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Nutraukė nuo laivo stiebo 
ii* {mete į upę

ŠANCHAJUS, lapkr. 30. — Į vus savo reikalams.
Japonų, karo laivyno jėgos į Amerikos J. Valstybių kon- 
šiandicn čia užgrobė amerikie- ■ sulas tuojau įteikė protestų 
ciams priklausantį laivų tem- japonų karo vadovybei ir apie 
pėjų Feitung, nuo stiebo nu- įvykį pranešė savo vyriausy-I *
traukė amerikoniškų vėliavų [bei. Japonų autoritetai žadėjo 
ir įmetė į AVhangpoo upę. ištirti šį rimtų įvykį.
• Paskiau pranešta, kad jie Sakoma, kad ir Italijos kon 
tai padarę ir su italų dviem sulas japonams įdavęs savo 
laivais. Japonai pagrobė lai- protestų.

Tuo reikalų pasiuntė kongres 
specialų pranešimą

WASHINGTON, lapkr. SO. lams, kuriems kelinti meta 
— Šiandien kongresas gavo dėlės sumos buvo Skiriamo 
dar vienų prez. Roosevelto Prezidentas nereiksią 
specialų pranešimų. Preziden- kad šalies vyriausybė nutri 
tas reikalauja sumažinti plentų tų viešųjų plentų tiesimų, 

{tiesimo fondan skiriamų sumų, nori, kad šios išlaidos 1 
kad ateinančiais metais būtų sumažintos.
galima prieiti prie biudžeto Prezidentas pažymi, 
balansavimo. Žodžiu, preziden- per pereitus penkeris m< 
tas pageidauja kiek tik galima šalies vyriausybė plentų ti 
mažinti vyriausybės išlaidas, mui išleido 1,490,000,000 d 
Ir tai ne vien plentų tiesimui, rių. Tad laikas dabar Sias 
bet ir kitiems Įvairiems reika- laidas apkarpyti.

VVASHINGTON, lapkr. 30. 
— Senatorius Pat Harrison, 
demokratas iš Miss., senato 
finansinio komiteto pirminin
kas, reikalauja sumažinti vy
riausybės mokestis, imamas iš 
įmonių už nepaskirstomų pel
nų ir už kapitalo priaugi į.

Jis randa, kad minėtų mo
kesčių įvedimu padaryta dide
lė klaida. Nuo to nukenčia į- 
mnnės. Girdi, tas mažina viso
kią gamybų ir didina nedarbą.

Jei demokratai padarė klai
dų, sako Harrison, šiandien jų 
pareiga tai atitaisyti. Jei tas 
nebus padaryta, nebus sulauk
ta geresniųjų laikų.

Ne visi demokratai pritaria 
jo nuomonei. Vyriausybei rei
kalingos milžiniškos pajamos. 
Jei turtuoliai nemokės mokes
čių, kitiems teks ši našta. Šie 
kiti gi yra mažiau pasiturin
tieji, daugiausia darbininkai.

JAPONAI NETOLI KINŲ 
SOSTINES NANKINO

ŠANCHAJUS, lapkr. 30. — 
Šiame karo fronte japonų ka
riuomenė paėmė kelias stip
riausias kinų pozicijas ir pri
vertė kinų koliumnos atsimes
ti į Činkiang Tanyank Kintan 
linijos naujas pozicijas, kurios 
yra netoli nuo Nankino miesto. 
Japonai veržiasi priekin triu

škindami kinų užpakalines sar 
gybas. .

Pietų link dešinysis kinų 
frontas taip pat laužiamas ir 
japonai pasistūmę jau arti 
Hangčoiv miesto ir uosto, ties 
ITangčow įlanka.

Japonai jau apsiautę visų di 
dįjį Tai ežerų.

SMbSK

Rochesterio universiteto prof. T. Rušsell AVilkins demons 
truoja aparatų, su kuriuo susekama uranium elemento reta 
trečioji forma, vadinama actinouraninro. Tas yra akimi ne
matomos šviesos dulkelytės. (Acme Photo.). -

askia, kad visi 
yra jo aoylnjt

' BERLYNAS, lapkr. 30. — 
Wafclenburge teismas nuspren 
dė nuo tėvo ir motinos atimti 
jų vaikus, kadangi abu tėvai 
priklauso vienai uždraustai re 
Ilginei organizacijai ir atsisa
ko saliutuoti Hitleriui.

Teismas randa, kad jei tė
vai nereiškia pagarbos Hitle
riui, jie neigia savo pareigas 
valstybei. . ‘ ; f

Kart išaiškins, koks skirtu
mas tarp Rusijos bolševizmo 
ir Vokietijos nųciizmo?

BERLYNAS, lapkr. 30. — ti Vokieti jus pilietybės. Ta-
Vidaus reikalų ministeris dr. Či&u jie savo širdimi pasilikę
Frick anų dienų vienam susi-’1 tautai i&i-
rinkime kalbėdamas ttktle ai-,iimi- Kaip° “ic jl*,raika,in- 

v i - i v • nacn* vaWbės globos, y-ksten, kad Vokietijos globoje - . , - j--. ’ , . . ; . pac ten, kur jie spaudžiami ir
ir ziny oje 3ra visi visam pa- nepaisant jų pi-
šauly gyvenantį. liptiskum0.
nepmsanl to kad j,e būt, ir Ministeris nnrod4> kad v0.

, r , kiečių tautai priklauso ne vie-
Ministeris Frick sakė, kad ni reiche gyvenantieji vokie- 

kitose šalyse gyvenančius vo- čiai. Bet ir milijonai visam 
kiečius sunkios gyvenimo ap- pasauly išsisklaidžiusių vokie- 
linkybės privertusios išsižadė-lčių.

jonas (National Legion of De- pareiškia, kad vyriausybė fTTC 
cency), kovojantis prieš nepa- klausimu turės pasitarimus su 
donas filmas (kratomuosius tais ir kitais, ypač statybos 
vaizdus),, čia įvykusiam vys- papiginimo klausimu. Jis ran 
kupų suvažiavimui įteikė meti- da, kad šiandien statyba sus- 
nį raportų apie savo veiklų, tojusi dėl brangios statybinės 

Pažymima, kad gana daug medžiagos ir nenormaliai ap 
darbo padaryta ir daug kas at m°kRnMJ amatininkų. /
siekta, kovoje su purvinomis žinovai tvirtina, kad prezi 
filmomis. Amerikoj gamina- detntas planuoja į statybos pra 
mos filmps žymiai apšvarin- monę įvesti darbininkams me 
tos. Tačiau reiškiasi naujas tmį atlyginimų vietoje4 valan 
pavojus. 1h užsienių imta im- ainio atlyginimo. Tai būtų i« 
portuoti nepadoriausios fil-
mos ir su jomis kova yra ne
palyginamai sunkesnė.

Legijono vadovybė paduoda 
sumanymų, kad reikalinga į 
kovų prieš purvinas filmas 
patraukti visas- parapijas, ku
riose turėtų būti nustatytais 
laikotarpiais skelbiama, ku
rios filmas yra remtinos, o ku 
ries smerktinos.

SUNAIKINĘ KINŲ 30 
LĖKTUVŲ

NACIAI SUVARŽO SVIES
TO IR RIEBALŲ VAR- 

z- TOJIMĄ

HONGKONGAS, lapkr. 30. 
— Japonai praneša, kad 
Kvvangtungo provincijoje ja
ponų lakūnai sunaikino 30 lėk 
tuvų, kuriuos kinai buvo nusi
pirkę Anglijoje.

ANTTOCHIJA, Sirija, lap
kr. 30. — Prancūzijos vyriau
sybė paskelbė autonomijų Si 
rijos daliai

MOTINA ŽUVO, 2 VAIKAI 
APDEOE

APIPLEšE SAVO GE 
RADARI

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Nacių autoritetai paskelbė, kad 
ateinančiais metais Vokietijo
je dar daugiau bus suvaržytas 
sviesto ir riebalų vartojimas. 
Sako, žmonės turi tenkintis 
mažesniais sviesto ir riebalų 
kiekiais.

Alexandrettai. kad keletas sovietų valdininkų 
Sakoma, tas padaryta rėmiau- paskutiniais laikais nežinia 
tis T. Sųjungos nuosprendžiu. kur dingę ir jų likimas nežino- 

1939 metais Sirija — Leba- mas. Matyt, jų jau nėra tarp 
non ir kitos trys valstybės — gyvųjų, kadangi GPU ne viskų 
susilauks visiškos nepriklauso- paduoda viešumon, 
mybės. Sirijos legislatūral at
kakliai priešinosi Alexandre 
ttos autonomijai.

ŽUDIKAS CHEBATORIS 
NUTEISTAS PAKARTI

NUSTATOMAS MIESTO 
BIUDŽETASBAY CITY, Mich., lapkr. 

30. — Bankų plėšikų žudikų 
Tony Chebatorį federalinis 
teismas nuteisė pakarti.

Apiplėšiant bankų Midland, 
Mich., Chebatorig nužudė vie
nų praeivį.

Chicago miesto tarybos fi
nansinis komitetas ; greitai 
gaug miesto kontrolieriaus su
dorotų 1938 metams miesto 
išlaidų sumalu. Numatyta dau 
giau kaip 58 milijonai dol. iš
laidų, arba puspenkto milijo
no dol. daugiau kaip šiais me
tais. i

ŠANCHAJUS, lapkr. 30. — 
Kalbama, kad japonai paėmę 
Nankinų planuoja šioj Kini
jos daly sukurti autonominę 
valstybę.

EGIPTO NACIONALISTAI 

NERIMSTAHITLERIS NOKI BERLYNĄ 
ĮAMŽINTI

CAIRO, lapkr. 30. — Po 
pasikėsinimo prieš Egipto 
premjerų nacionalistai čia su
kėlė riaušes. Policija nuspren
dė neleisti daugiau nacionalis
tams triukšmauti. Vienas jų 
vadas uždarytas, kalėjiman.

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
Diktatorius Hitleris vakar 
dalyvavo iškilmėse padėti 
kertinį akmenį karinės tech
nologijos akademijai, priklau
sančiai Berlyno technikiniam 
universitetui.

Diktatorius kalbėdamas pa
reiškė, kad jis nori Berlynu 
įamžinti taip, kaip įamžinta 
Roma. Anot jo, Romos Impe
rija žlugo, kadangi paneigti 
rasiniai įstatymai.

DAUGELIS BEDARBIŲ GAUS DARBĄ 
CHICAGOS PARKUOSE

Iš Chicagos distrikto WPA dol.; darbų gaus apie 1,000 be
uro pranešta, kad Chicagos darbių. .į -
iliuose parkuose planuoti Marąuette parkui 623,
irbo projektai patvirtinti ir 528 'J"1,' BPie 600 bedarM'»
einančiais melais apie 2,600 raa, .r . _
darbi, gan, darbo. f?nie™Par*‘"'8 ~ 3S3'

406 dol. sn 1,000 bedarbių.
Vyriausybė projektų vykriy- Projektų vykdymui paikų 
ui skirs: valdyba iš savo pusės pridės

Bnrnham parkui 2,146,544 nemažas sumas.

BANDITAI PAGROBĖ DU 
ITALUS MISIONIERIUS

MARSELIS, Prancūzija, la 
pktr. 30. — Gauta žinia, kad 
nežinomos šalies lėktuvas puo
lęs prancūzų prekybinį laivų 
Le Zardieux Šalia Barcelonos. 
Laivas, sakoma, nenukentėjęs.

TOKIO, lapkr. 30. - Iš Tai ŽENEVĄ, la 
yuanfu, Kinijoje, gauta žinia, talija baigė už 
kad kinai banditai (plėšikai) mokėjimus T. S 
pagrobė du italus kunigus mi- kymui — apie 2
eionierius. Už jų paleidimų ' ------------
reikalauja apie 30,000 dolerių. PLATINKITE

CHICAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir šalta.

Saulė teka 6:59, leidžia
si 4:20.DRAUGĄ

I



"DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Publtahed Daily. KBcept Banda*.
7IUPT1ON8: One Tear — »«00; SU MoatOa T Yfcre* M—Ue — <2.00; One Month — 7Bo.
— One Tear — fT.OO; 81* Mestlu — |t«;

f‘*r' •“>«•
teertielng la “DRAUGAS" brln«e best reaulta. 

AOverUatog ratea on applicatlou.
•’DBAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chicago

“DRAUGAS”
• ,- gehrn Koadlen, ltokyrua seKmadtentaa.

■ *aa<h«darklarue lr koreapondentama raitų a>fft«<ln«L, 
tat pteCtiKykk kr *******mF tum Likit*M MM« tankių. Redakcija paallalko aau teisų tat- 

ITr kumpinti visus prlalųatua rafcs* lr ypač ko
la auto* nasUkrea. Korespondentų
trumpai tr aUktai (lai pallnia ruionaaja

►, paJtekant didaDes tarpus patalaysaaua ven
giant polemikos ir aamenlikumų. Pasenusios Kares 

laikraitln nededamos.
ReOtktorfcae prtea — ana I vai. Ud 1 vaL popiet 
PRjDnmKRATO8 KAUTA: J. n.m«mtoa valstybdse: 

Metami — <«.»0: Pusei metų — **■!•; Trims mdns- 
pasis — <2.00; Vienam mSnealul — 76c. Kitose vaJ- 
styMse prenumerata: Metams — Puael metu
— U.dA Pavlaala num. te

ss prmtuaaamsa pareikalavus.

Vyskupų Perspėjimas
• ------------

Amerikos vyskupai, susiriųkę į Naciona- 
Ips Katalikų Gerovės Konferencijų paskelbė 
svarbų, perspėjimo raštų.

