie

šis gražus pas id a r!, avima s, n'* 
išsemiama energija ir ute tyji: 
dar daugiau sustiprėja ir pri
duoda .jėgų, kad progai p su
taikius ir da. g au pftnaš.ų to 
kių pramogų jū ų tarpe pa.-.i 
rodytų.

Šiuo tarpu nuoširdž ausiu 
padėka M. jr S. Ališauskams, 
O. Krauskivnei, Jos. Krause, 
Aldonai Ališauskaitei, Eugeni
jui Stričkaitei, visoms ir vi
siems jų draugams bulvariš 
kiams ir svečiams iš tolime* 
nių kolonijų.

Taip pat komiui ja nuoš i r 
džiai dėkoja laidotuvių direk
toriavus: S. D. Lakavičiui ir 
A. Petkui nž suteikimų kėd 
žiu, biznieriams ir šiaip geros 
valios žmonėms už ankas.

Plačiau ir aukotojų vardai 
trumpoj ateity bus paskelbti.

teatpildol... Ačiū, ačiū t...
Kun. M. J^Brundza,

Kazimieriečių kapelionas

Vila Juozapo Murijoa 
Newtown, Pa.
1937-IX-23.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8EMIAUBIA IK DIDtlAUSlA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Buvęs

CICERO NAUJIENOS
Vaiky Padėka kaitė, R. Mikušauskaitė ir E. 

________ Ambrozaitė,.

Lapkričio 7 d. Cicerus de-j šuo dėkojame visiems, bu
rnok ratų salėje suruošta Bružų rįe atsilankė į pagerbiau. T>ė-

fS
a

Taip švęsta pirmoji Padėk j s diena. Chicago State Street 
Council Padėkos ditnoj atvaizdavo, kaip buvo švęsta pirmo
ji Padėkos diena 1621 metais. Pilgrimų ir indljonų vadai į 
rūko taikos pypkę.

šiuo adresu: Rev. J. Kidykas delphijos Šv. Kazimiero par 
S. J., 1076 W. Roosevelt Rd., i klebonui ir g. kun. P. Leke- 
Chicago, 111., o jeigu kokie šiui, Maspetho, N. Y. vikarui, 
neaiškumai kils, ar Šiaip kas
norės asmeniškais reikalais 
kreiptis į mane, prašau rašy
ti: Rev. J. Biužikas S. J.,
Postfach 217, Innsbruck, Aus-
tria. Čia yra jėzuitų univer-

Oil Burners po $29
ir aukšč., 100 gal. Oil Dykai 
Angliniai pečiai $*J/|.5O 

Gesiniai pečiai po
$2950 * *69 50

Rekordai
Gražūs Lietuviški Rekordai 

po £Rc vienas.

pagerbimas sidabrinio vedybi 
nio gyvenimo jubiliejaus pro
ga. Pagerblnų suruošė J. Kr- 
škūnienė ir B. Rimdžienė, ku
rioms padėjo Kvederienė ir 
mamutė T/aurinaitienė. Sukvie 
sta daug giminių, bičiulių, 
draugų ir pažįstamų.

Parengime šeimininkavo A 
Kvederienė, jai pagelbėja M. 
Andrulaitienė ir Rudaitienc. 
Prie stalų patarnavo E. Kiš- 
kūnienė, J. Tumpach, A. Moc

kų jam tėveliui A. Kiškūnui už 
prisiųstus linkėjimus.

Ačiū, ačiū giminėms, kurie 
parodė gražios širdies toj 
mums brangioj* dienoj. Ačiū 
draugams, pažįstamiems ir Ci
ceras biznieriams už širdin
giausius linkėjimus ir bran
gias dovanas.

Visų atjautimas 'mūsų tėve
lių liks neišdildomas mūsų šir
dyse. Bružų Vaikai

; si tetas, kur per du metu, kad 
i Dievas sveikų laikys gilinsiu 
savo mokslų ir ruošiesiu nau
joms misijoms. Pasimelskite!

Visiems Geradariams taip 
pat širdingiausiai dėkoju ir 
prižadu daug melstis...

Jūsų neverčiausias tarnas 
Kristuje Jėzuje

Kun. J. Bružikas S. J.

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju “Drau
go”, “Darbininko”, “Ameri
kos”, “Garso” ir “Saulės 
redakcijoms už gražų paminė
jimų tų man brangių sukaktu
vių spaudoje.

