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MASKVA PASISAKO NEKARIAUS SU 
JAPONAIS BE PAGALBOS

Londonas tupi žinių, kad bolše
vikai turi pakankamai lėktuvų
LONDONįAS, gr. 7. — Sov. vyną. Girdi, sovietai be ma- 

Rusijos vyriausybė pranešė žiausios sau nuoskaudos galį 
Anglijai ir Prancūzijai, kad pasiųsti Kinijai 1,000 karinių 
ji neturi pasiryžimo kariauti lėktuvų. Tačiau negalį to da- 
*u Japonija be kitų valstybių ryti, kadangi Kinija neturin- 
pagalbos. Girdi, kas protau-;ti reikalingų nirportų ir ga-

MOTERS GALVOJE KAŽKAS STUKSI Japoni kariuomene sutraukiama 
i Nankin apylinkes

RYGA, gr. 7. — Sov. Ru
sijoje pasirengta “demokra
tiškiausioms” rinkimams atei
nantį sekmadienį. OPU rinki Jap0IUJ kariuom(.„ė jau 
,nns tvarkys. Sk» slaptosios |gia apsupU Kfalijoe i5kraūa_ 

tytų sostinę Nankinų. Japo-policijog agentų pareiga bus 
1 žiūrėti, kad nė vienas. Stalino

Kinų kariuomenė atsimeta;] 
paskui save viską naikina

ŠANCHAJUS, gr. 7. —Jė per Yangtze upę ir dur
toliau rasti naujas sau 
ci.jae. Sakoma, kad atsir 
tanti kinų kariuomenė

ja kitaip, nežino kų kalba. 
Ixmdono diplomatų sluo-

zolino.
Daug kas tačiau pažymi, ir

kiniuose spėjama, kad sovįe (tai ne be pagrindo, kad so- 
tai nusprendę laukti naujų vietų Rusija negali su nieku 
politinių įvykių Azijoje ir kariauti, nes vidaus tvarka 
Europoje prieš galutinai nu- susmukusi ir bile koks karas 
sistatysiant, kas turės būti ir šių tvarkų palaidotų.
veikiama. 

Londonas turi žinių, kad
Taip pat nurodoma, kad 

bolševikų įsiginklavimas ore
sovietai turi galingų oro lai-Į yra vįen muilo burbulas.

Prarazijos užsieniu ministeris Deltos 
išvyko i Rumunija

KROKIJVAS, gr. 7. —Įsu Vokietijos naciais. 
Prancūzijos 'užsienių reikalų] Jam apleidus Lenkiją, Var
ministeris Delbos iš čia išvy
ko į Bukareštu, Rumunijos 
sostinę.

Į Krokuvą jis užsuko kaip 
Čia aiškinama, pagerbti pairu
sio maršalo^ Pilsudskio atmi
nimų, nors Pilsudskio. pas
tangomis Lenkija atitolinta 
nuo Prancūzijos ir suartinta

gaivoje oficialiai paskelbta, 
kad “ministerio Delboso at
silankymu sustiprintas lenkų 
su prancūzais eavitarpus 
draugingumas ir ištikimu
mas. Lenkų prancūzų sąjun
ga visados pasiliks abiejų ša
lių politinio nusistatymo bū
tinas elementas”.

režimo priešas nebūtų išrin
ktas, kad Stalinas visų • 100 
nuošimčių laimėtų.

Per radijų iš Maskvos pa-

nų vadai sutraukia daugiau kui save naikina tiltus, 
kariuomenės ir pradės laužti liūs, degina sodybas, kad 
miesto sienas, jei kinai ban- visa priešui netektų, 
dys gintis. Kas valanda nu- Jei tas tiesa, diktatorii 
maton\os japonų atakos ir;gen. Čiangkaišekas iškr pst

“HAIL HITLERĮ” NEI
GIAMA; NACIAI 

GRASINA

BRITANIJA PROTESTUO
JA JAPONAMS

Mrs. Josephine Kaumanns, 5325 Kehmore ave., galvoje' . „ «t>tt j ± ,
kažkas pradėjo stuksėti, kas aiškiai girdima pašaliniam as- “k uz GPU nurodjtus kan- 
meniui. Čia vaizduojama, kaip joe duktė nustebusi klausosi1 didatus į sovietų ‘kongresų’.

Maskvos bolševikų laikraš
čiai neturi nė mažiausios gė
dos tvirtinti, kad Sift rinki
mai esą “demokratiškiausi” 
visam pasauly.

motinos galvoje stuksėjimų. Hines ligoninėje gydytojai jų 
tyrė. (Acme Photo.).
i---------- ---- , TTT-v.if .aaTtitii ii ag

skelbta, kad šeštadienį ir se- miest0 paėmimas neišvengti-; iš eavo pasiryžimų. Ne viei 
tanadienį visos cerkvės ir Mg • įkartą jis pareiškė, kad „iol
bažnyčios bus uždarytas, kad| Ga gauta kad KjniJbūdu iensvaj nepaduos pri«
sukonevėikti kai kur planuo-jos diktatoriu3 g<!n. Čiangkai-' Sui Kankino.
jam, rinkimams boikptg., Bai jeka3 (oktava paspruko iš žinoma, jei vyriausius ki 
Buotojai bus verčiami balsuo- Nankino. Atrodo, kad kinų nų kariuomenės vadas pas 

kariuomenė negins Nankino.' pruko iš Nankino, šio miesty 
Yra žinių, kad kinai persikė-1 ginimas nebus įmanomas.