To rašto pradžioje vyskupai pareiškė, 
kad Popiežius Pijus XI yra ištikimiausias į

Auklėjimo Reikalu

“L. A.” red. Vyt. .Alantas, rašydamas 
apie tai, kad jaunimo auklėjimas tari eiti 
dviem kryptim: valstybine ir nttfiae ir kad 
pasikėsinimu* išskirtina vena karia krypti
mi ir kitos uepuisymas gali būti nuostolin
gas, sako:

“Patinkime Lietuvų prieš tautinį atgi
mimų. Lietuva tarėjo šventosios vardų, bet, 
žiūrint tautiniu pobūdžiu, ji buvo apmirusi. 
Ir ar galima pasakyti, kad jų iš miego pri
kėlė religinis auklėjimas? Žinoma, ne. Reli
giškai ji buv,o pakankamai auklėjama ir jei 
iš šalies nebūtų buvę mestas tautinio atgi
mimo šūkis, ji greičiausiai ir lig šiol būtų 
pasilikusi tik giliai tikinti tauta, bet be val
stybinės bei tautinės sąmonės ir juo labiau 
be savo valstybės”. z

draugas vargšų ir darbo žmonių.

• r • • ,

Dr. J. Didžiulis

ŠIANDIENĖJ LIETUVOJ
■ T. ■ . * ♦ , . • v *

1. Cuiquc^suum. Mussolini ar Masarykas? 
J. Neperdirbti žaliava. 4. Sijonu šešėliuos. 5. 
Politinė išmintis. 6. Dešimtmečio balansas. 7. 
Svetimos rankos? 8. Antroji medalio pusė. 9i 
Kai giesmė nesustgieda. 10. Dvastškijos kvarte
tas. 11. Kunigai svetimam vežime. 12. Quo va 
dis Lituania cathobca? 13.
Kiaušinis vĮjfe$ moko. >

1

✓ t

Trečiadienis, gruodžio 1, 1937

’utnMMMMK®

irPO 8VCTĄ PASIDAIRIUS taradaitos: Mabouojuj
------------^Bruklyne halšavikų eeirtro biu-

14.! Mishjaa, kad tik Amerike re.
f mes turime vienų daktarų, ku- - ------------
(ris rūpinasi ne savo tavorš- Senovės galvočius Platonas

Tai, kų čia aktorius rašo, kybių, galimas laikinai tūle-'črų-totsvųmanių sveikata, kad tlnasočijo, kad žmogus yra 
krauju rašo. P©«plunksna ver- * ruoti, tačiau tik tam tikrom.- jie ilgiau gyventų ir geriaa dvikova gyvulys, tik neturi 
kia lietuvio patrijoto ir kata- sąlygoms esant. Pirmutinė g: pasiturėtų prieš bendrų prun- plunksnų. Išgirdęs tai kitas 

“Nuo savęs mes galime tik tiek pridur- įtiko širdis. Nes čia norima pa-sųfyga yra, ta, kad ši* režimas tų, kad ir SLA toksinuose, a- galvočius Diogenas liepė pa
ti, rašo “S-nis”, kad religija vis dėlto buvo liesti gyvybiniai mūsų tėvy-'būtą tikrai atremtas j autori to kapais jiems palaidoti. Lie- gauti gaidį ir jam visas plunk- 
lyg siena, į kurių atsimušdavo rusinimo ban- nes, katalikiškosios mūsų tė ! tetų. Iš tikrųjų tokia jau yra tuvos laisvamaniai ir gi turi anas nupešti. Tada Diogenas 
gos. Jei Lietuva būtų buvusi indiferentiška vvoės. reikalai. Netr&lėdamas žniocaus vmmatL: lmn<ru, toki daktarų, kuris važinėja paėmė tų gaidį, nunešė pas
ar

is. Jei Lietuva būtų buvusi indiferentiška, vyaės, reikalai. Negalėdamas žmogaus prigimtis: žmogus, tokį <
• silpnai religinga, ji gal būt virtusi pra- gįaįjj reikalais pasisakyti sar jei ppea kų tookiasi, .tai jau vis 

i u . .. . ~ VQ krašte, jis yra verčiamas lenkiasi* tik įrieš autoritetų ir mes loto laisvamaniams pa-
atkreipti savo tautiečių dėme- asmenybę. ’ Todėl autoritetas, kasti. Sako, buvo rastas skly-

• _ __- - - ' 'a. -'___-

voslaviška ar protestantiška, o su tuo ir sve
timai nutautinimo įtakai lengviau būtų pasi
davusi. Be to gi ir prie tautinio atgimimo

visų kraštų ieškodamas že- Platonų ir paleidęs tarė:
“Štai tavo žmogus f”

Vyskupai požymi, kad vjsokie agitato- J k(i|i„10 „wtonle tokia!< figara8 VaHgm. sį išeivių spaudoje. Autorius kuriame tauta ir valstybė ma- Pfs «ato Mariampolės už cuk-
Į labai bijo, kad nepapiktintų! tytų stiprių asmenybę, tarsi raus fabrikės, ale apžiūrėjęs

Mūsų čėsais laisvamani; 
tlurnočija, kad žmogus paein 
iš monkės. Reikėtų, kadriai ir propagandistai didina krašte neramu- j Maironį Betgi sveika Alanto ramtis kad! bijo,

mų. Jie tuo tarpu atvirai savo tikslų nepasi- * Ltontnrdtis dviem krvnti-: drįsdamas čia' įkūnijimų savo siekiamos tau .daktaras rodo, kad “garbiu- ’ dabar taip padarytų: pagautų
suko, nes lankia didesnio politinio ir 
mūrio krizio, kurio metu komunistai pasiren- 

’ gę pradėti savo pragaištingųjį veikimų. Vi
sai vietoje konstatuojamas faktas, kad ne- 
ieisiaga ekonominė sistema labai daug pri
tiltoje prie greitesnio išaugimo “pasaulio 
socialinio vėžio — ateistiško komunizmo”. 
Vyskupai gina darbininkų , teises, bet taip 
pat ir perspėja nepasiduoti visokiems agi
tatoriams, kuriems rūpi kiti dalykai, bet ttik 1 
ne darbo Anonių gerovė. Darbdaviai ragi- 
Bami bendradarbiauti su darbininkais ieš
kant tinkamo išsprendimo socialinių prob
lemų. Vysknpei ragina nuodugniai išstudi- 
jooti pinigų ir kredito sistemų ir tų klausi
mų išrišti krašto ir visų žmonių naudai. Jie 
šankia didžiųsias darbininkų organizacijas 
į vieningų darbų. , *

Vyskupai savo atsišaukime įdėjo ir ki
tų labai svarbų klausimų. Kalbėdami apie 
totalitarinę (diktatūrinę) valstybę, vyskupai 
pareiškė, kad tai yra dap(Iiviena priemonė 
sunaikinti žznoniė laisvę. Prieš tokių tenden
cijų ir šiame krašte eiti prie “omipotentiš- 
kos valstybės” darix> žmonės turėtų kovoti 
visomis savo jėgomis.

Reikia manyti, kad į šį svarbų Ameri
kos vyskupų raštų visuomenė atkreips savo 
dėmesį. •

j " auklėjilne turime orientuotis dviem krypti- į , (
ekono- jni; tautįne įr religine, visuoluet bus aktuali,; tiek valstybinio, Leki tinės ir politinės didybės,

Įsidėmėtina ir pabrėžtina”. į religinio mūsų gyvenimo trū-į kuriuo galėtų pasitikėti,
I br rimus Simą* li< K-nrfi-m^a fnlrt-om nnoim D

Ir gtoius tautos veikėjams” pa- monkę,. a nekušlų, nukirsti
kasti vieta vis g> perprasta: .uodegų ir, atnešęs į kokį lais-yra

x- • i kranus. Sine ir» et stndio jis,būtinas tokiam režimui. Paž^Žinoma, kad taip. Bet kodėl tautininkų w. , • , . ,*r čia non parodyti tas bedas, | mime, kad mes čia asmenybę
kurios slegia mūsų bendros imame formaliu atžvilgiu, bū- 
tėvynės gyveninių. Visi uijū- tent kaip stiprų karakterį, 
rio lietuvių laikraščiai prašo- siekiantį savo tautos gerovės.

straipsnį persi- čia mes nesigiliname į tos as-Įpato, tai kaip anoji boba, su 
menybės turinį, t. y. į tai, paršeliuturi daug triubelio.

šulai uždarė beveik visas privatines katali 
kiškas mokyklas ir trukdo katalikams mo
kyklose organizuoti ū- auklėti savo jaunimų 
religine ir tautine kryptimi.

Pavardžių Atlietuvinamas

Dabar Lietuvos seime yra svarstomas 
pavardžių atlietuvininio įstatymas. Kalbinin
kas dr. A. Salys dėl pavardžių nutautinimo

mi ištisų šį
spaodinti.

Valstybinis Gyvenimas 
1. C iią v e s u u ra
Lietuvos valstybinis gyveni- 

j mas, kaip visiems yra žinoma,

žkaip ji supranta siekiamų sa
vo valstybės gerovę i r‘kokias 
tam panaudoja priemones. (Ži
noma, šiuo atžvilgiu, reikia pa 
sakyti, visi autoritatyviniai re

Beprotystė

Spauda paskelbė žinias, kad Stalino val- 
dftia Sovietų Rusijoj jatf sušaudę savo buvu
sios pasiunrtrnitts Lenkijoj, Lietuvoj, Suomi
joj ir Latvijoj. Toks pat likimas, sakoma, 
laukia ir keliems kitiems pasiuntiniams. Pats 
Litvioovas, užsienių lietuvių komisaras, bū.» 
siųs pašalintas iš užimamos vietos ir patrau
ktas teismo atsakomybėn. Galimas dalykas, 
kad nsjam teks paragauti Stalino priruošto 
karšto švino.

Bolšerikai šaudė caristus, buržujus, dva-* 
sininkus. Dėl ko jie taip darė, visievns buvo 
suprantama. Jie norėjo išnaikinti visas caro

fabrike i einant, ji patvinsta vi
sokiu skystimu. Taip ir* ne
randama tinkamo loto laisva
maniams laidoti.

Laisvamaniai su savo ka

Norvude, Mass., neseniai 
buvo prakalbos. Kalbėjo bal
šavikų oratorius eke-^A bekie- 
nė-Bondzinskaitė. Susirinkęs“L. A.” taip rašo:

“Atlietuvininio turime iiptis su visu ri-Įsuka vadinamojo autoritatyvi-Įžimai Europoje labai ir labai ^desėtkas balšavikų ir išklarasęa 
mtumu. Tam yra pasiruošta Pavardžių Ko- nio režimo linkme. Atklėdami nusikalsta). Jei šiandien Ita- jos šnekos, parašė, priėmė ir
misijos. Jos sudarytasis pavardžių žodynas [į Šalį ginčus apie lietuvių tau- ------- fnti.
apima iš viso 53,000 pavardžių. Tai sudarys ;tds priauginau ar nepriaugimų
knygų per 1000 puslapių, spausdintų dviem 
skiltim ir gana smulkių raštų. Tokio žųdvno 
atspausdinimas, dėl kirčiuoto teksto, sudėtin
go rinkimo ir labai sunkios korektūros, tu-
vės trukti apie ptte« metų. Kol nėra priln- LdėtimiT Mat, Šitokia";
tas pats pavardžių įstatymas ir juo nenusta- 1 ' r
tyti atlietuvininio principai bei procedūra, —-
žodynas nieku būdu negalima pradėti spaus
dinti. Kitais žodžiais tariant, įstatymas žo
dynui eina pagrindu.

“Išleidžiamas pavardžių žodynas, turės ■

demokratiniam režimui, tuom- 
syk šitokių vafchvn'o formų ga
lime pateisinti svetinių val
stybių įtaka ir geografine Lie-

vamanių mitingų, pasakytų: 
jūsų žmogus!”

' Mafina: Ko nori!
Vainas; — Valgyt!
Motina: — Na, ar tu dar

neprivalgei?
Vaikas: — Ne, dar man pil

vukas neskauda.

lija ir Vokietija garbina dučę j«avo gazietoj paskelbė tokių 
ir fuhrerį, tai tas jų garbini- rezoliucijų;

— Jei tamsta myli mano 
dukterį, tai leisiu tekėti ir pa- 
sogai duosiu pinigų.

— Geradėjao, geriau duok 
man pinigų, o dukterį sau peu 
sffik

“Nors Bondžinskaitė ir gy
rėsi, kad gyveno Sovietų Sų
jungoje 4 metus, tačiaus ji ge
riau tiktų į partnerius Marba-

mas vistiek, didesnėj ar ma
žesnėj dalyji yra' natūralus, 
savaiminis, plaukiąs iš to pa
sitikėjimo, kurį piliečiai turi
savo kraštų vadams. Juose jie nojaua , “Saulės” taradaikai, 

valdymo būdų nmnoma geriau1 mato stiprias asmenybes, kr- Pe£u prognsyviškai publikai 
šiai pasiekti taip reikiamo mū ( rios savo siekiniais atitinka , rodytis su savo išminčia 
sų kraštui vieningumo. Taip jų suprantamų valstybės itto

Po piet mas tenka sunkiau
sias darbas atlikti. Ir taip nu
vargstu, kad iš to nuovargio 
tuojau užmiegu.