Labiausiai gi dėkoju gerb. 
Motinai Marijai, g. Motinai 
Angelai ir Lietuvos Seselėms 
Kaziniierietėms Pažaislyje ir 
gerb. Vilos Seselėms už malo
nius sveikinimus ir maldas, 
kurios mane labiausiai stipri
na. Ypač Vilos Seselėms už 
gražų manęs pagerbimų toje 
dienoje ir akade>mikėmg už ge
rai atliktų ir gražių progra
mų. Gerasai Dievas visiems

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
U:90 vaL vakaro i* W. H. P. 0. rtoties (1410 K) — FnaeHfM

P. tALTOOZRAS

Siunčiame į kitus miestus
14062 — Spaudo* Baliaus Valsas 

Ir Rytiečių Meile. A. ftabaniau- 
■kai ir Ork.

14063 — Nutilk Širdie — Tauro 
Ir Kanarkų-Fokstrotas. A. 8a- 
baniauskas ir Ork.

14064 — Veltui Pražys! — Tango 
ir Rudens Pasaka. A. šabaniau- 
skas Ir Orke.-1 ra.

14065 — Paskutinis Sekmadienis 
—Tango Ir Vyrai ūžkim. A. ša» 
ba niauskas ir Ork.

14066 — Ruduo Tangv> ir Nepa
miršk Mano — Valsas. A. Ša-

banlauskas ir Ork.
1001 — 7 Pačios Ir Daktare dai

na. S. Rimkus ir Budriko or
kestrą.

>002 — Meilės Karalaitis ir 4 Ra- 
til. K. Paaarekas ir Budriko 
Orkestrą.

14014 — Klausyk mylimoji -Ir 
Burdlngierlus praktkuoje. Žiū
ronas Ir Grupė.

140X1 — Pas motinėle Ir gaspadl- 
nės bankietas. Žiūronas ir grop.

14024 — Nepamiršk manęs. Pol
ka U- bevilnls valcas. Instru- 
mentalls trljo.

14025 — Sėdžiu po langeliu Jr 
Pas močiutę aUgau. Krasaus
kienė ir Valtorallė

14042 — Užmlrtal tėvų kapus Ir 
Laivyne. Jonas Butėnas, barit.

2(066 — Visiems tinka polka ir 
Sesutės Vairas. Kauno orkestre

26068 — Eisim grybauti polka Ir 
Karvelėlis valcas. Kauno ork

26072 — Ukvel Ir Senas Bernas 
Olšauskas Ir Vanagaitis.

26074 — Ant kiemelio polka ir 
Pas malūnėli valcas. Kariška? 
be naa.

26080 — Godelės Ir Urėdas mal
ta. Kriaučiūnas Ir Vanagaitis.

26085 — Tėvynė* polka ir Ku- 
Ku valcas. Tarptautinė orkest.

26086 — Nauja polka Ir Bučkio 
vairas. Tarptautinė orkestrą.

26087 — Sibiro tremtinys Ir Ber
nužėli nevesk pačios. J. Olšaus
kas.

26091 — Agotėlės vairas Ir Lin
ksmas jaunlmėls polka. Šokių 
orkestrą.

26002 —- Ant marių krantelio tr 
Prlrodlno seni žmonės. Jonas 
Butėnas.

2609S — Levendrells Ir Grybai. 
Marė 8trumsklenė Ir Petraitis

20096 — Močiutė vairas Ir Lie
tuvaitė polka. Armonika ir 
klarnetas.

Kalėdinės atvirutės su IJstuvIi- 
kals pasveikinimais po Kr viens

Dėl patogumo Krautuvė atdara 
nedeliomis iki 6-tos vai, vakare.

Bitdrlko nedėl Inta programas II
WCFL — 970 k. stotie*. Pu stakta 
visur Amerikoje.

lattėmyklte laiką; 7:30 vakare 
iki S vai. dalyvaujant Simfonijas 
Orkestrui Ir dainininkams.