DREZDENAS, Vokietija, 
gr. 7. — Nacių režimas, kaip 
pasirodo, turi daug nesma
gumų tarp vokiečių palaikyti 
“Hail Hitlerį” tarpusavį 
gveikinimųsi. Nacių vadai pa 
geidauja, kad tarp žmonių 
sveikinimųsis “Hail Hitlerį” 
(Sveikas, Hitlerį!.). koplaeiau- 
8ia būtų naudojamas. Iš pra
džių tas vyko. Šiandien gi vi
sose Vokietijos dalyse žmo
nės grįžta prie senųjų savo 
papročių ir nacių iškeltų 
8veikinimų8i neigia. Ypač Sa
ksonijoj pastebimas Š19 neigi
mas.

Nacių vadai ■ grasina žmo
nėms. Girdi, kas tų gveikini- 
mosi būdų neigia, tas yra 
priešingas nacių santvarkai 
ir už tai bus baudžiamas. 
Darbininkai ir visi kiti įspė
jami, kad jie vykdytų “Hail 
Hitlerį” paprotį, jei nori iš
vengti nesmagnmų ir baus
mės.

ŠANCHAJUS, gr. 7. — 
Britanija formaliai užprotes
tavo prieš japonus dėl jų la
kūnų veikimo.

'Anądien japonų lakūnai su 
orinėmis bombomis puolė du. 
britų laivus Yangtze upėje 
netoli Nankino, o paskiau to
je pačioje upėje ties bombar
duotu Wuhu miestu su bom
bomis sugadino britų karo 
laivų. Be to, dar trys britai 
sužeista. ’

MASKVOJE ĮKALINTA 
PREKYBOS RŪMŲ 

SEKRETORE

MASKVA, gr. «. — Lapkri 
čio 21 d. nežinia už kų suimta 
ir įkalinta amerikiečių rusų 
prekybos rūmų sekretorė Ta- 
tiana Sofiano.

' LONDONAS, gr. 7. — Na
cionalistų lakūnai puolė Bar- 
celonų. Radikalų žžiniomia,

NACIAI NENORI SVETI
MŲ KOLONIJŲ 1

BERLYNAS*, gr. 7. — Vo
kietija paskelbė, kad ji netu
ri pasiryžimo priimti planuo
jamų jai skirti svetimų kolo
nijų dalių Afrikoje. Vokieti
ja reikalauja savų kolonijų

Kengresa atstovai patys 
' a JS? Wm$

AVASHINGTON, ‘ gr. 7.- 000 dolerių,
Greitai bus vienas mėnesis Kai kurie atstovai karčiais 
kai kongresas sušauktas į žodžiais puolė šias nereika- 
specialę sesijų ir per tų. lai
kų nieko nenuveikta. Grįžęs 
iš atostogų pręaidentas Roe- 
seveltas rado, kad kongre
sas tik daug kalba, bet jokio 
naudingo darbo neatlieka.

Nors per tris savaites nie
ko nenuveikęs, vakar kongre
sas parodė, kad jis yra gy
vas — pripažino savo na
riams kelionės į AVashingto- 
nų ir atgal namo išlaidas — 
po 20 centų, kiekvienai my
liai. Kongreso atstovai iš vai 
Stylus iždo susižerg apie 225,-

lingūs išlaidas. O atstovas 
H. Fisher iš New Yorko pa- 
žymėjnf-JEld- kiekvienam ats
tovui reikalinga parūpinti ją 
chtų.

Tas negelbėjo. Kongresas 
pripažino sau šiuos “bonu- 
8us”. Planuojama gruodžio 
22 d. nutraukti šių specialų 
sesijų. Ne visi atstovai apleis 
VVashingtonų, kadangi sau
sio mėnesio pirmomis dieno
mis bus ‘ atidaryta paprasta 
kongreso sesija. Bet kelionės 
lėšos visiems bus išmokėtos.

U. S. KARIUOMENĖ 
ŠANCHAJUJE REI

KALINGA
AVASHINGTON, gr. 7. — 

Valstybės sekretorius Hull 
laišku išaiškina kongreso at
stovui McReynokIsui, užsie
nių reikalų komiteto pirmi
ninkui, kad Am. J. ^Valstybių 
kariuomenė negali būti 
šaukta iš Šanchajaus.

RADIKALAI PANEIGI 
NACIONALISTŲ ULTI

MATUMĄ

HENDAYE, gr. 7. — Na
cionalistų vadas gen. Franco 
neseniai paskelbė Ispanijos 
radikalams ultimatumų, kad 
ji© iki gruodžio .6 d. pasiduo
tų, kitaip gi nacionalistai pra 
dės generalinį puolimų.

Radikalai paneigė ultima
tumų.