— Na, koks tai darbas ?
— Nuo stalo atsikėlus prie 

Taigi, dabar turėsime dvi lovos prieiti.
pat neliesdami klausimo, ko
kia valdymo foruia būtų dau-

būti patvirtintas ministerių kabineto. Sis žo- gtou atnešusi naudos Lietuvos

alų ir todėl jais net besąly
giškai pasitiki. Iš to kyla ū* 
tas entuziazmas krašte. Mus-

dynas visų atlietuvinimų savaime pakreips valstybės gyvenimui, vardan sodiniui pakanka pasakyti:
A.* _ 1 J_ a!__ » •. X_  ! A* - _ i__ !__*__ !_ __ Al 1__ 1 _a*tikrąja vaga, o jį vykdantiems administra- ; tiesos turime pripažinti kad 
eijos orgauL\ns teteks tik techninė darbo ' tautininkų valdžia nemaža yra 
pusė”. pastūmėjusi tautos gerbūvį pi

rmyn, tiek medžiaginėje, tiek 
kultūrinėje srityje. Mkoncmi- 
nį krizį mūsų kraštas, paly
ginti su kitais kraštais, gano

Vokiečiai Nutyli Lietuviškumu

“XX Amž.” žiniomis, “Prussia — Mu- 
seuirr” buvo ilgų laikų uždarytas, nes buvo 
remontuojami ne tik muziejaus būstai, bet 
naujai pertvarkyti ir patys eksponatai. Maž
daug prieš dvi savaites visi darbai buvo 
liaigti, ir muziejus vėl atidarytas. \

Tačiau be kitko, politinės tendencijos pa
valdžios liekanas ir visus, kas tik galėjo rodyta skyriuose • Volkskundliche Abteihing’ 

ir “Bevoelkerung — und grenzlandpolitische 
Abteilung”. Taip jiat, nors kambaryje “Vol- 
kskultnr dės Mcmellandes” išstatyti aiškiai 
lietuvių liaudies meno dirbiniai (taatiški dra
bužiai, juostos, net kanklės), joks parašas 
neužsimena, kad tie .eksponatai turi ką nors 
bendro su lietuvybe.

Taip pat ic.nėtapiaoee, turinčanoee pa
rodyti, kiek Klaipėdos krašte yni lietuvi!) ir 
Liek vokiečių, tik parodyta, kiek balsą gavo 
vadinamieji vokiški surašai įvairių seimelių 
rinkimų metu, ir kiek gavo lietuviškieji.

Aišku, kad menkai besiorientuojąs mu
ziejaus lankytoja* gauna įspūdį, kad Klai
pėdos kraštas yra beveik grynai vokiškas, 
nors į vokiškų balsų sąrašų def ekonominių 
ir kitų sumetimų savo balsus paduoda netua> 
Žai Fietnvių.

“Noi andiamo avanti -- mes 
einame pirmyn”, ir tauta su 
pranta, kų tai reiškia.

Grįžtant prie Lietuvos gy
venimo, reikia pasakyti, kad

bės, suprantama, kad tas au- numatoma išleisti statyboms 
keltas tautininkų sąjūdis yra į bei miesto tvarkyuao reikalu- 
tik grynai dirbtinis, visokių ms.
susimetėlių ir pataikūnų tri- — Kauiw aerodrome spalių 
mituojamas. Čia atrodo labai 24 d. buvo pakrikštytas pir- 
keista, kad toks išmintingas masis Lietuvos civilinis aviu 
žmogus, kaip Lietuvos Prezi- Įcijos motorizuotas sklandytu-
denta Antanas Smetona, lei
džia taip save žeminti viso-

faiiningai pernešė, ir dabar ū- , , - .... i i tos ar karjeros sumetimais
kinis gyvemnms drena is die-, . _T-, . daugumos remiamas. Jis nei-
nos, atrodo, žengia pirmyn.• • • * ę .Taigi, iš esmės ką nors per

mūsų autoritatyvinis režimas ^ionis nenuosirdiems adorato- 
yra tik dirbtinis, tik prievar- 

ar

vos, kurį Lietuvos aeroklubui 
pado varna jo kelių valdybos ta- 
mautojar, savo tarpe surinkę 
pinigų sklandytuvui nupirkti.

— Dailininko Adomo Varno 
jubiliejui paminėti yra suda
rytas komitetas, kuris minė j i- 

stengsis suruošti plačii
demaias. Anaiptol as čia jo į prograkna. Bus suruošta

riams, kurie patys savo gieda
miems ditirambams netiki. Jei 
jau eina kalba apie tautos va
dų, tai tokiu vadu dabar ga
lėtų būti tik Augustinas Vol-įm^

tiems kliadyti siekti savo tikslo, žudė dva
rininkus, nes jų vienas svarbiausių tikslų 

naikinti tikėjimą.
ftot kodėl Stotinas šaudo savo bendra

darbius rr valdininkus?
Tos rūšies teroras stebina visus, nęs jis 

yra panašus į bepročio švaistūrcosi su pavo
jingu ginklu. . . I - .j |

Sušaudomieji komunistų valdininkai yra 
įtarianti troefcurrokais, šnipais, perstota vėliais 
vokiečiams ar japonams ir sabotažninkais. 
Bot negafunas dalykas, kad tūkstančiai tų 
amonį/, kurie drauge su Leninu, Troekiu ir 
Mtalia* steigė bolševikų diktatūrų, būtų pa
sidarę išdavikais. 'Ten yra kitokių priežas
čių, kurios nėra taip lengvai išaiškinamos.

\ Jei užsienio specialistai gydytojai, mrvy- 
kę į Maekvų, randa ne vieaų Stalinų, bot 
penkis ir juos visus turi. gydyti, jei važinėja 
ne viena# Stalinas, bet penki, šeši, supran- 
taina, kad Stalinas pats savo šešėlio bijosi 
ir kad ji« yra netoli visiško sumišimo. Ar 
neprieis prie to, kad jis ir pats sau pradės 
nebepeši t ritėti, įtars save esant trockinmku, 
ar parsidavėliu svetimos valstybės interesams.

diandien mūsų dienraštyje pradedamas 
span.«wlinti straipsnis — “Šiandienėj Lieka 
voj”, kuriame visai ob.įektingai nušviečiama 
daug svarbių klausimų, knrie yra aktualūs 
ir visiems jie rūpi. Tikimės, kad tų straipsnį 
mūsų skaitytojai perskaitys dėdeliu susido
mėjimu ir kitiems apie jį papasakos. i

na iš plačių masių, jis nesu-
, - , , . kelia jokio entuziazmo. Tai y-

daug pr«S Uutm.-į m dg, kfl<} jjg np(llri sti
Dk» aei.nmu.k.v..,,, negahma. tautinius idea|(ls jk6ni.
Tcaeiiuinuikauja. l,y t,k gera. asmenyMs_ ..Bet

v. ... „ . 'kyšite, ponas Valstybes Prezi-
Tac.au Ua tautu,,nkų «t-!den6w Antanas Smetona,

patcakinaiica. Ir todčl, norint ,Tl‘,P- «“'»*»■", 1“> j ,n? ir Įkvėpdama juomi paai
žengti valatyMa ir pilie.aij ge 8"wtona y*’ b<! tikėjimą. Tiesa sakant, tatai
rovės linkui, negalima neat. abt'J°’ ? JPūkiai >nėia ir patys laati-
kreipia dėmesio į kai kuriuos y™ S Į «>«!»*- Nepaslaptis, kad Vol- ______________
trūkumas, kurie Smogui, sto- ° -JĮ"6 ,. 08 7. f *''’3 . U)^ea.aras tari daug salininkų; ja pasaulinėje parodoje. Už-

'viufiam atokiai nuo politiko,. ene1r?.'*K ir tauiiaiakų stmie^ų, ka-f denio prekybos .mtartims tir-
t . • « L. • -i • |II1O SfiVo VčLlGiiiiHiiis. x. Ant. rjn jr kitu tAiitiskni' a* i ••• • x • • • •bet jų sekančiam, yra' labai ,, a lr ų ir K • , ti komisija prie užsienių mira-ttwo Inbni rtučnn i bn/i ’ _A— V?.. _ • A___ Į *

sterijos patardama vyriausy- 
j bei, kad Lietuva New Yorko 
parodoje dalyvautų nurodo, 
kad Lietuvos parodoje daly
vavimas turėtų didelės pro
pagandinės reikšmės, nes Ju- 
ngtiriėse Amorikos Valstybėse 
yra didžiulė lietuvių koloni
ja ir lietuviai USA visuome
nėje turi gerų vardų.

— Pašto Valdybos žiniomis,
dabar Lietuvoje yra 40jXX) ra
dio aboųmtų.

vadus neperšu, bet tik noriu 
pabrėžti tas jo įgimtas vado 
savybes, kurios pagauna ma
ses, sukeldamos jųse entuziaz-

no kūrinių paroda, pas k ai 1 
koncertas. Minėjimas ruošia
mas Jonišky, A. Varno tėviš
kėje. Joniškio miesto savival
dybė vienų gatvę pavadins 
Ad. Varno vardu.

— Lietuva dalyvaus Netv 
Yorke 1939 metais ruošiaino-

Hmetona yra labai nuosaikus nuris tašiusių piLioėių' tarpe.ryškūs, ir kurių, rasit, nema- .....
. x. , .T ’a, s tr įsraiatmgas žmogus, totnuasto tie, kūne'politiniam gyve- . , , ?gyve
ni mui tiesia gai ros. dio straip
snio autorius ųėra vienas iš 
“Lietuvos Žuiių” kolektyvo, 
kuris pasižymi aiškia neap
kanta tiesai, einančiai iš į 
taip manančių Žmonių, rerkn- 
laudamaR bętgi tolerancijoj 
savo “kromdliui”.

nuo bet kokių ekstravagantiš
kumų rr nuotykių politikos. 
Tai yra Lietuvon Masarykas. 
Tokiu jis ir turbtų pasilikti. 
Tačiau Labai juokinga, kai gi
męs būti prezidentą pradeda

(Bus daugiau)

Žinios Iš Lietuvos

— Kauno miesto savivaldy
bės biudžetas 1938 metams šie

__ . .. . ksiųs 15,000^090 litų, reiškia,
nepripažįstamų tiek miestas turės pajamų arvaidinti kitų

»<'— HVW iariVOM«(7 »WIVU aa

ta-rtn. »«J» rolę, >»i per islakh) per metus. 193T nve 
et nefas nori pasidaryti Lie^^jjj biudžetas buvo dviem niili • 

Autoritatyvinia režimas, dėli^uvos MnesoHni. Todėl, nesant jonais litų mažesnis. Ateinan- 
susidariusių tam tikrų aplin- iš prigimties stiprios asmeny- čiais metais daugiau pinigų

2. Mi-asolini or Masarykas?

t



LAISVĖS ALĖJA
Ar šių dienų jaunimas turi 

aukštų ir kilnų idealų? Tų 
klausimų kartoja ne tik Ame
rikos visuomenės, bet ir'A’isoki 
1 iti vadai... Chicagos miestas 
turi daug laikraščių, kurie tnė 
gsta skandalus aprašyti. Ar 
skandalai ir naujos žinutės tu 
ri ka nors bendra ar ne? Mes 
manome, kad ne — bet gal kly 
stome... Chicagiečiai susirūpi
nę, nes jie būtinai nori žinoti, 
kiek kariuomenės turi Lietuva. 
Aišku, kad toji šalis neturės 

^45,000 kareivių. Tai juokingas 
skaičius. “Jis ir Ji’’ mano, 
kari Lietuva gali turėti (sukel- 

bent 100,000 kareivių. Tai
Tiesą greit neži- 

vJcri, nes bendrai tautos nes
kelbia kiek kariuomenės jos 
turi... Kaip lotyniškas priežo
dis skamba: “Lux ex orieri- 
te,” ar “lux ex oeeidpnte?” 
Mat, neseniai atgal vienoje 
lietuvių kolonijoje (rytinėse 
valstybėse) du visuomeninkai 
susiginčijo tuo klausimu. Iki 
šiol, neaišku kuris visuoneniM- 
kag laimėjo. Sužinoję tuojaus 
pranešime... Amerikos lietu
viams trūksta humoro. Pirmas 
dalykas, ar jis iš viso reika
lingas. Antra/ kaip sužadinsi 

* humorų Amerikas lietuvose... 
Ar Thanksgiving dienojo žmo
nės tikrai sukelia savyje dė
kingumo jausmus? Iki šiol, ne
patyrime. Gal, mus silpnus du 
sutvėrimu, koks skaitytojas 
apšvies... Mudu gal šaltai pri
ims Chicagoje. Bet, jau esamo 
pripratę. Žiemos oras jau se
niai mūsų tarpe... “Jis ir Ji” 
atsiprašo už visų šitų eilė kinu 
siutų. Bet, gal pasitaisysime. 
Abudu esame jauni. Tačiau, 
nepamiršk, kų posakis sako: 
“Jei nori išmokti kų nors, 
duok klausimus”. >•

Jis ir Ji.

Andriejus Puplis, West Ri
dės lietuvių ir Notre Dome U- 
niversiteto pažiba.

MŪSŲ PASIŽYMĖJĘ 
LIETUVIAI

MĖNESIENA
Ką ateitis, ką tylios dienos, 
Ką ši naktis mums pažadės?.. 
Pro langą puoia mėnesiena 
Ant stalo knygų ir širdies.

jAr toks, pasauli, ar y i tokis? 
Ar šitai laime vadini?
O juokis, mano drauge, juokis, 
Lyg būtą 'metai amžini. I

Tylit Gal vakaras ramina? 
Ateina vakaras kasdie...
Pro langą puola mėnesiena 
Ant stalo, knygą ir širdies.

jKazys Bradūnas

Kį MAN REIŠKIA 
“DĖKONĖSDIENA”

Dėkonės Diena švenčiama 
Amerikoj lapkričio mėnesio 
paskutinį ketvirtadienį turi 
didelės reikšmės. Nenoriu kar
toti josios įvedimo priežastį, 
nes visi žinome. Tik kartais 
pamirštam ir Pilgrimų šventi

fš AKADEMIJOS BOKŠTO/ SU DIEV KNYGOS! KNYGOS!