Tėvo Bružiko S. J. 
Laiškas

se. Tai yra svarbiausias daly
kas. O dar bus didesnis džiau
gsmas, kai pamatysiu Dievo 
teisme, kad esate laimingi ir 
nepamiršote mano pamokslų, 

. į o ypač tų pasiryžimų, kuriuos

Brangūs Amerikos Lietuviai!
Nors Amerikų apleidau jau 

rugpiūčio 6 dienų, bet per vi
šokių reikalų daugybę dar iki1 padarėte per misijas’
šiol neprisirengiau parašyti 
padėkos, atsisveikinimo ir at
siprašymo laiškų visiems A 
merikiečiams, tarp kurių te
ko darbuotis net ištisus 6 me
tu*. Tie 6 meteliai tokie at
rodo trumpučiai, taip greit 
prabėgo, kad ir nepastebėjau!

Labai gražių įspūdžių išsi
vežiau iš Amerikos, kurių ko
lei gyvas nepamiršiu. Gerbia
mieji klebonai man buvo to
kie geri, draugiški, širdingi, 
o žmonės taip uoliai rinkda
vosi klausyti pamokslų, kad 
ir pailsusiam, bet pamačiu
siam tiek lankytojų vėl atsi
rasdavo noro pasišvęsti ir pa
siaukoti toms sieloms, kurias 
Viešpats Jėzus taip numylėjo, 
kad net savo gyvybę atidavė.

Brangieji Almerikiečiai! Do
vanokite, jeigu kurį iš sakyk
los ar šiaip privatiškai kokiu 
Žodeliu, bet nenorėdamas, už
gavau. Prašau dovanoti! Aš 
kiekvienų dienų laike šv. Mi
šių su džiaugsmu ui visus da
rau atminimų, kur tik buvau 
su misijomis. Manau, ir ma
nęs nepamirštate savo maldo-

Mano vieton į Amerikų at
važiavo Gerb. Tėvas Jonas 
Kidykas S. J. ‘Žvaigždės” 
klausimais ir visais kitais da
lykais prašau kreiptis į .jį

- Visiem* -sveikinusiems
telegramomis dr laiškais taip 
man reikšmingoje, 30 metų ku 
nigystės, sukaktyje tariu nuo
širdžiai ačiū.

Ypač nuošildfeiai dėkoju as
meniniai mane tų dienų ap
lankiusiems: mylimam broliui 
muz. Jonui ir brolienei iš Broo 
klyno, N. Y., d. gerb. kun. J. 
Balkūnui, Kunigų Vienybės 
pirmininkui, Maspetho, N. Y. 
parap. klebonui, gerb. kun. J. 
Aleksiūnui, Rytų Provincijos 
pirmininkui, Angelų Karalie
nės parap. Brooklyne, N. Y. 
klebonui, gerb. kun. V. Matu
laičiui, St. Clair, Pa. parap. 
klebonui, gerb. kun. J. Čepu- 
kaičiui, Philadelphijos Sv. An
driejaus parap. klebonui, ge
rb. kun. I. Valančiūnui, Phila-

15 Metų Mirties 
Sukaktuvės

T
4- * A , ,

Rozalijos Amašaitės
ns-

gallestlnga mirtis atskyrį nuo 
mūs mūsų mieliausią seselę. 
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
gruodžio 1 d., 1922, sulaukus 
25 metų.

Pamaldos už Jos sielų bus 
tr.tčiadient, gruodžio 1 d.. 1927 
m., Sv. Kryžiaus bažnyčioj. Plr 
mos Sv. MISlos bua 7:20 vai. 
ryte, o antros bus t vai. ryte.

NuoSirdžlai praSome visus gi
mines Ir pažystamus dalyvauti 
pamaldose ir pasimelsti už a. a. 
Rozalijos siela. Per nuopelnus 
VieSpatles mūsų Jėzaus Kris
taus, teužSvlečla Jai Amžinoji 
Šviesa.

Nuliūdę: sesuo Acnieftka
.RiimAicnK-. bndbU Jotus Ir Jo
kūbas AnuSlaL

Jau 15 metų suėjo, kaip 
kyrė ■ >

i

NARIAI CHIC 
LAIDOTUVIŲ

AGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IklDIII A4IPC PATARNAVIMAS 
AMDULAllbt DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO /DALYSE

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN 

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

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

iii

lackariczirSi
2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman ljĮ70

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY S FUEL OILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DEOINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IK 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, Savininkasi

LLnltnac

A. Masalskis
IPitke

S. M. State
IJJt
hiDzapas Lideikis
PJ.RhBkas

I 

4848 So. California Avė. 
Phone LAFayette 8572

8319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weatern Are. 
Phone GROvehill 0142