ŠALTA; MIAMI MOKYK
LOS UŽDARYTOS

MIAMI, Fla., gr. 7. — A 
teinant čia šalčio bangai mies 
te uždarytos pradinės moky
klos, kadangi neturima apšil-

apie 50 asmenų* užmušta ir dymo įtaisymų, o mokiniai 
apie 100 sužeista. 1 neturi šiltų- drabužių.

Į CHIGAGĄ ATEINA DIDELIO 
ŠALČIO BANGA

Federalinis oro biuras pra
neša, kad Chicago link ats
lenka didelio šalčio (zero) 
banga. Sniego pūga gali iš
tikti miestų, nors tag aiškiai 
nenumatoma.

Nepaprastas šį laikų šaltis

žnybia ir kai kurias pietines 
valstybes, »

Anot biuro, šaltis Chica
goj išbūsiųs keletą dienų.

Loa Angelese, Cal., vakar 
temperatūra buvo 58 laips
niai. / ,

IŠ HITLERIO RAŠTINES 
PASIŲSTAS J BEPROČIŲ 

IŠTAIGĄ

LONDONAS, gr. 7. — Ži
niomis iš Berlyno, neseniai 
vienas vyras nepatėmytinai 
pakliuvo į diktatoriaus Hitle
rio raštinę ir ten pradėjo 
vartyti sueiliuotus dokumen
tus. .

Žinoma, jis greitai susek
tas kaipo pašalinis ir pasiųs
tas į bepročių prieglaudų.

ATSISTATYDINO AMBA
SADORIUS DODD

BERLYNAS, gr. 7. — Am. 
J. Valstybių ambasadorius 
Vokietijai, W. E. ’ Dodd iš 
Chicago, atsistatydino ir sa
vo vietų apleis ateinantį sau
sį.
» Dodd visų laikų su naciais 
neturėjo draugingumo.

RYTIEČIŲ GINKLAI KA
RIUOMENEI

KAUNAS. — “Ryto” ben
drovės darbininkai Klaipėdo
je kariuomenės šventės proga
nutarė skirti po tam tikrų da-*l veckis netrukus šaltinių tyri

Du Puut siūlo plana sukulti daug 
ojo forto -' ;

NEVV YORK, gr. 7. — Tur 
tingas pramonininkas E. J. 
Lammont du Pont. E. I. du 
Pont de Nemours and Co. 
prezidentas, kalbėdamas čia 
National Association of M«r- 
nufacturerg iškėlė planų, 
kaip būtų galima šaly Išgū
rinti laikus ir grųžinti gero
vę- .

Jis sako, kad gerovę siekti 
reikia paskelbti dviejų iki de 

at- šimties metų planų, kuriuo, 
,bus sukelta 3 milijonai nauju

Anot sekretoriaus, ji tenai 
turi pasilikti ne kokiais puo
limų tikslais, bet savo pilie
čių apsaugai. Tas gi būtinai 
reikalinga.

TURI MOKĖTI MOKES
TIS UŽ PAJAMAS

VVASHINGTON*, gr. 7. — 
Vyriausias teismas paskelbė 
didžiai svarbų sprendimų. Jis 
nusprendė, kad dirbantieji 
šalies vyriausybės projektus 
kontraktoriai turi mokėti vai-• J ' < '■ *
stybėms, - kuriose projektai 
vykdomi, mokestis už eavo 
pajamas.

Remiantis šiuo nuosprend
žiu yra netoli tas laikas, kai 
paskiros valstybės ir lokali
niai organai iš vienos pusės, 
o šalies vyriausybė iš kitos 
pradės imti vienos iš kitų 
tarnautojų mokestis už paja
mas ir už išleidžiamus bo
nus. Šiandien taip nedaroma.

SVEIKATINGI ŠALTINIAI 
DZŪKIJOJE

KAUNįAS. — Vytauto Did
žiojo universiteto prof. Kavec- 
kis Leipalingio ir kitose apy
linkėse užtiko keliolika miner
alinių šaltinių, kurių sudėtis 
labai artima Birštono minera
liniams šaltiniams. Prof. Ka-

lį savo uždarbio ginklams ka
riuomenei pirkti.

nėti žada vykti j Nemunaičio 
apylinkes.

darbų. Šiuos darbus sukel- 
siančios privačios pramonės 
investmentais iki 25 bilijonų 
dolerių.

Jo plano programa yra 
trilypė:

Vystyti ir - populariauoti 
naujus produktus.

Šiandieniniame produk-

Žiūrėti, kad iš tų pastaugi 
būtų gautas atitinkamas 
nas įmonininkui ir pa 
kapitalui.

Tačiau šios progri
kdymui dar
du Ponto, stabilizuoti moi 
čių ratas ir darter«flųlyfU| 
didinti pirkimo jėgų.

Jis sako, kad praeity je a 
liktas klaidas reikia ra 
ir tik rūpintis- geresniąja 
teitimi. , »• i / •. ' •

ĮAnot jo, tik pramonė, 
kas kitas, turi rūpintis 
lies gerove ir už tai turi 
atsateominga. Tačiau p ramu
nė turi būti laisva, neva 
ma. Greitu laiku nauji dan 
bai, nauji turtai, žemės ūkio 
gerovė negali būti atsiekti. 
Reika|ingog pastangos ir tai

tams rasti daugiau rinkų ir tik patiems planingus tvirtai 
pačiu&a produktus papiginti. I pagrindus.