ŽODIS JAUNIUMI

Akademijos gyvenimas la-1 šitų valandų verkia mano 
hai gyy&s ir smarkiu šuoliu širdis. Ir kodėl ji neverks 
žengia pirmyn. Mokinės, ne | skausmo sūkuriuose. Juk šian

dien atsisveikinsiu su draugu
ne |

tik klasėse bet ir visuose kam-#
puošė dirba knita. Vienos ke
pa, kito# siuva, tai pijanų 
skambina, tai smuikuoja, nr 
balselį lavina, dainuoja. Vie
nur girdi diskusuojn, kitur

Petru. Per galvų lekia, šauku
si tūkstantis minčių. Ypač, 
viename galvos kertelyje ja- 

Jtrigo mintis; kų jam sakysiu, 
kai jis ateis... O “su Diev*’

I Šiandien naujai pradėtas 
' Jaunimo puslapig šitame lai
kraštyje. Šis puslapis bus škir 
tas jaunimo reikalams lr jį ra
si kiekvieno “Draugo” trečin- 
dieno numeryje. Jaunime, 
gražiai ir nuoširdžiai kviečia
me rašyti į J ūsų puslapį! J ū- 
sų straipsniai tebūna trumpi 
ir lietuviški. Gal bus sunkoka 
lietuviškai išsireikšti. Tačiau, 
bandykite lietuviškai rašyti.

Dažnas skundas yra, kad se-.
nesnioji karta nesuprantu jau- fannityt®* O M- Jau bekalbėti a- 
nimo. Dalinai ti«m. Jaunimo Piemils,» PMt<“s> L Gunu,liau- 
problomos yra visai kitokios 'r Sakalaitą! Jog no
negu senų žmonių. Gal ir žila 
galva kitaip spręs ant gyveni 
mo slenksčio atsistojusio jau-

KALĖDŲ SVEIKINIMAI
Dabar yra Advento laiko

tarpis. Neužilgo, greit švęsime 
Kalėdas. fiin proga norima 
priminti visiems, kuri kovotų 
prieš pagoniškas, kalėdines at
virutes. Visui ik i.ii kinio to
kias sveikinimo atvirutes. Ka
lėdos vra brang, šventė, todėl 

?ško atvirutes, kurios Kris- 
užgirimų tikrai katalikiš-*

"atvaizduoja. Juk Kalėdos 
"mums visie daugiau reiškia, 
negu gražus namukas apdeng
tas sniego klodais. Gražių at

viručių tikrai atvaizduojančių 
katalikiškas Kalėdas, galima 
gauti*bet kurioje katalikų kny
gyne bei krautuvėje.

Katalikas

Jonuks; Ar girdėjai, kas at
sitiko Chicagoje?

Albertas: Na, kasgi! 
Jonuks: “Draugas” vėl pra

dėjo leisti Jaunimo puslapį!

Marąuette Road. Pro šalį 
praskulia keletas akndeuiikių 
Žiūriu antroj gatvės pusėj 
maloniu veideliu sukinėjasi I- 
iutė, rodos laukdama savo 
draugės. E — manau, — dn- 

{bar sesytė, gera bus man pro
ga pasiklausti apie šios savai
tės reikšmę ir trečiarrfė?irt‘ 
ptingų veikimų. ’

— Kų gi čia taip žiūjinėji.’
— užklausiau.
— Lauku Onutės, atsakė Irutė 
linksmai.

— Žinai, noriu su tavim 
rimtai šnektelėti...

— Su manim? nustebus at
sako.

— Taigi, taigi... apie šioa 
savaitės reikšmę ir jū-sų slaj 
tų veikimų.

— Nejuokink manęs, Julj 
Apie pirmųjį tavo kiai 
Seselė išaiškino Penktadil 
man rodos, buvųi pamokoj, 
antra, tai ne slaptas veikimf 
ateik kasdien į knygynų, o 
t i pamatysi tau ruošiamų šUl 
pryzų.

— A, taip atsimenu, Ses( 
pasakojo, kad ši savaitė 
skirta susipažinti su kr 
mis, autoriais} raštais, bet...

— Taip, liet svarbiausia, 
kad reikės visas literatiškas 
žinias klasėse atpasakoti

— Tai niekis, bus lef 

Šis projektas yra varėmt 
aose klasėse, ypųč anglų ii 
tuvių literatūros pamonie.

— Ah, štai ir Onutė, qinf 
visos kartu.

dramatizuoja, čia pamokų ruo- reikės sakyti, 
šia., ar galvosūkį bando išrišti.• — Sveikinu Petruk!

AI ūsų, antramečių klasėj yr, naujo?
visokių: poečių, galvočių, dai-, . _ Ot nieko naujo pasauly- 
ninininkių ir kitų. Literačių. je. Tik, kada pradėsime savo 
Jarpe pasižymi, E. Marcinke- kelionę į Kaliforniją? 
vičiūtė, G. Kliaugaitė^ A. filio-1 — Kaip sakote Petrai... į
gerytė ir E. č’iapaitė,' jos ir J Kaliforniją! Ne, nevyksiu ry- 
Seselę-mokytojų nustebino sa-toj keliauju per jūras į Lietu- 
vo gražiomis paskaitėlėmis. Iš
galvočių labiausiai pasireiškia 
savo gabumais, E. Adomaity
tė, M. Jurkaitytė ir B. įAdo-

Kas

vų. Tenais studijuosiu.
. — Na, Vincai nebūk “dur- 
niuks”. Kas gera iš tos Lietu
vos. Palik su mumis.

— Ne. Būtinai turiu važiuo
ti. Tikėk ar ne, bet noriu lie
tuviškai išmokti.

— Užpenkolikų metų nie
kas nekalbės lietuviškai Ame
rikoje, kokia nauda iš to...

— Vistiek, dvi kalbas mokąs 
žmogus turi savo vertę bet ku
rioje šalyje. Paskui tos kal
bos literatūra man bus priei
nama. O kas blogiau, žmonės 
geria alų arba vynų, dėlto kad 
jiems vienų malonumas. Na,

Šiais metais mums tenka y- 
patingai džiaugtis ir gėrėtis 
savo tautiečių pasižymėjimais 
futbolo sporto srityje.

Andrius Puplis, augęs ir 
pradžios mokslus baigęs Auš
ros Vartnj parapijos mokyklo
je, o aukštesniųjį mokslų —
Harrison Tech, ir dabar lan
kęs Notre Dame universitetų, 
šeštadienį didžiai pasižymėjo 
futbolo žaidime su Southern 
California futbolo rateliu. Per 
pūstaruosius penkius Notre Da 
me (So. Bend Ind.) futbolo 
žaidimus Andrius pasižymėjo,
jo. vardas buvo matomas vien Dievui turiu būti dėkinga, kad j laimėjęs. Jaunime, galvų auk- ’ smuikas, klarinetas ir obojus, 

gyvenu laisvoj šaly, galiu pra-Įštyn, ieško gražaus rytojaus! plaukė malonūs dainos žod- 
ktitooti religiją, kalbą ir via, PtoilkB.'. ■
kų kas man malonu ir gera. _ _ _____ i Pijano skyriuj dalyvavo T.

mo tikslų, o atsimenam ska
nius pietus, kalakutų, riešutus, nimo vargus bei
Man ta diena yra labai reikš
minga, ji vis išaušta su minti-e
mi: “Ačiū Dievui už Jo nesu
skaitytas dovanas”. Aš netu
rėčiau tų skanių pietų, jei Die
vulis per mano tėvelius, kaip 
Jo įrankius, -nebūt man jų pa
rūpinęs. Kiek daug yra netur
tingų vaikelių, kurie nieko ne
turi... man jų gaila, rodos aš 
jiems viskų atiduočiau! Kiek 
yra tokių, kurie vargsta kitų

bėdas.v Bet,
svarbu nenusiminti. Išklausy
kim, kų senesnieji žmonės mo
kina. Jie yra perėję visokius 
bandymus ir gali bent truputį 
pamokinti mus. Jaunimo va
dai gali suteikti visokių pagel- 
bų. Ne kartų gausi naudingų 
patarimų katalikiškose knygo
se. O kas išpasakys vertės 
“Tėve Mūsų” savo vietoje! 
Svarbiausia, tai nenusiminki
te. Nusiminęs jaunimas, yra

ri su Maironiu lygintis. Nors 
visos dalyvavo pamokose bet 
šios išvardintos labiausiai pa
sižymėjo ir daugiausiai įnešė 
gyvumo ir entuziazmo, kad 
mokslo savaitė būt visoms 
naudinga.

* * *
Sekmadienį akademijos au

ditorijoj įvyko metinis mu
zikos mokinių koncertas. Sa-,'kodėl man lietuviškai nemokė
te prisipildė prieš nustatytų'ti — tai man vien malonumas.
laikų, jau tas įrodo, kad žmo
nės įvertina akademikų ruošia
mus koncertus ir domisi muzi
ka. Programa buvo įvairi;

spaudžiami, persekiojami! Aš jau paisę gyvenimo kovas pra-į Skambėjo pijanas, girdėjosi

antgalvos-e.

Tame pačiame Notre Dame 
universiteto futbolo ratelyje 
žaidžia Juozas Beinoris. Jis To« Dima ™uoroet Po
zavo miklumu bei sumanumu jmena DicT0 duota,i ,

šioje sporto'srityje irgi nema- Aldona Vilimaitė, akademike. 
žai pasižymėjęs. Jo vardas 

f laikraščių skilčių pirmose ei
lėse duoda garbę lietuviams, 
kuo lietuviai ir didžiuojasi.

Šių metų futbolo žaidimai 
Andriui Pupliui buvo paskuti
niai, nes kitų pavasari jis bai
gia universiteto mokslus. Gi 

Į Juozui Beinortui šie metai dar 
i nepaskutiniai; Jis turės pin
igus pasirodyt dar ir kitais me
stais. -

sias ir visų akių atkreipiantis 
asmuo. . ' , .

Antanais Mažeika Ihnkųs ir 
futbolų žaidžiąs Illinois uni
versitetui, yra sukėlęs daug 
entuziazmo futbolo mėgėjuose, 
o ypde lietuviuose.

Šiemet De Paul futbolo ra

Bef, užtenka rašyti. Plunks
na pavargusi, o gerasai jauni
me ir Jums ne lengva sekti
šitas virš minėtaB pakrikusias«
mintis. lankiu Jums geros 
sveikatos... Tad, iki gražaus 
pasimatymo.

Redaktorius
Kazys Adtna

JAUNIMAS UETUVOJE
— Jaunieji ūkininkai šie-

... , . . met buvo suruošę 320 parodė-siteto visų laikų galingiausias. . . y *
a. . * / i y j bų, kuriuose išsistatė parodymais metais jis tik vienų zai- 1

telis ar tik ne bus to univer-1

Tarp labai pasižymėjusių dimų pralaimėjo.
■futliole mes priskaitoųie Bill 1 Lietuviai ir čia didžiuojasi, 
Osmenski (Ašmenskų), kuris''matydami šio galingo futbolo 
lanko Holy Cross universitetų ratelio priešakyje du lietuvius, 
(Woreester, Mass.) ir jo rate-' būtent, Pranciškų Jenkevičių
lyje‘užima labai žymių vietų. 
Kaip teko pastebėti Ašmens- 
kas visuose Holy Cross futbo
lo žaidimuose buvęs žymiau

sia Chicagos West Side) ir 
p. Apolskį. Abu yra žymūs 
futbolininkai.

V. Žvalgas

J3ASH DIXPN
©OT IS NOW IN THB
AOOSlANlS ORIPZ BŪT IN 
GRABBING FOR DOT THE 
ADOSIAN LOOSENS HlS 
HOLD ON CASH,AND DASH 
QDtCKLY FREES HIMSELF.

| ' 4 1
n

ti savo išaugintus javus} gy 
vnlius/ vaisius ir rankdarbius.
Parodėlės buvo gausiai lan
komos ir jos parodė, kad Lie
tuvoje auga jaunoji ūkininkų 
karta, kurį sugebės sumaniau 
ir pelninigiau ūkininkauti, nes 
jau iš mažens tam mokslina- rauskaitė, 
ma ir skatinama.

Bode, N. Schodrof, B. Nor-
!mann, D. Lumpp, F. Przybvls- 
ki, E. Papšytė, L. Kairytė, G. 
Stankūnaitė, A. Loughnane, 
S. Mačiulytė, G. Locaitvtė, R. 
Merkes, A. Sakalaitė, ir P. 
Kuzmarskytė. Orkestro instru
mentais grojo,: M. Stack, 
smuiką; Locaitvtė, miško 
ragu; D. McNamarra, obojum; 
M. Dunneback, klarjnetu. Dai
nų skyriuj; P. ftvagždvtė, E. 
Vaišnoraitė, J. Pikturnaitė ir 
E. Knndratnitė.

* g. *
Originalus škicas, “Ateik

Karalyste Tavo” sukurtas ir 
režisuotas Elenos Juciūtės, 
Sodalicijos pirmininkės, bus 
vaidintas trečiadienį laike so- 
daliečių susirinkimo. Vaidins 

! misijų kuopęs narės, L. Pet- 
1). Dorner ir V.

Balnytė.

O įsigilinęs į lietuvių kalbų, *
jos turtingumų, ir gražuma — 
turi jų mylėti.