718 W«at 18th Street 
Phone MONroe 3377

7

------------------------ J

1646 Wsst 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

IR 4704 So. Weatern Ai 
TĖVAS Tel. VIBginia 0683

3354 So. Halsted St. 
Phone BODlevard 4089
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Gruodžio 5 d. Pas Mus 
“Adomas ir Ieva”

Metinė Parapijos 
Vakarienė

MABQIJETTR PARK. — I NORTH SIDE. — Metinė 
Gruodžio 5 d., 7:30 vul. vak. | parap. vakarienė, rengta spa-
parapijos choras rengia gra lių 21 d., pavyko. Žmonių bu

čiai kun. P. Vaitukaitis ir 
kun. ,'B. Pauliukas.

Ačiū mūs kleb. kun. J. Paž- 
kauskui, kuris parodė daug 

1 prielankumo rengiant vaka
rienę. Ačiū sese rū n 3 už vaike
lių primosimų programai, taip 
gi varg. J. Rakauskui už ako- 
mpanavimų.

Ačiū visiems aukotojams;

Zanavykai Organi
zuojasi

CICERO. ———■ Čia subruzdo 
zanavykai organizuotis į drau 
giškų klūhų.

Lapkr. 18 d. įvyko jų su»i-

ausį sakau: nega-Į Amerikiečiai Studentai tautiškoje dirvoje, ypač jan-'Aš tau 
Įima.

Padėtis, kaip fronie.
Misijų proga katalikiškų

laikraščių agentai užrašinėja

Kaune niiuo tarpe.

KAUNAS. — Lapkričio 26 
d. penki Amerikos lietuviai

CLASSIFIED

žy koncertų. Bus išpildyta mu- vo pilna salė. Per vakarienę kn. fegijonaloi net (lu0,. rijoj, 5033 W. Roosevelt ftl. • 
zikalis veikalas “Adomas ir .išpildyta graži koncertinė pro ____ I Po pasikalbėjimo v'sų min-1

“Drangų” ir “Laivą” po na-^tudentai radio kalbfijo 
,lnus *r Pr*e bažnyčios. Dran-'apie Amerikos lietuvius. Išėję

rinkimas. Susirinko dvidešimt mokslus ir grįžę Amerikon jie
šakiškiu Antanaičiu reziden- naite’ ‘ ^awyer ave-> žadėjo aktingai- pasidarbuoti 
šakiškių Antanaičių reziuen , Petronelg Sliuiftit6> 432i So. '

išpildyta graži koncertine pro 
Ieva”. Veikale dalyvauja K. 'grama. Dalyvavo mokyklos 
Sabonio grupė; vadovauja! vaikučiai, gražiai priruošti se- 
pats Sabonis. Visi nori žinoti, serų Kazimieriečių, dajnavo 
kas tai per veikalas. Tai be- didysis parap. choras, ved. 
galo juokingas, o juoktis visi varg. Kulio, solo J. Adomai-
įnėgsta.

Todėl kviečiame visus į cho
ro rengiamų vakarų. Kaip vi
sada, taip ir šį kartų būsite 
patenkinti. Po operetės cho
ras išpildys gražų koncertų. 
Išgirsime keletu naujų kūri
nių žymesnių lietuvių muzikų, 
kaip Ui M. Petrausko, Žilevi
čiaus, Aleksio, Pociaus, Vana'- 
gaičio ir kitų ir keletu gražių

tis ir svečias A. Benaitis, ne
seniai atvykęs iš Scranton, Pa.

Po to,' parap. trustisas J. 
Kupčiūnas padarė pranešimų, 
kas parap. nuveikta per išti
sus metus. Parapijonai prane
šimu buvo patenkinti.

Ant galo klebonas kun. J. 
Saulinskas pasakė gražių ka
lbų, kurioje dėkojo visiems pa- 
rapijonams už bendrų darbą;

niai aukojo: po $5, $3 ir $2 
Biznieriai taipgi prisidėjo sta *ls buvo įsteigti 
mbiomis aukomis: J. Valaitis, klubų. \ aldybon i 
Kraujalienė, Petkus, Valentai, ni’n- A. JBaceviA’ua,. vice pirm 
Tomsis, Zajauskas, Michigan M. Neberezienė, nutarimų ra- 
Meat Market, S. Misiūnas. H^n- Gerdžiunas, iždininke

avė., Petras Ukoc 
kis, 4649 So. Washtenaw avė., 

...... . J. Snuika, 2556 AV. 45th st.,,
on i rin a pu pejikgįg Ramašauskas, 4339 !

draugiškų

jo. Kedzie avė. Rap.