SUOMIŲ KARIUOMENE 
NETURĖJO PARADO

SUOMIJA MOKA SKOLŲ
dali

HELSINKIS, Suomija, gr. 
7.,— Vakar Suomijai minint 
20 metų nepriklausomybės su 
kaktuveg neįvyko čia kariuo
menės paradas. Miesto gatvė-

VVASHINGTON, gr. 7. 
Suomija pranešė Am. J. Val
stybių vyriausybei, kad 
gruodžio 15 d. išmokės sknlj 
dalį — 232,143 dol. /

3

se yra apie trys pėdos snie-! Kitos Europos valstybės 
vis dar nepaeiryžta atnnnjifl- 
ti skolų mokėjimų.

NUKAUTAS SUKILĖ
LIŲ VADAS 7 ASMENYS SUŽEISTA 

Ties medinių dėžių dirbtu^ 
ve, 1418 VV. Cermak road, 
garvežys sudaužė gabėkarj 

i 7 asmenys sunkiau sužri

MANAGUA, Nikaragua, grrf
7. — Nacionalė sargyba pra
nešė, kad šiaurrytiniuose Ni- 
karaguos raistuose pagaliau i jr j- ligoninę,
nukovė sukilėlių vadų gen.] Tarp 8nieif,tųjų yra Jur- 
Ąltamirano sn dviem jo sū- Baicxifs 47 m> 4545
nare. So. Patdina gat.

Chicagoj du žudikai, prisi
pažinę kaltais, nuteisti kalė
ti.

Henry King, 25 m. amž., 
paroliuotas plėšikas negras, 
nuteistas 199 rneams, J. Sa- 
dy, 49 m. amž., — 20 metų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matomas sniguliavin n -. daug 
šalčiau.

Saulė teka, 7:06 leidži 
si* 4:18.
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Ueina Kasdien, ltakyrua aeKraadlenltth 
JHMraAa.rblaht* lr koreapondentama raitų Dsorrpllna,

■A ftepeaAoii.a tai padaryti lr neprlaiuhAiama taih tiko- 
Tkf palto ženklų. Redakcija pasilaiko aau telk* tat 
tortt lr trumpinti vlaua prlalųatua raliu* Ir ypač ko- 
SMPMetibljaa anty* tavo mieUtrea. Koreapondeutų 
tadto raiyti trumpai tr adJSktat (tel salima raiomaja 
MIMk.) pMIdkant IMellua tarpua putalayniamn, vės
inant polemikos Ir asmenlikumų. Pasenualoa korea- 

, Pondencijoa lalkraAln hedėdamos.
- Redaktorių, prtjms ~ Rup, t >.

Tai Bent Rinkimai

‘ JBūsimųjį sekmadienį Sovietų Rusijoj į- 
Vyksta. rinkimai, kuriuos bolševikų vadai va
dina ‘‘demokratiškiausiais rinkimais pašau-

Vadinimas tokių rinkinių demokratiškais, 
tai yra muilinimas žmonėms akių, tai didžiau
sia melagystė! ; . \ t'• \ j
jAy galima vadinti rinkinius dėmoKratlsr-' 
‘kais, kuomet, tik viėn^s partijai-kandidatų’ 
H sųrašas teišstatomąs^ kuomet net' tos pačioj ‘ 
’ komūnistų pairi jbfe nAriaTns nevalia kandi- 
’ datuotį, jei jie nėra diktatoriaus Stalino ma

lonėje. ' ; .
Kurie iš komunistų norėjo bent truputį 

demokratijos įvesti į planuojamus rinkimus, 
tuos Stalinas apšaukė trockininkais, išdavi
kais, juos ištrėmė, uždarė į kalėjimų arba 
sušaudė. • ’ •

Dar ii- šiomis dienomis, pačiose rinkimų 
išvakarėse, surado visų eilę “trockininkų” 
ir dar gal būt. prieš rinkinius suspės juos 
sušaudyti. * • • ' .

Spaudos žiniomis, Stalinas įsakė visiems 
savo vtddininkorns, policijai ir kariuomenei 
žiūrėti, kad jam, Stalinui būt užtikrinta 
šimtas procentų laimėjimas. Visi piliečiai bus 
varomi policinėmis priemonėmis balsuoti ir 
balsuoti tik nž Stalino kandidatus, nes, iš
tikrųjų, kitokių kandidatų ir nebus. iSiap- 

, tajai policijai griežtai yra įsakyta sekti, kad 
niekas rinkimų neboikotuotų, o kas tai mė- 

. gintų daryti, to ateitis, žinoma, tikrai nepa-
vydėtina.