— Galbūt, tiesa sakai. Bet, 
pasilik su manim. Keliaukime 
į Kalifornijų. Tenais labai gra 
žu. Tai ne Lietuva.

— Petruk, gaila. Bet širdis 
traukia, o kur ji traukia,,nieks 
neįveiks jos. ab kaip čia.. 
o taip “su Dięv”! Čia ranka. 
Parašysiu. Taip lietuviškai ra
šysiu... Ot, lik sveikutis. Su 
Diev! \ , P. G

xDr. Harold D. Trimble, au-e
kštesniųjų mokyklų inspekto
rius, iš University of Illinois, 
vizitavo akademija, ketvirta
dienį, lapkričio mėn. 18 diena. 

* * *
E. Sliteraitė, V. Kraučiū 

naitė ir E. Kubeliūtė atstovu

Įėjusios nkademijon 
bom! ViRos vitrenos, kaiį) 
dėlių krautuvių parodos, lar 
gai, tiki mirga įvairiomis spal 
vomis, posakiais,/ ištrauks 
ir panašiai. Kur tik eini visi 
girdisi ta pati kalba: “Ąr ži
nai kokia naujausia knyga?” 
“Kuris geriausias autorius?” 
“Kas parašė tų ar kitų veika
lų?”

Visų savaitę labai naudingai 
praleidom, kiekvienų dienų 
daug naujo išmokom. Knygy
ne 'kasdien buvo vaidinami

vo akademikės Akademijos ltrp<'ia,np(’hi "ukurti Ski5ai’ °
Rėmėjų Centro susirinkime. al'a,lenuk*lJ skaitlingai lanko- 
E. Sliteraitė išdavė raportų iš M,,» ’r v’s *’k a^’p ''n\gtu.. 
jų veiklos ir įteikė prašymų kn.vRas- • knygas...
duoti akademikėms progos da-i 
lyvauti Rėmėjų skyrių susirin-J 
kiniuose, kad tokiu būdu ir, 
jaunesnės daugiau prisidės I 
prie bendri; darbų.
Marcelė Jurkaitytė* akademike

Sofija Alkimaviviūtė, 
akademike.

PUTS ALL HtS STRENGTH| 
INTO A TERR1FIC TACKLE 
TO THE AOOSIANŠ LEGS, 
SWEEP1NG HIM ACROSS THE 'N0W Tt) AMSH 

MM/

v

THE AOOSJAN LANDS HARD , 
AND IS KNOCKEO SENSLESSl

STAY BACl 
CASH/ THIS 

RAY OUNVVILL 
F1NISH HIM^

right/<

^T-HERE'S THE .
MARTIANS' SHIP/
WE HAD BETTER GET 
BACK TO IT 
ANVTHING ELSE

Redakcijos Žinutė

Visos žinias, straipsnius ari 
ba korespondencijas (trunri 
pas) siųskite šituo adresu:

JAUNIMAS
c-o Draugas 

2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Dlinoia.

4

i

DOT? DASH.'
LOOK OOT.^.TROUBLE 

BE.HINO /<///</
Žiema atėjo.



tt •'*’'•’'* t j'*’1 ' rr -'*▼ >w»‘ , 4 .7* ,c" *■ 7* ■ ""vy“.

-S, ’ —AKA TreČiadieni*, gntodlio 1, 1937

j LABDARIŲ DIRVA

U ALRK Labdarių 
ungoe Centro 
Susirinkimo

|prieiti, seimus nutarė surengti 
fondo kėlimo vajų.

18-sis seimas prieglaudos 
Statybos fondui kelti ir pro-1

—------ ijcktuj. rucfeti, prie Jjabdarių
Sus-mas įvyko lapkr. 24 d., centro valdybos, įgalvijo ko- 

Dięvo Apvainlos j»arap. svet. misijų iš šių asmenų: kun. Ig. 
>Sus-ruų atidarė pirm. A. JBa Albavičiaus, ark. M. Saldoko, 
cevičius malda. Protokolų iš rtri. L. Šimučio, kun. Ą, Lin- 
paskutinio posėdžio perskaitė kais, K. Sriubienės, adv. J. 
lašt. P. Fabijonaitis, kuris Grisiau* ir dr. A. Rakausko, 
vienbalsiai priimtas. j Centro susirinkimas pr'.e
^JVanešimų iš 18-jo seimo, šios komisijos dar įgaliojo į 
įVkusio lapkr. 7 d., Šv. My- raginimo konfsijų šiuos a.’.ne- 
kdlo parap. salėje, po globa nis: Al. Dargj, B. Nciartonį, 
dldž. gerb. vietos kleb. kun ir Z. Gedvilų. Projektų ir fo- 
J. Šaulinsko darė Motekaitir, ndo kėliu,o darbų stumti pir- 
A. Bacevičius, P. Fabijonaitis myn visomis galimomis prie-j 
ir kiti. Sus-mas pareiškė džiau luom inis, - įvairiais paren i-J 
gsmo dėi seimo eigos,” nutari- niais, viešomis rinkliavomis, 
mų, northsaidiečių vaišių ir vajumi ir t.t. . :
dideliu šeiny, pasisekimu. , Vlsų g^g0£ Kuopų ,

Nutarta prieš gavėnių su- dėmesiui
rengti parengimų - teatrų su i Viešos rinkliavos ‘tag day’, 
dainomis ir šokiais lietuvių leidimo gavimui centrui rei- 
parapijinėje svetainėje. Sve J kia įrodyti raštu, kad lietuvių 
tainė nužiūrėta Brighton Par- Labd. Sų-ga sudaro bendrų 

,ke, arba Cicero, III., prieglan- (per visas kuopas) metinių iš- 
dų statybos fondo naudai. Pa- 'laidų vargšų šelpimui nema 
rengimui dienų ir svetainę su- žiau $600.

Žiūri, ar daugiau negrius. Vakar atvaizdais buvo parody
ta, kaip šalę Los Angeles, Galit, nugriuvęs kalnas užvertė 
žemai pravestų vieškelį. Čia parodoma to kalno viršūnė ir 
žiūrima, ar daugiau negrius.

■a l ■ ,n ■

mažesnio formato už kitus 4, 
sūnaus paeitus. Pirmuosiuose 
dviejuose pavelkslaote vaiz
duojamas įdomiausias taigi-

šaulio surinkti visa, kąs lie- idavo stambesniųjų malūninin-
č.ia Vytautų Didįį, tad džiau
giuosi, kad tokiu žymiu pa
veikslu galiu praturtinti did-

rio mūšio momentas, kada lie-( žioju Lietuvio vardo karo inu- 
tuviai pirmo ordeno puoli- ziejų”. 

pasitraukia ir, greit Vy

kų sindikatas.

Remkite Savuosius 
Biznierius

mo
tauto suburti, puola ordeno —“Uetūkis” (lietuves 2o LIETUVIAI DAKTARAI 
kariuomenę iš užpakalio. Šiuo mės Ūkio Kooperatyvų Sųjun- 
puolimu lietuviai ordinui su- ga) nupirko ties Kalvarija e- 
davė lemiamų smūgį. į santį didelį Romanovo nori ii -

I Kituose keturiuose paveiks- nų, sumokėjęs 256,000 litų. Ma 
luose dail. Tadas Styka vai«- lūno pirkimas turi tų reikš- 
duoja rusus, lenkus, čekus ir wę, kati jis padės reguliuoti 
totorius. Jie yra tarsi tonas miltų kainas, kurias nvstatinė-
piu.nųjų dviejų paveikslų. , ~r, ... ____

Dail. Jonas Styka Žalgirio UtTUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS ? t

DANTI8TA8

1446 Sa 49th Ct. Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pčtn.x10—9 vai. v.

3147 So. Hal ted 8t., Chicago 
PmmA. Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v.

Rez,.;
2456 W. 69 St

rasti pavesta vakaro rengimo j Todėl visos Lalui, kuopos j Žalgyrio Mūšio Paveikslai Kaune
komisijai. Į rengimo koinisi- raginamos sudalyti sąrašų ra- į

-jų įgaliota Jovarauskas, Z g.'štu iš vietos vargšų šelpimo
Gedvilas ir P. Fabijonaitis. išlaidų ir tas atskaitas būti- 

lš labdarių kuopų raportų nai.reikia priduoti Labd. cen- 
pasirodė, kad visose kas nors trui rįe vėliau centro metiniam
rengiama Kalėdų IVieduko už- susirinkime, sausio mėn., 1938 lgirio mūšį. Apie šiuos pa-
kvietimui į vargšų namus. 

Sulig 18 seimo nutarimo, se
nelių prieglaudas pradėti sta
tai tuomet, kuomet bus su- 

šita reikalinga pinigų sumų

mūšį kaip tik įdomiau vai*, 
duoja už kitus dailininkių. 
Tai sakydamas turiu galvoje • 
ne tik jų meniškumų, kiek ’s-

OR. A. J- MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 OJŲ Archer Avė. 
. A Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v.

tol inę teisybę. Ap.e Stykų Za- Kn»Wvn
Įgirto mūšį tars žodį mūsų me- j Setmadrenį MMtwr*».
nininkai » 6iriWio, Liepos ir Rnsrėtnro mene

I — Susidomėjęs minėtųjų pa
veikslų škicais, — sako gen. 
Nagevičius, —- pradėjau su 
dail. Tadu Styka tartis, kad 
jis juos baigtų ir parduotų. 
Jš savo pusės pastačiau sųly- 
gų, kad Jono Stykos paveiks 
lų, kuriame matyti Vytautai 
padidintų pusantro karto. Tad 
penki paveikslai vienodo d> 
durno, o vienas, su Vytautu, 
1,5 karto didesnis. Šiuo nie 
tu prieš pasaulinį karų paruo
štieji Žalgirio mūšio škicai 
baigti. Sūnus baigė tėvo pra

nehw valandų popiet, bei nuo 
16—12 vei. ryte

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMl*ck 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rcs. ofiso vai.: 16—12 A. NU

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

' Tek CANai 2345 OR. W. V. NORA *
PHYSICIAN and 8URGEOTT

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

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
Phoae Mayvrood 2413

i DR. F. c. w:nskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tek CANai 0402

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Tek Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA

Res. 6958 So. Talman Ava
Ree. Tel. GROvehill 0617
Office Tek HBMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

CHlCAOO. IU..

KAUNAS (Tsb.) — Karo priesaika”. Šiame paveik.de 
Muziejus Kaune įsigijo šešis dailininkas Vaizduoja senovės 
vertingus iljrilininkų StykųJ Lėetuvų dar nekrikštytų. Jo 
paveikslus, vaizduojančius nas Styka bū vo -prirėš

paveikių, vaizduojančių Žal
girio mūšį, tačiau jis jų te- 
parUošė tik du skrcus ir mi
rė. Tėvo pradėtų darbų baigė 
jo sūnus Tadas Styka. Jis nu-

veikslus painformavo spapudų 
Susirinkimas buvo gan skai gener. VI. Nagevičius, tarp ko

kita pažymėdamas:tlingas, gyvas ir rimtas.
Dar ant‘galo, skaitytas pa

dėkos laiškas nuo A. Lapins-
‘‘Dail. Jonas Jjtyka yra di-

dėtų tlačbų.
— Aš pasiryžęs iš viso pa

kad greičiau prie to darbo' ko. J. Šliogeris
delis Lietuvos istorijos šimpa 
tikas. Karo muziejuje mes tu
rime jo paveikslų “Vytautė
-------------------

ipešė dar keturis paveikslus, j
Jono Stykos padarytieji 

dviejų paveikslų škicai buvo

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akye egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 Sa Ashland Avenue
Valandos: kasdien nno 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tek OANal 6843

vertė

M. Karužiškis

Jokia galybė negali mirti, 
kuri visad dirbo tiesai. — J.
R. Lowell.

Dievas yra tiesos Įkūrėjas,
I gi velnias melų tėvas. Jei tie-

^*************a< „os pasakymas išstatys tavo 
Gruodžio 1-ma Diena gyvybę pavojun, tiesos Įkū-

—--------- rėjas apsaugos tave nuo pavū-
‘Aš išsirinkau tieso« kelių’, jaus, arba atlygins tau už ta

vo skriaudų. Jei ’melo pasaky
mas apsaugos tavo gyvybę, 

'melų tėvas apgaus tave tavo 
, laimėjimuose, arba išduos ta
vo saugumų. Geriau praran
dant gyvybę jų išgelbėti, ne
kaip išgelbstant gyvybę jų pra 
rasti. Tačiau, geriau, kad tu 
pražūtumei nekaip kad tiesa 
pražūtų.

G AS-OIL-LUBRICATING-W  ASHING |

MIDWEST SERVICE 
STATION

LIETUVIAI ADVOKATAI

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by 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 Telef. BOUIevard 7820 
Namii Telef. PROspeet 1930

Tel. CANai 6122

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

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

N uo 6 . iki . 9 vsl- 
Tel. OANal 0257

Res. PROspeet 6659

DR. F. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vąl. vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

r

?saito. CIVIII, 30.

Tiesos sostas randasi mūsų 
slaptose širdyse, ne liežuvyje, 
kurs dažnai netiesų teikia. —
Brautai.

Tiesa sutriuškinta į žemę 
vėl pakils, nes Dievo amžinie
ji metai yra jos; bet klaida, 
sužeista, kraiposi skausme ir

2335 S

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

TEL CANAL 3764
YUKNIS,VIC. mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

GERIAUSIA VIHA PIRKTIS NAUJA BIHCKA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto 
mobilius... Del to jie uždirbo reputacija 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,
Buick ■ Cadillac - LaSaile

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100
=E

JOHN B. BOflOEN
, 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 
Telefonu CANai 1175 

Namai: 6450 S. Rockwetl SL 
Telefono REPublic 9800

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tek Proapect 1012 
Ree. Telk Pepnblic 5047

,Teleph«ne: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DH. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHTRUROAS ' 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
B«.: TO. PLAsa 2490

VALANDOS:
Nuo 10-12 V. ryte; 2-3 ir 7-9 v. vek. 
Ned^OB>iz nqe 10 iki 12. vsl. dieną

DH, CHARLES SEGAL
• OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubrm
CHlCAOO, ILL.