Maunnt statyti aau uaują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 So. Maplewood Are., 
Telefonas PROspeet 1186.

TAUPYMAI. PIRKIMAI, PARDAVI
MAI. PASKOI.OS. APDRAUDOS

Mtlmj roAtlrtfse — Keistučio lr Lie
tuvos Rpulkoae galite taupyti, pasl- 
akolytl, namui pirkti, parduoti, ran
duoti, apdrausti.

KrelpkltSa paa:
JOHN P.-EVALDAS, sekr.

RIO W. 33 St. Tel. YARda 2700',
arba

7OR W. IR St. Tel. HAYmarkit MRA

“WEATHER STRIPS”

Slavokas, Peoples Store, Krez- O. Antanaitienė, iždo globė
ge Store, Roseland Ccal Co. ;^ai duska ir A. KlioštOTai- 
($2.00), Monarch laundry tieh®, tvarkdarys J, Lebežins-r 
($1.50) ir k. Visiems ačiū, n-k*15-

E. Genienė Chicagoje ir apylinkėj gyve- 
ntojai^akių apskr. kviečiami 
atsilankyti į sekantį sus-mų, 

j kuris įvyks gruodžio 2 d., 7:30 
vai. vak., toj pačioj vietoj. 
Lauksime visų. KOrcsp.

čiū.

vertimų. Taipgi išgirsime iš-1dėkojo biz. Nausėdai, kuris 
traukas iš operetės “Sylvia”.
Žodžiu, programa bus įvairi..

šiai vakarienei aukojo valgo
mųjų daiktų, Stėpanavičianis

Pelnas skiriamas parapijai. ] už gėrimus, ir visiems kitie-
Kons. Skelly

Didžiuojasi Savo 
Darbininkais

T0WN OF LAKE. — Ju
čus Sisters, 1608 W. 47 st., 
restorano vedėjai p-nai Stul
pinai turį savo restorane pa
rinktus patyrusius darbinin
kus ir darbininkes: Kotrina 
Stulpinienė, vedėja, Laura Ne
lson, kasierka, Anna Jučus, 
^Bernice » Lėkis, Mary Jučus, 
Josepbine Jučus, Ruth Simu
tis, Betty Ekigel, Stella Ja- 
cobs, Stella Wabal, Anna Sta- 
kova, Frank Gečas, Patricija 
Yuraitis, Sopliie Bagdonis, A- 
nna Steehkolis, Charles Stei- 
ger, Joseph Kwiatkz>wski. 
Sam Borned, Margaret Ginko, 
Ceneyjeve Svidron, Mary O 
lis, Josepb^H. Cole, Ester Ka 
spcr, Lurille Urban, Helen Yu- 
cus, Mr. Wm. Stulpinas, sav.

Rap.

ms, kurie prisidėjo aukomis 
Taip dėkojo šeimininkėms Šv.

Paminėjo Sukaktį

TQWN OF LAKE. —.lap
kričio 25 d. Pranciškus ir Be
nedikta Cicėnai suruošė puotų 
paminėjimui vienų metų ve
dybinio gyvenimo. Puotoje sve 
čių dalyvavo iš visų Chicagos 
lietuvių kolonijų.

Po pietų svečiai linksmai

RADIO

Apie gerą spaudą

Dievo Apveizdos parapijoj 
misijos gražiai prasidėjo ir 
gražiai eina. Jas veda misijo- 
nierius laselietis kun. Draz- 
dys. Šių misijų proga yra rū
pinamasi praplatinti katali- »
kiškų spaudų ir gauti naujų 
skaitytojų “Draugui” ir 
“Laivui”. Misijonierius per 
savo pamokslus išaiškins 
katalikiškos spaudos reika
lus. Nurodys kaip atskirti ge-

Dainuos Roselando Aido Cho- r4 spaudų nuo blogosios, ko-

Saitas, oras nebejelna pro duria, kada 
Jdedartie "weather atrlpa.” Taip pat 
nebejelna Ir pro langus. Kam rei
kalinga. paAaukit HEMiock 2573

J. PURTOKAS
_______ Cjjj__So2_jtlchmond St,

PARDAVTMIT MU1AP6

Kazimiero Ak. lėmėjoms už ^^lo laikų kalbomis, lietuviš
šaunų šeimininkavPmų, soda
lietėms už patarnavimų, par. 
komitetui ir visiems atsilan- 
kusiems. •

Po visam smagini pašokta, 
pasilinksminta.