Tuo būdu Stalino “laimėjimas” yra už
tikrintas. I • •

Taip pat užtikrinta, kad išrinktieji “pa- 
lametttanai” ltX) nuoš. stovės už Stalinų, nes 
jie labui daug bandymų turėjo išlaikyti kol 
įsitikinta, kad juos galima statyti kandida
tais. Kurie tų bandymų neišlaikėj tokių liki
mas yra žinomas. Atsitiktam, jei kurie iš iš
rinktųjų Stalinui pasipriešintų, kitaip, žino
ma, nebus, kaip tik įtarimas išdavikais ir jų 
taukių kalėjimas, ištrėmimas, o tikriausia — 
sušaudymas.

Tesaugoja Dievas bet kurį kraštų nuo 
tokių rinkimų ir tokios demokratijos.

Zūrio Laimėjimo Sukaktuvių 
Ųroga

niiue. JTokioj Chicagoj ne vienas, bet keli i 
lietuviai teisėjai turėtu būti. Sėtuvių turėtų 
būti ir kitose renkamose vietose. Teisėjai 
Zūris pats kildamas į politines viršūnes ir 
kitus su savim turėtų traukti, o visuomenė 
jam turi padėti. Tiesu, jis neatstęvauja visų

SIOS DIENOS ŠVENTE
Pirmieji krikščionys tikėjo 
Nekaltąjį Marijos Pratidėjt; 

politinių grupių ir ne visiems gali padėti, inQ nuo krikŠŠionj^bės pru 
bet savo pavyzdžiu gali rodyti kelių, visiems džios. Taip pajt {Bažnyčios Tė 
tiems, kurie turi ambicijos varytis į priekį.ai ir Daktarai ejudioiagei 

1938 m. Cook County, ir Chicagos mies- aprašo tų tikėjimo tiesų palik 
te bus svarbių rinkimų. Didžiųjų partijų tar- tuose savo raštuose, teisingai 
pe numatoma jaisiskaldymų. Mūsų politikai paieikšdami, kad Marija bu 
privalėtų budėti ir laiku pradėti veikti, kad iajgva tik nuo gimtosios, 
kandidatų prašai i ivairto valdžios 1^1 sektai,,
tao būtų pan.arg.nt, .r lietuvių vardan,. To | „s,e
kių progų, kokios gali susidaryti busimais '
rinkimų metais, nep.-aleiski.ne. .neiaamoji Ponial es, visa skv-

Kiek Išžudyta Kunigų
I sti, visa nekalta^ visa nesutep- 
1 ta, visa nelytėta, visa be nuo* 
l J:—»_ rūfeėa . be ! taJdcoį kfl

,, . c. . , . .... . riuomi dėvi taefApris fcvieey-Patys Sovietų šaltiniai praneša, kad Jigi • 37. •<.• „
1936 m. vidurio Sovietų Rusijoje buvę likvi- v ne . 1O^ g*.'1 
duota 42,800 kunigų. Dalis jų buvo sušau- |*'UbtoJ* Dievo purpura, ta. yta 
dyti, dalis sėdi kalėjimuose, o dalis ištremti La aekakaatma.. / 
į {oj-įniųjų šiaurę ir ten dirba priverstinuo
sius darbus koncentracijų stovyklose. 1917 
iaętiųs Rusijoje buvo 8 vysk. ir 810 katalikų 
kunigų, o šiandien iš viso tėra laisvų 10. Iš 
buvusių 200 evangelikų kunigų beliko 4, 1936 
mėtais buvo teismo pasmerkti 800 kunigų, 
iš kurių 102 buvo sušaudyti. Vatikano su
rinktomis žiniomis Ispanijoje per 1930-37 me 
tus raudonieji nužudė 16,057 kunigus ir 11 
vyskupų- . .

Šventasis sako 
ve taip nekalta,

«*- Mergelės Sūnų, Viešpatį 
Jėzų Kristų”. Ir pridedu: ‘Žy 
<d»d tai skaitė prieš įvyksiant’ 
t lio Symb. III, 4).

Todėl, “angelas Gabrielė 
Puvo Dievo siųstas į Gainio
jos miestų, kurs vadinasi Na 
Mietas, pas meigaitę, paža
dėtų vyrui, vardu Juozapui, 
iš Dovydo namų: mergaite.' 
gi vardas buv<5 Marija. Ange
las, atėjęs,pas jų, tarė: “Svei 
ka, maloHėg pilnoji, Viešpati 
su tavimi; pąlaiminta tu tarp 
moterų”, Jų tai išgirdusi, nu
sigando. jo,žodžįų ir manė sau, 
koks tai yra tas pasveikiri- 
jua4Į^eta^gi jai tarė: “Ne- 
Slhijol0 pariją, nes- tu radai 
fitailėtiM pas Dievų. Štai, pra 
Ūcsi jščioje ir pagimdysi Sū

prieš nupuolimų,, be jokios nų ir praminsi Jį vardu J£l- 
nuodams taškdy Šventesnė už ŽUS. Jis bus didis ir vadinau 
serafimus, nepaliesto kūno it Aukščiausiojo Sūnum. Jam

MOTINOS MARIJOS VARDINĖMS 
' (Gruodžio 8 d.)

Linksmų Šventę šiandien švenčiam 
‘ Motinėlės vardines,

Bado, šalčio mes nekenčiutn& v ’ • IV - f
Per Jos darbus, maldeles...