Telefonai WDwey 2890
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vnl. ryto, nno 2 iki 4 
vnl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. S. BtilS DU. SUSAMS* SIAUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Office Phone Rcs. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
V ai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tol. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Tel. ofs. REPnbUc 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W«t Marųuette Road 
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šefctadieniais nuo 9 F r. iki 1 p. p.

161 Bfoadway 
MELROSE PARK, ILL. 

PirutadioMŪs iv trtėiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v.
Sekina^ėeniąifl poguli sutartį.

TeL LATayette 8618

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield 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. 
išskvrus seredomis ir subatomis

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

Chicago, Illinois 
Tel HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ft 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 
Seredoj pagal

Tel. Ofiso BOUIevard 5913- 
Ree.: KENirood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiae Tek VIRginia 0036 

Reaidencijos Tek BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Reaideneija
8939 So. Clarement Avė.

Valandoe 9*^10 A. M. 
Nvdėhcmįe jęgąĮ Sutartį

Chicagos lietuvių IV. Kryiiaus li- 
goninė, kaip jų pgipelino American 
Medical Aaeoetation Ir American 
Ooflege ef Surgeona, yra Class A 
rūiiea. tai yra, anUčiaasi Ameri
kos aredlkalied aateritetai mūsų li
goninę priskyrė prie gerisnsių Ame
rikos ttgmrintų. Reikale naudokitės 
jot paUrnavtma, 2760 W. 69th St, 
tel. HEMlock 6700.

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

paveik.de


Trečiadienis, gruodžio 1, 1937

MrikeKraitnes
3409 So. Halsted St
3417 So. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

lšparrdnoda geras prekes su 
didele nuolaida dang pigiau 
kaip kitur.

donai rasite ger’aitsii s 
Rakandus, Perins, Radios, 
L/nlkių Valytojus.

.„,,*,,„1... i 'r. ’
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R.C.A. Victor Radios, Phil
co, Zenith, Crosley. Kainos 
nuo *19-50. ir aukščiau. 
Mažos Radios po .. $^.95
Senos Radios pataisomos, 
išmainomos.

I

CICERO NAUJIENOS
IS FEDERAajOS 12 SKYRIAUS 

VEIKIMO

Lapkričio 28 d. Fede variuos iumo draugijų ir klubų. Ar gi 
12 skyriaus susirinkimas bu- mūsų jaoniinas čia n eko ne-

Antano spulkos ofise,’ kuru! visi skaitysime ir reinsune j bėti, žinotų Lietuvos išturi ją SKACYKITE BlZK IKR1 lj 
randas prie 15 gatvės ir 49 kat. spaudų.
Ct. Per aukščiau pažymėtus Į Anasta«as Valančius
padėjėjas taipgi kiek v

! ir pagrindinius įstatymus. APGARSINIMUS

galės įsigyti katalikiškų kny- 
Įgų ir t. p.

— Svetimšaliai, ilgesnį lai 
kų pagyvenę Lietuvoje, sten

• ' Taigi, viai katalikai stokime giasi gauti Lietavos pilietybę
į kilnų darbų. Jei me* tai pa- Pilietybės pi ųtažiniim) komisi-

vo skaitlingas. Jame dalyva-įveiktų! Gal veikiama, tik a- d*’™ ne. visas paša. Irs mus ja turi dnagybę prašinu pi- 
\v> daug draugijų atstovų. Da- pie tų veikimų nepramiaiM *r k^bėe, kud esam su- lietybei gauti. Romiąja per-
lyvavo ir gerb. kun. Vaičūnas. Fed. skyriai Dėlto reikia, kad sipiatę, »*« »»«« katalikių žiūri prašymus ir kitus doku- 
įuris, kaip visadrs, patiekė ir mūsų ,įa nimo dr-joe ir klū k* sPttud«‘ Spaudos pagali a mentus ir visiems nvetimšalia- 
daug praktiškų patarimų mū- bai siųstų savo atstovas į Fe galime atsiekti. Spun- ms, kurie gyvendami Lietnvo-
sų, Katalikiškai Akcijni., ' demcijon sk. susirinkimui do* yr* 8«lyW, o kur galy- je yra parodę jni nuoširdų pa 

8».me Bklansyta vi™ vili A »>»« «* ““ » Ianku,,u, pri^U piliety^

pranešimų is keilvravijos Ir ' ‘
kitų org-jų apskiIii,. Sos-bmk Kad“Sį *» v»l“n» bl"”> re 
reiškė pasitenkinimo, kad Chi- "K'"““ J™*’“-* "P"*“" «'*• 
cago lietuviai sujudo dirbti kal*is’ *“ »»'«•»••*»• •»
nž pavergtus lenkų Vilniaus *> 1 Un*- sw'i-
krašto lietuvius, kad Federa- “I*" *>ra *“•»*
CIJOS Chicago apskrities var-' »«.l.rė kleb nas.
du sušauktas masinis mitin
gas ir išneštos protesto rez©-
Uncijos. Mūsų skyrius taip pat hu#' Vak“"> v',Uj“n fekvie^

peš Cicero*, žntoors netrūksta, Reikalanjaoia, kad naujieji pi 
bet ji bos dnr stipresnė, jei Įiečiai, moki*tų lietuviškai kal-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DOMIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKIA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTf

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

’ Tet LAFAYETTE 0727

DYKAI kop,yčios4 Chicagos dalyse
visose

poaiš tindamas kat. spando? 
nuveiktus ir dirbami'a dar-

išnešė rezoliucijų prieš lenkų 
žiaurumus Vilniaus krašte. 
Tas buvo padaryta per metinį 
parapijos bankietų, kuriame 
dalyvavo apie penki šimtai 
žuvinių. Rezoliucijos pasiųstos 
lenkų valdžiai ir kitų valsty
bių atstovybėms.

Taipgi nutarta po 41) vaL 
atlaidų Šv. Antano parapijoj 
įsteigti Liaudies Kursus.

Skyrius ypatingai snsirūpi-

tas A. Valančias, kar s pa
sveikinęs s asi rinkusias pir
miausia pakvietė kalbėti ‘XX 
Amžiaus’ atstovų Čibirų. Ge
rb. svečias plačiai nušvietė 
katalikiškos spaudos reikšmę 
ir kokių galybę turi spauda.’

Antru kafbėtojum buvo kun. 
Veneras, marijonas. Nors dar 
jaunas, bet daug gerų pata
rimų suteikė, kaip reikia ve» 
gti katalikams bedieviško®
spaudos.

į no kat. spauda, kad Ciceros, Tfeftw buvo ka
lietuviai katalikai būtų ge niffa$ Andriuj, “Brango” 
rai organizuoti, o tam daug adlninistratorhlB, kurs patį*, 
padeda mūsų spauda. dang naudingų patarimų,

Iš draugijų, klūbų praneši- Uajp re,ki& rerati ir platinti 
mų pasirodė, kart visose vei- katalikriSfaj. laikraščiai, 
kiama, kad rengiama įvairūs | Remdami katal. spaudų, sa- 
vakarai taip savo, taip para kalbėtojas, mes pasieksim 
pijęs nandai. Žodžiu, visos Ci-; sav0 tikslų.

A. £ A 
,JONAS IVANAUSKAS

Hcrantkviv su kino pasauliu lapkričio 30 <L, 1937 m., 10:20 vai. 
ryto, sulaukęs pusės *ttnwin, gimęs Kaitriu ii) apskrityje ir pa
rapijoje, lįSačakautyaaų patverk*. Amerikoj išgyvena 30 meti).

Paliko dideliame nuliūdima moterį Prancišką (pe tėvais AJi- 
jošytė), sūnų Joną, 2 dukteris Oną ir Stanislavą, brolj Jubzapą 
ir breirraę Agotą Ivauauskiaa ir jų šeimyną, sesers dukteris 
Petronėlę, ir Antaną Kupolus, Antaniną ir Antaną Muvdokue, se
sers sūnų V (tipentą Jankauską, 2 švogerius Juozapą ir Pranciš
kų Jankauskus tr ,py Šeimynas, Petronėle Jančauskaitę, 2 tetas 
Oną ir Petrą Ktimenskiue ir šeimyną, Uršulę ir Dominiką Alek- 
nus ir šeimyną ir kitas gimines ^menkoje, o Lietuvoje uošvį Ni
kodemą Alijošių, švogerį Juozapą ir švogerką Oną Alijošius, 2 
brolius Rapolą ir Antaną, seserį Agniešką Kiselienę. Priklau
sė orgauixacijo.se: Jaunų Liet. Tant. Khubo, Illinois Liet. Pa- 
šelpos Kliubo ir Saldžiausios širdies V. J. Dr-jos.

Kūnas pašarvotas rausiasi 918 W. 34tb St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 4 d., 8 vai. iš Tyto iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioj kus modulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iiKten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Ivaiiauskio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiui kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnus, Dukterys Brolis, Brolienė, 
JsvvgGTi33 ir tn nuneš.

Lauktuvėse patarnauja laidotuvių direktorius A. M. Phillips. 
Telefonas BOUIevard 4139. .

lt no vaL
UeMvlų radio
ii w. B r. c. 

P. *AL1
aeao e.) -

VENETIAN MONUMENT CO, INC
h M

lc>

•/.M
I

Mdirbėjat aukštesnės 
peminklų ir

------o------
Didžiausia parniūktų dlrMavė 

CMeaeoJ

guvlrš 60 metų piltyrftao

Pirkite tiesiai iš dirbtuvė* tr 
taupykite plnifus

Mes atlikome darbą daugeliui 
lymesnių Cbtcagn* U*te**k»

527 NORTH WE8TERI 
AVENUE

ARTI GRAND AV®.

Telefonas 
SEEIey 610:

CHICAGO, ILL.

Oil Burners po $QQ.5O
ir ankšč.‘, 100 gal. Oil Dykai 
Angliniai pečiai $ “| .50

(tęsiniai pečiai po>2950 *6990
Rekordai

Gražūs Lietuviški Rekordaip© £5e v’enas-
Siunčiame į kitus miestus

1(062 — Spaudos Baliaus Valsas 
ir Rytiečiu Mertė. A. ftabaniau- 
skas lr OtR.

140(2 — Nutilk širdie — Tango 
ir Kanarkų-Fokstrotaa. A. fiu- 
banteuskas Ir Ork.

lttii* — Veltui Prašysi — Tango 
tr Rudens Pasaka. A. šabaniau- 
skas ir Orkestrą.

14005 — Paskutinis Sekmadienis 
—Tango Ir Vyrai ūikim. A. Ša. 
hantauskas Ir Ork.

.14036 — Ruduo Tangv> ir Nepa
miršk Mane — Valsas. A. Ša-

banlauskns ir Ork.
3001 — 7 Pačios ir Oaktars dfci- 

nu. S. Rimkus Ir Budriko Or
kestrą.

3002 — Meilės Karalaitis ir 4 Ra
tai. K. Pazarskas ir Budriko 
Orkestrą.

14014 — Klausyk mylimoji ir 
Burdlngierius proktkuoja. Žiū
ronas ir Grupė.

14021 — Pas motinėlę ir gaspa’dl 
nės bankietas. Žiūronas ir grup

14024 r- Nepamiršk manęs. Pol
ka tr bevllnis vairas. InstnT- 
mentali s t rijo.

14025 — Sėdžiu po laegelin Ir 
Pas močiutę augau. Kraiaus- 
kleriė ir Valterailė

14042 — Užmiršai tėvą kapus lt 
Laivyne. Jonas Butėnas, barlt.

2(05(1 — Visiems tinka polka ir 
Sesutės Vairas, Kauno orkestre

26068. — Eisim grybauti polka U 
Ttarvetėtts valcas. Kauno ork

26072 — Vkvel Ir Senas Bernas 
Olšauskas ir Vanagaitis.

W©d4 — Ant kiemelis polka it 
Pas makinSlj valcas. Kariškna 
bertas

26080 — Godelės Ir Urėdas m*l- 
še. KrtnuČinnas tr Vanagaitis.

26485 — Tėvynės polka Ir Ku- 
Ku valcas. Tarptautinė orkbst.

1(086 — Nauja, polka Ir Bučkio 
valcas. Tarptautinė orkestrą. 

18087 — Sibiro tremtinys Ir Bter-
nnMIl sevssk pačios. J. OlŠaus- 
kas.

2(091 — Agotėlės valcas Ir Lin
ksmas Jaunlmėls polka, šokią 
orlBostra

26092 — Ant marių krantelio tr 
Prirodino seni žmonės. Jonas 
Butėną*

26095 — Levendrelis Ir Grybai. 
Marė Btmatskienė Ir Petraiti*

26096 — Močiutė valcas Ir Lie
tuvaitė polka. Armonika Ir 
klarnetas.

Kalėdinės atvirutės su jLIetuvU- 
knta pasaelklaisiate po itc virei*

Dė! patogumo Kraetuvė atdara 
nedėllomis iki 6-tos vai. vakare.

Bu>4viko nedėlioki programa* i»
W(TU — #10 k. stuties. Pasiekia 
visur Amerikoje.

Jsltėmyklte IalkąĮ 7:30 vakare
Iki S v*J. daOvaujan* Slmfontioe 
Orkastrut tr dainininkams.

cero dr-os juda, kruta. Taip 
ir reikia.