Ši vakarienė parapijai davė 
pelno virš 150 dol. Rap.

Vakariene Statybos 
Fondui Pavyko

ROSELAND. — Š. K. A. 
Rėmėjų 4 skyrius lapkr. 21 
d. parap. salėj buvo suruošę? 
vakarienę Statybos Fondui. 
Žmonių buvo pilna salė.

Programų vedė kun. J. Pas 
kauskas, kuris, be to, pasakė
gražių kalbų, vertindamas rė
mėjų darbuotę.

Vaikučių choras padainavo 
keletu dainų.

Gražias kalbas pasakė sve-

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ................. .. $6-00
Mine Run ................. 5-75
Egg ............................... 6 00
Nut .............................. 6 00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABARlt KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

Dėl nesveikatos norime greit par
duoti šiufiapę. Biznis gerai išdirb
tas, mašinon gerame stovyje. Biz
nio vieta : 2309 So. Hoyne Avė.,
aavlnlnkt* matykit: 2008 W. 28 St.

ANGLIAI

Black Gold Lump arba Egg $6.00. 
Mine run $5.75. Stoker Screenings 
$5.00.

GRUNDY MINING CO 
_____________ CANaI 7447_______________

PARDAVIMU BCTICALOff
5 kambarių naujas mūrinis bunį
low. -Parsiduoda pigiai. 

6417 So. Trip p Avė.

PLATINKITE “DRAUGA”

rAs, bus šauni muzika, 
įdomūs pranešimai

komis dainelėmis ir linkėjo 
Cicėnnms laimės ir sveikatos,, 
kad daug sulauktų tokių Su-, 
kaktuvių. Be to, įteikta bran
gių dovanų.

^B. Cicėnienė, buvusi Kalvai- 
tė, yra nenuilstanti veikėja 
lietuviškoje dirvoje. Priklau
so prie daug idėjinių draugi-

Šiandie pripuola reguliarė 
seniausia lietuvių radio prog
rama, kurias leidžia lietuvių 
įstaiga — Peoples bendrovės 
krautuvės, 2536 West 63rd st. 
ir 4183 Archer avė. Šiose pro
gramose nevartojama plokšte-

kių naudų duoda geri katali
kiški laikraščiai... ir knygos.

Rap.

t VaigluGanrinimašį
S

Pradės Veikti

lės, bet visuomet dalyvauja 
fe k'įrįįįizacYjį'."YpaHnS,i dainininkais chorai,
pasižymėjus veikėja Town of kvartetai, dtottoi, solistai ir 

Lake kolonijoje. Yra nuolati
nė “Draugo” ir “Laivo” skai 
tvtoja ir bendradarbė.

Ir šio straipsnelio rašytoja 
pergyvenus gražius įspūdžius 
draugiškoj puotoj, pasimačius 
su senom veikėjom, nuo savęs 
sveikinu ir linkiu P. ir B. Ci-
cėnams lafrnės ir Dievo palai
mos gyvenime. Ten buvus

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

t.t. Šį vakarų dainuos Rose 
lando Aido choras. Be to, bus 
įdomu girdėti geras žinias a- 
pie visokius kalėdinius pirki
mus. Priminima nepamiršti 
savo radio ant stoties WGES, 
7 valandų vakare. Rap. XXX

IS MISIJŲ

Su
čia

Pirmasis ekspreso vagonas. Taip atrodė,, pirmas Illinois Central Suburbau ekspresinio 
traukinio vagonas po to kai užlėkė ant kito keleivinio traukinio prie 83 gatvės, So. Chi
cago. Vienas asmuo žuvo ir apie 30 sužeista.

BRIGHTON PARK. - 
džiuginančiu pasisekimu 
prasidėjo misijos, kurias ve
da misijonierius nesenai at
vykęs iš Lietuvos jėzuitas Tė
vas T. Kidykas.