Kas įvertins Jūs darbuotę 
Jūs kilnumų kas paseks!

Visi mato Jūs rikiuotę •)
Jums garbės vainikas teks...

Motinėle mūs Brangioji!
Šiandien sveikinam mes Jus,

Mums žvaigždė esi šviesioji —.
Melsk Marijų Tu už mus...

Kaip vaikeliai prie mamytės 
Bėga, glaudžiasi stipriai,

Taip ir mūs visų akytės 
Atkreiptos į Jus stropiai...

Mes maldaujame Marijų
Savo maldose karštai,

Kad Jums laimę, ne vergi jų 
Teiktų visad, amžinai...

“Šaltinis” paduoda, k«d laikraštis ‘News 
Chroniele’ stambiomis antraštėmis skelbia ži
nias apię tai, kad italai jau pradėjo atšaukti 
savo savanorius iš Ispanijos. Nes gen. Fran
ko laimėjus baskų fronte, italų pėstininkai 
esu jau jam nereikalingi.

' Raudonieji matydami, kaip nuolat ir nuo
lat pralainių nesitveria iš pykčio. Iš čia sn 
prantami darosi ir tie*žiaurūs žudymai kuni
gų ir vienuolių ir bažnyčių naikinimai.

Paskutiniam numery laikraščio “Heral- 
do Aragon” pasakojamos tokios raudonųjų 
žiaurybės, kurios sukrečia kiekvienų skai
tantį.

Ciudaol Real Mieste (Ispanijoj) raudo
nieji sugavo tos pat vyskupijos vyskupų gar
sų humanistų Msgr. S>tegona draugeysujje

Viesrintėlis Chicagoj lietuvis teisėjas Jo
nas T. Zūris šiomis dienomis minėjo vienų 
metų sukaktuves kai yra teisėju. Ta proga 
praėjusį pirmadienį jo draugai stsirinko į 
Brevoert viešbutį ir jį nuoširdžiai pasvei

kino. .
Kalbetoghi, sveikindami teisėjų Zūrį, pa

žymėjo, kad jis, kaipo teisėjas, įsigija gerų 
vardų. Jis jau žinomas, kaipo teisingas ir 
sumanus teisėjas. Taip mano ne tik lietuviai, 
bet visi, kuriems su juo teko turėti reikalų, 

j;. , lietuviams tikrai yra džiugu apie tai 
girdėti. Lietuvis, nežiūrint kokioj srity jis 
savo tautiečius atstovauja, pirmoje vietoje 
turi bflti ištikimas savo pareigoms, ištikimas 
aavo tautai ir teisingas.

Teisėjo Zūrio sukaktuvių proga mes no
rime ir daugiau kų pasakyti. i

Prieš kebolikų mėnesių nedaug kas iš 
lietuvių tikėjosi, knd lietuvis galėtų būt iš
rinktas į bet kokių aukštesnę vietų. Kai Zū
ris buv» išrinktas, daug kas pasakė, kad jis 
vis vien toli nenueis.

Tai buvo “lietuviškojo” pesimizmo bal- 
’ sai. ... *

Bet Zūris buvo išrinktas ir teisėjo vie
toje Vumjpu laik ii gražų rekordų padarė, ir 
gerų vardų įsigijo. r

Mes čia tuos dalykus primename, • bėk 
norime,. kad sa laimėjimais neužsi
baigtų tolftnettrtg mt£ų politiškas veikimais. 
Turėtų būti priešingai, Šis laimėjimas turė
ti būti dideliu akstinu aktyviau ir vienin
giau dalyvauti šio krašto pelitiniame gyve-

nepaliestos sielos., Kaip Ieva 
prieš nupuolimų neturėjo mio 
dėmės, taip pat ir Marija bu 
vo be jokio sutepimo ir be jo 
kios nuodėmės.

Tikrinusį ir tvlrčiausį pa
grindų tai tikėjimo tiesai pa

Viešpats Dievas duos Jo tėvo 
Dovydo sėstų: Jis’ karaliaus 
Jokūbo naimnoše per ( amžius 
ir Jo karaliavimu; nebus ga
lo ”» Tuomet Marija tarė an
gelui:-“Kaip tai įvyks, kada 
ugi aš nepažįstu vyro!” Au

Tat gyvuok mumsj Motinėle, 
Ramius, ilgus metelius,

Imk šių Vilos dovanėlę 
Ir paguosk mūs vaikelius..

•) Seselių būrius. 
••) Seselių misijas.

Bijūnas

dėjo šv. Augustinas. Kaip k V gėlas atsakė ir jai tarė: “ŠVe 
tur, taip ir čia jis uždegė švie; ntoji Dvasia nužengs ant ta
šų, kurios niekas negali- užge- [vęs, ir Aukščiausiojo galybe 
sinti. Jis rašo: “Kai kalba- apdengs tave savo šešėliu; to 
•na apie nuodėmę, aš nenoriu dėl ir Šventasis, Kurs gims f 
•Marijos nė prišiniinti, ir, ba- tavęs, vadinsis Dievo Sūna-
tenl, dėl Viešpaties garbės’ nd...” Marija gi tarė: MŠtai,
Tr.i giliai tikinčio krikščionie-! aš Viešpaties tarnaitė, tebū
ir didingojo Bažnyčios teologo 
žodžiai.