Labdarių 3 kuopas laiškai; 
kviečiantis į vakarų ir 10 ti
kietų priimti. Nutarta až ti- 
kietns užmokėti. Labdarių va
karas bus gruodžio 12 d. Pro
gramų išpildys Nfaskoteičių 
teatralinė grupė rš North Side. 
Visas to vakaro pelnas ski
riamas 'senelių prieglaudos 
statybos fondui. •

Dievo Motinos draugija tai
pgi rengia vak’arų 16 d. saip

Pareiškė, kad neozilgo 
“Draugas” iSeis aštoonių po
slapių, o šeštadieniais net de
šimties puslapių.

Kad taip, tai susidarė, grn- 
pė veikėjų, kurie užrašinės 
“Draugų” Ciceroj, kad nelik
tų nei vieno kataliko be ‘Dr«n 
go’. Reikia stoti į pagalbų 
“Draugo” ag. Semetntekriri, 
kad jis Cieeroj turėtų daugiau 
darbo.

Kurie nori užsisakyti ‘Drau 
gų’ prašomi kreiptis į šiuos

sto, 1938 »m. Panašini daro ir asmenis; Onų Raernskienę,
kitos mūsų draugijos, tik kaž 
kodėl nieko negirdėti iš jan-

Naujas Kontea
tas Eina Pirmyn

N4RA JOKIŲ MĮSLIŲ 
ISRI6TI

Eutnziaomas apie naujų Old 
Gold š250,000 kontestų smar
kiai kyla. Dar yra laiko įsto
ti į šį kontestų. Tik pamųsty- 
krt: $100,000 pirma dovana, ir 
999 kitos dovanos sudarant 
$150,000. Mes patariame savo 

j skaitytojams, jei dar neįsto
jote į kontestų, tai padarykit 
tų dabar. Dar«yra laiko lai
mėti turtų. Nereika jokio ank
što mokslo. Darbininkas arka 
profesorius turi lygių progų 
laimėti turtų. Nėra jokių mįs
lių iSrišti.

Kontestantas tiktai turi 
pripildyti trūkstančių kalbų 
piešiniuose. Tiktai nuvykit 
pas artimiausių eigaretų den- 
lerį’ir įsigykite Old GoM Ci
garetų buletinų su pilnius į- 
statymsri ir koateato ftnnlfc- 
inenomis. Jei deaferig neturi 
5ių buletinų, kreipkitės į 
DRAUGO raštinę. pk-

1639 8/l 59 avė.; Anastazų Var 
lančių, 1226 So. 50 avė.; Jonų 
Mykolainį, 1529 So. 50 avė.; j 
Adomų Stnlgrnskų, 16213 So. 
50 avė.; be to, bus galima 
“Draugas” užsisakyti ir Sv.

AAA 
JONAS KASČIUKAS

PersiskydP su šiuo psssultn lupk rišto 30 d., 1997 m., 8:30 vai. 
ryt*, smlamęs pasės amžintst. gimęs Kėdainių apakr., Josvainių 
parapijoje, šingolių kaime. Amerikoje išygveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime* moterį Eleną (po tėvais Ambrozu- 
nos), 2 dukteris Juzefą ir Eleną, aeserj Antaniną ir švogerį Ka
zimierą Kflprimi ir šeimyną, švegetą Jurgį Ambrozuną, brolienę 
Zofiją Pilipųtrieiię, pusseserę Marijoną Kaveckienę, 3 pubrolius 
Joną ir Pranciškų Numeikus ir Joną Navicką, ir daug kitų gi
minių Amerikoje, o Lietuvoje pamotę Petronėlę* Kasėiukienę, bro
lį kunigą Dr. Petrą Kaseitiką (Jaavaiaių parapijos Klebonas), 3 
seseris Apoloniją Briedienę, Marijoną Frederick ir Juzefą Kaš- 
ėiukaitę Francijojį uošvienę Juzefą Ambroaaną ir broliedę Ade
lę Manefgicnę ir gimines.

PrAlaasč orgaaisacijose: Chicagos Lietuvuj Draugijoj, Liet 
Keistučio Pašelpas Kliubo ir Saldžiausios Širdies V. J. Dr-joj 
Brighton Parke.

Kūnas pašarvota* randasi 4158 So. CautpbcH Avė. Tel. Vrr- 
ginia 1394. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 4 d., 8 vai. iš 
ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Svenė. Panelės par. bažnyčią, 
kurioje įvyki gedulingos pantaldioH už velionio sielą, o tš ton Ints 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kaščisko giminės, draugai ir pažystami esat 
kvieėiann dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, moteris, dukterys, sesuo, švogeria, brolienės 
ir giminės, luidotuvių direktorius A. Masalskis. Tel. Blvd. 4139.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

lt UDIII RUPC patarnavimas AMBULANLt dieną ir naktį

DYKAI
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge".

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIBEBTOtlAI 
KELNER-PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9006 620 W. 15th Ara.

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

BLUE PLAME RANGE OIL
DEOTMSIAS ALIEJUS HL VISOKIŲ PMIŲ IK B0ILEBIŲ

Ištirtas raržbjant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aokšeianaio laipsnio — 
Todėl KaitttBa Dogų I» Maiitarn Baiega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAI PATARNAVIMAS 
šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. VVestern Av. Chicago, Illinois
 ■ B. MAKAPACKIS, Saviaiaias  , . ,

S
*

r i i 4 rSaai
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A. Petkas 
S. M Škulis
I.LZnlp
krapas Eudeikis
P. I. Rite

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANaI 2515
Skyrių* 42-44 E. 106 St 
Phoae PUUmaa

4348 So. California Ayau 
Phone LAFayatte 3572

3319 Lituanica Avė.
Phoue YABds U38-U39

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlavard 4139

1410 So. 49th CV, Citam 
Phoae Cicero 2109 
6834 So. We8tern Ava. 
Phona GBOvehiU CCL42

718 W«af ldtfc Street 
Phone MONroe 8377

1646 West 46tk Street 
Pkoae BOUtevatA 50084568

IR 4704 So. Weetera A^ 
TĖVAS Tet VlRginia 0883

8364 Sa Habtod St 
Ptee BOCTevaad 4089£

orgauixacijo.se


i-*/. * t* v\ - •* >

<feoiadieins, gruodžio 1, 1937i

VIETINES ŽINIOS tnr-’fr' —
1M

warde neliks nei vieno lietu- Į skaito. Nėra abejonės, kad

Gen. Žukausko šeimai 
Lietuvos Kariuomenei 

Užuojautos Kabelis

Atėjus žiniai Apie gen. Sil
vestro Žukausko mirtį, vietos 
veikėjai, drauge su svečiais iš 
rytiniu valstybių pasiuntė Lie 
tuvon šeštadienio vakare se
kančio turinio telegramų:

“Krašto Apsaugos Ministe
rijai,

“Kaunas, Lithuania
“Generolui Žukauskui mi

rus, reiškiame nuoširdžios už
uojautos jo šeiniai bei Lietu
vos kariuomenei ir jungiamės 
su visa tauta nepriklausomy
bės kovų karžygio pagarbon.

“Konsulas Dar-švardis, 
“Draugo” red. ir Kat. Sus
ino pinu. šimutis, 'Margučio’ 
leidėjas ir red. Vanagaitis, 
“Sandaros” red. Vaidyla, 
• ‘ Vienybės ’ ’ red. Tysliava, 
“Vyties” red. Savickas, Kat 
Fed. pirm. dr. Rakauskas, Ba 
ltimcre teisėjas Laukaitis, vi
suomenininkas - veikėjas Ra
čiūnas'’.

Anglų Spauda Apie 
Gen. Žukausko Mirtį

Chicago Evening American 
apie Žukausko mirtį šeštadie
nio vakare ant pirmo pusla
pi/) išspausdino sekantį teks 
tų:

“Sylvester Žukauskas dead 
in Lithuania.

4‘General Sylvester Žukaus
kas, former commander-in- 
cliief of the army of the Re- 
puhlic of Lithuania and well- 
known among Chicago’s Lltb- 
nanians, died Tuesday in Lith
uania, Dr. Peter Daužvardis 
Lithuania’s Consul for Chica
go, learned today. The gene
rai, a former leader of the ar
my of Russia, was 76. Chica
go’s leaders are planning me- 
morial Services
next week”.

Novena į švč. Panelės 
Marijos Nekaltąjį 

Prasidėjimą

ĮVEST SIDE. — Kukli, de
vynių dienų novena, į Nekal
tai Pradėtos Mergelės Mari
jos, užvakar jau prasidėjo. Pi
rmas pasirodymas jauno ku
nigėlio, Kazimiero Vengro, M. 
T. C., tikrai gražus. Galima 
tik palinkėti jaunimui, kati 
jisai pasinaudotų proga atsi
lankyti į novenų no vien pasi
klausyti gražių pamokinančių 
pamokslų, iš kų tik grįžusio 
kunigo iš Lietuvos, het ir sa
vo sielos reikalus, su visišku 
atsidavimu, pavestu Nekaltai 
Pradėtai Mergelei Marijai,~nes 
“nėra girdėta, kad kas jos 
užtarymo šauktųsi, būtų bu
vęs apleistas”.

Bet, ir iš kitos pusės, įdo
mu kur tie mūsų vyrai, para
pijos ųžnolai! Vyrai subrau
kime — - sukrusKime. .Tauški
me kiekvienas pareigų patys 
atsilankyti j pradėtų novenų 
ir kitus paraginkime. Tikime, 
kad šiandien prisipildys baž
nyčios suolai ir visi, ruošda
mies susilaukti Kūdikėlį Jėzų, 
priruošime savo sielas joms 
reikalingų malonių. V. A.

KAD JOS GALĖTUMĖTE MATYTI SAVO VIDURIUS, 
JOS NEIMTUMĖTE LRIOSINTOJįl!

i kempini1. Tn vandens suminkštinta 
į masė f>adeda viduriams ižsivalyti.
Į Antra, vidurių tonikas vitaminas 
‘“B”—klynės yra geras jo šaltinis. 

Tai vitaminas, kuris taiso vidu
rius ir sukelia.ilsivaluną. Tai ge
ra jums. Tai dirba SU gamta, ne 
prieS ją.

Kellogg’s All-Brnn yra grūzdus, 
spraginti grūdai. Valgyk bu pienu 

RYTIS reguliariai vartojant svei-ar smotona ir vaisiais. Bet val
ką, natūralų nuristą ‘ kaip antai Į gulamas valgyk reguliariai. Sek Sj 
Kelloggs All-Bran paprastų už- I kasdienį paprotį: valgyk All-Bran 
kietėjimų atvejais? ■ (,u -r g»na van.

All-Brnn VEIKIA — bėt labai dens. Jei jūs darysit taip kasdien, 
skirtingai nuo vaistų. Jis duoda' galit išvengti užkietėjimo ir liuo- 
viduriaaa DU dalyku: Pirmas, I sintojų. Visi krautuvininkai par- 
All-Bran pateikia ‘•rupumą”—su- J duoda All-Bran. Kellogg in Battle 
geria vandenį ir minkština kaip.Creek padarytas.

i' /,.O

Li uosi n tojo tikslas .vra labai iš 
judinti vidurius. Kartais jauties 
po jų susilpusiu. Ar negeriau LAI-

vio, nepri klausančio Marųuet- 
te Park Lietuvių Demokratų 
klubui. Taip nutarė klubo na
riai savo pastarajam susirin-

misijonieriai pavyzdžiais nu 
rodys katalikiškos spaudos 
galybę ir svarbų. Misijų pa
mokslų klausant prisimena 
pranašo žodžiai;'“Aš praver

kime. Vajus prasidės sausio 1 ?*u 8AV0 J)UrP$ prilyginimais 
ir papasakosiu nuo pat pa
saulio įkūrimo paslėtptųs da
lykus.” Rap.

d. ir tęsis tris mėnesius. Jam 
vadovauti išrinkta klubo se-. • i
kretorius J. L. Juozaitis.

Kad pasiekti geresnių rezul
tatų, naujų narių įrašymas 
paskirstyta atskiriems asme
nims sulig gatvių: Talman av. 
pavesta Čičinskui ir Agliui; 
Oakjey ave. — Baranauskui; 
Claremont ave. — Vilkišinir 
G9tli Street Zekni ir Jau
kai j Wasliteriaw ave. — Dau
giniui ir Smitui; Fairfield av.

Artesidn ave. — Cibulskiui ir 
Kondratui; Maplewood av. - 
Juciui ir Kondratui. Iš visų

■■ ■■■ ----------- ■ y ■ ■ ----- šių asmenų laukiama smarkios
Vyčių namo prižiūrėto jum girnas, turint savo tarpe daug į kovos, nes prirašiusiems dau 

yra West Side gerai žinomas draugų ir draugių, pavyko į ginusiai naujų narių bus due- 
Adomas Radzevičius, kuris kuogeriausiai. į dama geros dovanos,
labai nuoširdžiai apsiėmė Vy- į Apart bulvariškių, matėsi Didžiausias Lietuvių Politinis 
ciaims pasidarbuoti ir jau ap- svečių iš Brighton Park, 05ri- Klubas
sigyveno naujoj vietoj. |dgeport, Marąuette Park, Mel-

K M U rose West Side ir Ci-
• cero.

Taigi, baigdamas, dar kartų 
dėkoju šeimininkams pp. M. 
ir S. Ališauskams^ Onai Kra-

------------ ‘ ' :sauskienei, Josephine Krasau*
Vakar buvo pranešta, kad skienei ir visoms-iems, kurie

Dar Apie Bunco Party 
Pramogą Bulvaruose

bunco pramoga, įvykusi pas tik kokiu būdu prisidėjo prie

Pranešimai
MARQUETTE1 PARK. — 

ftv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
8 skyriaus priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 1 d. 
7:30 vai. vak., parapijos salėj.