Pasirodo, kad jis yra taip

WEST SIDE. — Praeitų 
sekmadienį Aušros parapijos 
klebonas perstatė Tretininkų 
brolijai naujų dvasios vadų, 
kun. Vincentų Andriuškų, M. 
I. C. įdomu vis dėlto bus, pa- Į 
gyventi ir pamatyti, kaip sek
sis jaunam dvasios vadui veik
ti su Tretininkais. Lauksime 
sužinoti ar brolijai gu nauju 
dvasios vadu, rūpės šv. Pran
ciškaus sekimas, ar įdomesnis 
dalykas bus, kaip lyg šiolei, 
susirinkti, pasišnekėti ir t.t. ■

Jaunasis Vade, kantrybės ir 
ištvermės pradedant veikti pa
rapijoje! Rap.

Pranešimai

Trijų apskričių (Federaci
jos, Moterų Sų-gos ir Liet. R. 
K. Sus-mo Amerikoje) rinkti 

sakant up-to-date, tai yra jis komisijos nariai kviečiami sn- 
susipažinęs sn kitų didžiųjų' sirinkti ši vakarų, lapkr. 30 
tautų veikimu katalikiškoje yg. Sakalo bute, 6747 So. 
dirvoje. Ypač susipažinęs 8ulArte«;an avė. Visi nariai bū-

jšių laikų kovos būdais prieš tinai turi dalyvauti. Iškilo ln 
visokios rūšies bedievius. bai svarbus reikalas, kuri;

Turi daug įvairių raštų, reikia greitai apsvarstyti. Bū 
kurių antraštės yra tokios: kitę visi 8 vai. vak.

Ar pasaulis eina pirmyn ar ,
atgal i . ____

Gerian būk protingas.
Aš — laisvamanis.
Aš turiu savo tikėtinų.
Tikėjimas iš baimės.
Ko nesuprantu, tai netikiu.. . . , . .

. . . .x . .nariai prašomi atsilankyti. JsO jei mes visi susitartu- _ __ x.„ _ ________ t
mėm.

Telšių Bendro klūbo mene- 
sinus susrinkimas įvyks 30 d 
lapkričio, 8 vai. vak. pas Ba! 
čiūnup, 2212 W. 23 str. Visi

Vieži tautos geradariai. 
Geras kostnmeris.
Likite pas savus.

-j Darbininke, kuo tn pasiti
kėsi!

Mes tarime Įstatymų.
Tai yra išdavimas. 
Socijalistų pipirėliai. 
Sutaupymai daug kainuoja. 
Pasikalbėkim iatrirai. 
Darbininlnj priešai. 
Nuplėškim kaukes.
O jei až būčiau milijonic 

rius.

girsime gražių žinelių is grį
žusios iš Lietuvos narės Sa 
muolienės.

Rašt. S. Balčiūnas

Modemine Sanatorija

KAUNAS. — Ligonių Kasa 
Birštono kurorte stato didelę 
moderninę Kasos nariams sa
natorijų.

Žmogus, nors pasitaikytų 
.geriausių progų, jeigu netu- 
(rėš gyvumo — neiškils.

ir Namo Pri
žiūrėjimas

%
Didelė 223 puslapių knyga | 
su naujausiais receptais i 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairįų konservų ir j 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 

[daržovių ir vaisių užlaiky-l 
mai, ir tt. Taipgi yra vi 

Į šokių naudingų patarimų] 
šeimininkėms.

I šią knygą galima gauti per pai- 
Į tą arba raštinėje:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL. • 

KAINA SU PERSIUNTIMU

tfl.10
RASTINĖJE

$1.00

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik
į tavernus. Ten ir| 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vemama orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 
,4611 So. Ashland Avė.

CHICAOO, ILL 
Pbone Boulevard 0470

BMHiauHaniuuiuMimuiii
S PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dalykai:
1. —Ralwka« Motor Sales DYKAI prirengs Jfl«ų

Uarirt karboralorių Ir gvneratortų žiemos va
žinėjimui.

2. —Ir duos 30% nuotakio* kai pirksit lieaterj.

Balzekas Motor Sales
H

■
“U will Likę Us”

I 4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515<

SiHiiiii(iiiiiaiiiiaiiniiiiii4

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODVŽTAS DIDMAUSIO FUEI, OIL RAFINTRIIOTOJO AIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARAHTDOJAME PTT.NĄ MTER> 
H(J CITY SEALER APMCHCTAIH, S AI K LOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAU8 PEČIAMS AAU KITĘ

OANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

Kl-RUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 ■ Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.
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