Sename Įstatyme 'pranašau 
ta apie Marijos asmenį: “Nuo

nie įųan taip, kaip tu paša 
kei...” (Luk, I, 26-38).

Iš tų Šv. Rašto žodžių gan

Vila Juozapo Marijos 
Newtown, Pa. 1937-XII-5.

Skaitytojų Balsai

* PLATINKIME KATALI 
Klft&ĄJĄ SPAUDI

sitikus žmogų, kuris nebuvo
•bažnyčioj, ir jam paklausus,

---- --------  'apie kų šiandien mirijonierius
Brangūs brokai ir sesutės! 'kalbėjo, žmogus tik riek pa- 

Jeigu mes mylime Kristų, jei- Labai, labai gražiai
gu mylime dorų, norime 3U-'kabėjo . Apie kų gi kalbė

• - -.u- » T .. I*’“* kad Ma- lauku geresnių laikų, norime >»’’ Bav^s bažnyčioj uteid“.rnniių as e^^lHrta Ir nao kuri Wniį davč,,matyti don> _ gV> ria keblioj padėty. -Palauk,
-,.ą Maruos gmiK glaudžią, ^u.^ pati.^i ,kUmau»-ou Kristaus vėliava, sto, apie,k» jis iia kalbėjot Na, ir

giminaičiu Julio Molgar. Juodviem išniekin- r,^asl su Simą .is - . justumui į eiles Kristaus apaš-
ti buvo Suruošta procesija, kur jie buvo ve- ,esimu Kadangi Marija, todu ir įT. Anze)ra(Ui sako; -TQi,iH platinkime Jo įv, Moks.
danu nuėsto gatvėmis k visaip .Skoneve.- .na Ska,sc.aus,o,. .r Nekal kflkį tik Diems lą žodan> darbUi
kiami.

Taip bevedant juodu į PVetisAntų gatvė
je buvo nušautas vyskupo giminaitis Dr. Mal- 
gar. Bet kad vyskupas negalėtų mirštančio 
palaiminti, raudonieji nupiovė vyskupui abi 
rankas. Nesuprantamo ir žvėriško jausmo pa
gauti bedieviai tuo nesitenkino, bet nupiovė 
vyskupui dargi ir abi kojas. Dabar įritino f 
šaligatvy esančių grobę ir paliko. Taip di
džiausiuose kentėjimuose pasikankinęs vys
kupas kurį laikų mirė. Anksčiau minėtas 
laikraštis sakosi šias žinias gavęs iš visai 
patikimų pabėgėlių ir už jų teisingumų ga
rantuojąs.

Daug vienuolių ir žymesnieji katalikai 
Ciudaolo Real provincijoj ir pačiam mieste 
prityrę nežlnottiško raudonųjų su jais elge
sio. Apie kai kurias tų žiaurumų ir sužvė
rėjimo smulkmenas čia «ė rašyti negalima.

Ir antruoju kankiniu vyskupu Bažnyčia 
gali didžiuotis* kuriuo šiomis dienomis pa> 
didėjo Rusijos kankinių skaičius. Tai katar 
likų vyskupas Froscli. Jis šiuo metu, kaip 
rašo “Sonntagsblatt”, po didelių kentėjimų 
mirė Odeseos kalėjime. »'

1935 m. bolševikų valdžia jį apkaltino 
tariamu šnipinėjimu ir suareštavo. Savo il
go kalėjime sėdėjimo metu vyskupas kelis 
kartus buvo prašęs ir reikalavęs, kad jis 
būtų teisiamas. Tačiau nebuvo atsižvelgia
ma į jo reikalavimus ir jis toliau be teismo 
laikomas kalėjime. Pagaliau vyskupas supra
tęs, kad nieko iš ta yššeis~ liovėsi tikėjęsis 
teisingame. Po douęeftto kilnojimų iš vieno 
kalėjimo į kitų, jis pagaliau nuo sausio mėn 
buvo laikomas t kietas katėjime, kur išvar
gintas šiuo metu mirė.

Čiausioji, Ji patikai Dievui Ti- 
vui, ir Jų aprinko, kad būtų 
švenčiausioji 1 Dievo Sūnaus 
Motina. Šv. Povilas rašo: ‘L\- 
tėjus laiko pilnybei, Dievas 
siuntė Savo Sūnų, padarytų iš 
moteriškės” (Gal. IV, 4). Tai 
buvo laikas, kuriuo Senojo Iš
statymo išrinktieji kartu su 
seneliu Simeonu laukė'“Tzra 
rito paguodos” {buk. II, 25)? 
Tai buvo laikas, apie karį Jė
zus Kristus skelbė Savo to li
tai: “Laikas pasidarė pilna?, 
ir Dievo Karalystė prisiarfci 
no” (Mork. lį 15). Jan Ado
mo dienomis Dievas nustatė 
Io laiko ribas ir pagrindinius 
jo tėkmės tarpus, sakydamas: 
“ Aš padarysiu neprietelyatę 
tarp lavęs (žalčio) ir tarp mo-. 
teriškės, tarp tavo oinijos, ir 
jos ainijoe; ji sutrins tavo gal-, 
vų, o tu tykosi jos kulnies ’j, 
(Prad. Iii, 15). Tai buvo pir
mas istorijos pasireiškimas tos 
užuomazgos, padarytos prieš 
amžius Dievo - planuose išgel-