Valdyba

Federacijos Skyrių
Atstovų Dėmesiui

Federacijos Chicago apskri 
ties priešmetinis susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, gruo 
džio 2 d., 8 vai. vakare, Auš
ros Vartų parap. mokykloje. 
Visų skyrių atstovui prašomi 
susirinkti, taip pat kviečiami

CLASSIFIED
TAUPYMAI. PIRKIMAI. PARDAVI- 

MAI. PASKOLOS. APDRAUDOS

Mūsų rastinėse — Keistučio ir Lie
tuvos Spulkose galite taupyti, pasi- 
skelytl, namus pirkti, parduoti, ran
duoti, apdrausti.

KrelpkltSs pas:
JOHN P. EVAI,DAS. sekr.

»IO W. SS St. Tel. YARds 2790
arba

«W_W^_Ig_St^Tel. HAVmarket 5680

“WEATHER STRIPS”

Kasmauskui ir Mejeriui; atstovai visų centralinių or-
ganizacijų, nes šiame sus-me 
bus renkama • valdyba 1938

x V»ldybA

Salta, oras nebefelna pro duris, kada 
Įdedame "weather strlps." Taip pat 
nebefelna ir pro langus. Kant rei
kalinga, pašaukit HEMIock 2573.

J. PITRTOKA8 
C425 So. Rlchmond St.

PARDAVIMII filUSAPE

m.

Klausykitės ajjie 
dovanas

Dėl nesveikatos norime greit par
duoti šiušapę. Biznis gerai išdlrlt* 
tas, mašinos gerame stovyje. Biz
nio vieta : 2309 So. Hoyne Ave.,
savininkų, matykit: 2008 W. 23 St.

ANGLIAI

Vyčių Namo 
Atidarymas

Vyčių namo, 2410 S. We- 
stern ave., atidarymas įvyks 
ateinantį sekmadienį, gruod
žio 5 d.

Buvo pirmiau skelbiama, 
kad atidarymo iškilmės įvyks 
2 vai. p. p. Bet pastarame C. 
V. apskr. valdybos nutarta tas 
iškilmes pradėti vėliau, t. y.

Iš Sodalicijos Veikimo

T0WN OF LAKE. -r- Nau
ja narė Sue ftimkiūtė įsirašė 
sodalicijon. Linkime jai gra
žiai darbuotis.

4 vai. po piet Lietuvos kon
sulas Petras Daužvardis su 
žmona jau žadėjo dalyvauti’. 
Taip pat Jonas Brenza ir M.
Brenzaįįg pirma diena Vyčių

to be held , , . . , ... \.kambariai bug atidaryti sve
čiams iki vėlumos, taip kad 
jeigu kas negalėtų dalyvauti 
atidaryme, galės ir vėliau tų 
dienų atsilankyti ir ra^ti šei
mininkus nuoširdžiai laukian
čius viešnių bei svečių.

Kurios narės dar negavo 
Sodalicijos medalių, gaus gruo 
džio 12 d., po 9 vai. šv. Mi
šių. / Į

Vietinėms seserims bunco ir 
card party rengiama gruod
žio 5 d., 3 vai. po pietų, pa
rapijos salėje. Visi kviečiami 
atsilankyti ir paremti pmno- 
gQ-

pp. Ališauskus labai gerai pa- gios pramogos pasisekimo, 
vyko. Pavykimo nuopelnas — 
tai darbščios komisijos pasta
ngos ir visa eilė geraširdžių %
aukotojų, kurie savo aukomis 
prisidėjo prie pramogos pasi
sekimo. Štai aukotojų vardai: AVEST SIDE. — S. Balic 
Jonui Miškui iš Peoples Fur- kas, vyriškų ir moteriškų rū-

J. K

Prisirengė Geriausia 
Patarnauti

niture Co., Stanley Danto, bu- 
čeriui iš Cicero, Kedzie Ave.

bų siuvėjas ir taisytojas, pri
sirengė ko geriausia savo ko-

Big Dept. Store, J. Rlmdziui stumeriams patarnauti kalėdi- 
iš Cicero; šeimynoms: F. ir nių švenčiųsezonui. Bet kas 

■id. Stfičkams, M. ir S. Ali- pirmesnis, tas geresnis, kas 
Įšauskams, Gedmontams, Kra- pirmiausia kreipsis su užsa- 
sauskams; Latvėnienei, E. Stri kvmais, tai tie turės geriau- 
čkaitei, L. Geraltauskienei, O. šių patarnavimų. Siuvėjas Ba 
Krasauskienei, J. Krasauskie- liekas turi ilgų metų patyri- 
nei, F. Diekantienei, A. Mos- ™ų savo amate. Jo siuvykla 
teikienei, B. Vallis, M. Razin-

13 to AVardo Lietuvių De
mokratų klūbas turi virš 800 
narių. Tik trys metai kai klū 
bas suorganizuotas. Veikimų 
klūbas taip pat rodo didelį. 
Spalių 16 d. surengta didelis 
balius, į kurį atsilankė visi 
žymieji demokratų vadai. Ba
liaus rengimo komisijų suda
rė; M. Lekienė, O. Juozaitienė 
ir J. Vitkienė. Balius davė 
pelno apie $100.00.

Daug jaunimo
Džiuginantis reiškinys, ka<l‘ 

prie šio klūbo priklauso ste 
būtinai didelis skaičius jaunų 
lietuvių. Ne tik priklauso, bet 
ir veikia- Pažymėtina, ka<? 
jaunimas dalyvavo net paties 
klūbo suofgdnizayime. Iš to
kių organizatorių minėtini. 
Frank Šnekuti^, Jack Juozai 
tis, Peter Bainoris, Louis Pau
lauskas, Al. Kumskis, Paul 
Šaltimieras ir kiti.

Per naujų narių vajų jau-

Šiandie klausykitės “Drau
go” radio programo. Išgirsi
te apie dovanas, kurias skel
bia “The Pbilmour Beautv 
Shop, 4129 So. Richmond st.

Black Gold Lump arba Egg 
Mine ruh >5.75. Stoker Screer 
>5.0«.

GRUNPY MINING CO 
CANal 7447

PARDAVIMU nUNGAI<OW
5 kambarių naujas mūrinis buns^t- 
low. Parsiduoda pigiai.

___  6417 So. Tripp Ave-_________

F AIN-EXPE L L E 3
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Pelių muskulus pili? Petys li tampytis ?Sut.il:. malonų palenyvtnimų lull vykrųs iitrynlmai.
PAIN-EXPELLER1SparduodmKi po Jie. ir 7»c. vluae vaistlnsss

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

randasi adresu 230.5 So. Lea- nuoliai iki 25 metų bus prii- 
vitt st. Kostumeris mami dykai. J. P. P.skas,* M. Kaziūnas, T. Ged- 

mont, O. Kanoblienei, S. Nor- 
kevičienei, M. Norvidienei, M.
Masiliūniened, V. Guokienei,
Ūselienei, J. Zvibienei, O. Ma
rcinkevičienei, Pivarūnienei,
A. Kairienei ir M. Ališauskie
nei. Komisija nuoširdžiai dė
koja visiems geradariams už 
aukas.

Taip pat didelis ačiū gerb. į ................ ,, (ierh niisi.ionienus
kleb. kun. II. J. Vaičūnui už Į “Piemenėlis”, “Plaukia sau Drazdvs vakarais ir rytais sa- 
leidimų naudotis parapijos bu-! laivelis”, “Geismai ir svajo- ko pamokinančius pamokslus, 
nco staliukais. nės” - darė gilų įspūdį' Jo.*•.'!>'> aiSki' dū Pamokslai

° 1 r i t nQ įvairinami cn riftnrr

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

IS MISIJŲ

Dievo Apveizdos bažnyčioj 
misi jos gražiai eina.

Šiandie vakare vyrų ir vaiLapkričio 27 d. vėl teko ge 
rėtis Budriko radio programa ]ęįnų proga gerai pasirodyti 
iš stoties WCFL, 970 kil., nuo j Pageidaujama, kad vyrai ir 
7:30 iki 8 vai. vak. Gražus vaikinai nepasiduotų mote-
operos art-stės Helen Bartusl. rims ,ir .^Trinoms atsilankiu- 
i • • j • .tr i i • is”’ ^a’-ciomi.dainavimas dainų Mudu du , | Gerb. misijonierius kun.

Pramogoj daug pasišventi 
įuo ir darbo įdėjo sios darhuo-

klausytojus. Taipgi malonu 
buvo pasiklausyti ir šaunios

paįvairinami su daug pavyz
džių. i

tojos: M. ir S. Ališauskai, 0. JBmlriko radio ?rk<8tr08- B<“je'
Krasauskienė, J. Krasauskie
nė, Teklė Gedmontienė, Vero 
rtika Guokienė, Ona Karoblio

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

COAL
Anglys

ILLINOIS 
ANGLYS

Lump .........................16-00
Mine Run ... ...... 6-75
Egg ............................. 600
Nut ...... . . . .  v......... 600
Screenings (Indiana) 5-00
. PtRKn DABARIt KAINOS 

GREITAI KYEA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

I’RIČMIESCIUOSE

Tel. ARDmore 6975

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gen J 
mas. Gerkit Lict^n- 
viftką Krupniką su 
karkta arbata paSa- 
linsit slogas.
Mes parduodum tik 
į tavernas. Ten ir 
reikalankit.
Į kitos miestus ta- 
vernams orderius pa-| 
siunčiame ekspresu!
Pirkdami pastebėkit | 

mūsą tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Ave. 
CHICAGO, ILL 

Phone Bonlevard 0470

?-»■ ■’U
'P ,

BRIGHTON PARKO lietu
viu bažnvčioį taip g: eina . 

j misijos, kurias veda jėzuitas B 
prieškalėdinį išpardavimų da-; Tėvas Jonas Kidykas. S_
bar Budriko krautuvėse, 3409 i Taip lankantieji misijas

■nmnnnnHHinnannHHiiii
■ PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dalykai:
1. —RaliM'kas Motor Sales DYKAI prirengs Jflsų 

kanH karboratorių Ir generatorių žiemos va
žinėjimui.

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heater|.

Balzekas Ihtv Sales
buv,o ir prapeš'mų apie didelį

“U wfll Lfite Us” 
4030 Archer Avenue Tel. Virglnia 1515 ■

Paskutinis susirinkimas šiais 
metais jvyks gruodžio 12 d.,
1 vai. po pietų. Visos narės 
prašomos atsilankyti, nes bus 
valdybos rinkimas. Be to, rei
kės sutvarkyti visus bilietus Pranašauja sunkių žiemų 
ir mokesčius. Vienas farmerys netoli Bath,

Id., rado, kad apylinkėj tele
fono stulpų ir tvorų plyšiai 
prinešti ųžuolo gilių branduo
lių. Juos prinešė geniai (wood 
peckers).'Farmerys sako, kad

Laimės ir pasisekimo linki-j genių neapgausi: kai jie pasi- 
me mūsų buvusiai narei, Elsic ! rūpina rezervui daug maisto, 
Ogentaitei naujame gyvenime, j žiema bus sunki ir daug anie- 

Bite go.

Metinis “X-mas party” į- 
vyks gruodžio 16 d. Apie tai 
daugiau žinių bus pranešta 
susirinkime.

n.aa tv.iuuu.- Halsted st Nuolaida roevo Apveizdos par. bažny- \nnė, Stella Norkus, Ūselienė, n^sted 8t’ _ čioj ir Nekalto Prasidėimo T
M. Strič.kienė, E. St.ričkaitė, 
Aldona Ališauskaitė, M. Ra- 
žinskas, M. Kaziūnas, P. Dei- 
kantas, I. Karoblienė, G. Ka
roblis, B. G,uokas ir Juozas 
Eskartas. Visiems ir visom* 
šiai pramogai dirbusiems nuo
širdžiausiai dėkojam.

Mes gerai žinome, kad kiek
vienas parengimas, kokis jis 
nebūtų, reikalauja daug triū
so ir brangaus laiko. Bet prie 
gerų norų ir grasaus susiklan-

iki 40 nuoš Klaus.

Ii PMib lake
Svenč. Panelės par. bažnyčioj 
išgirsta iškalbingų pamokslų. 
Klausytojai sužino daug tie
sų apie tikėjimų, ir apie pa
saulį, anie gyvenimų ir apie

------------ Į savo . sielos išganymų, apie
13-TO WARD0 LIETUVIAI Dieva‘ ir amžinųia laimę, ap;e 
DEMOKRATAI PRADEDA
DIDELĮ NAUJŲ NARIŲ 

VAJŲ

Nori įrašyti kiekvienų lietuvį, 
gyvenantį wardo ribom

------------
PARK. —

nimų ir apie girtybės baisias 
pasėkas, apie broliškų meilę 
ir kitas krikščioniškas dory
bes. JT

Toliau klausytojai išgirta 
tiesos žodį apie katalikiškų 
spaudų.

Šiais laikais katalikiški lai
kraščiai ir knygos atneša di-symo viskas galima padaryti. MARQUETTE 

i Taip ir šis bulvariškių paren- iKai baigsime vajų, tai 13-tam , dėlę naudų tiems” kurie juos

“dhauso” anuo

PROGRAMA
TREČIADIENIAIS 

TARP 
4:00 lr 4:30 

IS
STOTIES

WEDC

(1210 kflocykles)

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar«dauglau.
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