sugalvoti galėjo, sužibėjo toj 
Pana, kuriai Dievas nutarė 
pavesti vienintelį Sayo Sūnų, 
Kurį, ir Pats save, myli, kad 
Jis būtų bendras Dievo Tėvo 
ir Panos Sūnus.” (De Concep. 
Virg. 18). Dėl to nuo pat kri 
kščionybės pradžios Marijo? 
didenybė vertinta ne ta:p dėl 
Jos nepaprastos motinystės, 
kaip dėl Dievo Sūnaus šven
tumo ir ‘ skaistumo, Kurį Ji 
nešk)jojaaVo įščipje. Malonė? 
pilnoji” laidyta ne tik Mari
jos prigimta phpaoša, bet jr 
nurodymu, kad Ji “pradės ir 
pagimdys Dievo riflnų”. ‘ 

Toks Marijos skaistumas bu 
vo Jai suteiktas prieš Jai gim
danti. Taip galvojo garbingi 
Bažnyčias mokytojai ir uolūs 
Marijos gerbėjai.''

Katalikų pasaulis neapsako 
Inai- pradžiugo, kai 1854 me
tais Popiežius Pijus Derinta 
sis iškilmingai paskelbė tq 
tikėjimo tiesų, kad visuotinis 
nuodėmingumo dėsnis neliečia

O ypač platinkime katalikiš
kųjų spaudų. Ness spauda yra 
galinga. Spauda yra , galinge
snė už kardų, kųnuoles, ji dau 
giau atsiekia negu įspūdingos 
kalbos, gražiausi pamokslai. 
Žmogus, išgirdęs kartų pamo 
kslų, arba kalbų, greitai jų 
užmiršta. Kad taip yna, liudi
ja pavyzdžiai. Per misijas mi
sijonierius sako labai gražų 
pamokslų. Žmonės, rodos, klau 
sos. Išėjus iš bažnyčios ir su-

paprasti '.monės, gimę pirmų 
jų tėvų nuodėmėje, tik per šv. 
Krikštų atgauna pirmykšti

nepamenu, tik žinau, kad la
bai gražiai, gražiai kalbėjo”. 
Šitų aš girdėjau savo ausimis. 
Manau sau, tai tiek įtekmės 
misijonieriaus gražūs pamok
slas į kai kuriuos padaro.

Gi laikraštis kas kita. Žmo
gus pasėmęs laikraštį ir atsi
sėdęs ramiai vienas perskai
to kartų. Jeigu tas skaitymas 
jam patinka, perskaito ir kitų 
kartų. Nekartų tas laikraštis 
padaro didelės įtekmės į žmo
gų-

Vienoj airių parapijoj bu
vo misijos. Misijonierius !a 
bai ragino žmones platinti ka
talikiškų spaudų. Sakė: “Per 
skaitę katalikiškų laikraštį ne 
numeskite, bet duokite kitam 
paskaityti. Važiuojate busu,skaistumų, Marija įau savo 

prasidėjime buvo apsaugoto ar traukiniu, arba gatvekariu, 
nuo gimtosios nuodėmės. Ka- I palikite katalikiškų laikrašt
talikų Bažnyčia Nekaltąjį Ma 
rijos Prasidėjimų laiko apre:- 
kštųja Vieša ir aiškiai jų pa
brėžia.

Mes katalikai tikime, kad 
Marija yra Nekaltai Pradėto 
ji, ir kad Ji yra Dievo Moli
na. O kadangi Marija yra Die
vą. Motma, tuo pačiu Ji yra 
Galingoji mūsų Užtarytoja.
Dėl to visuose mūsų reikshmi

bėti puolusiai, žrapnijai, ^KMarijOs: “',ttw««ttlcj4 P*na 
tada Dievas tarė nepaprastų- wv0 prMidė-
jį Savo žodį: *‘To aš noriu!”; jirao Viaagainčiofr ttevo y-

Marija buvo Izraelio <biktė/?AWUfe matonų opaatųpto - , - w ••
iŠ karaliaus Dovydo giminės.'ūtxo gimtorios nuodėmla, ^ėkimės i Marųų su pa
Tai iipnuuiaV. įrM 1 *»«» Krirtaas. ““‘“J"” "

^rarm'in Tfiinrihėtnln Tratinai.Pirmiausia 1938 metus skelbti kaip “ryŽ- šimtmečius (.pirm Kristaus', Sranuių Išgelbėtojo, nuopel-
tingumo. metus”..Pet juos Rusijoj turi būti užg.) didinga^ Izraelio ptarm- 
HYjrganizuota mažiausiai 1 milijone® naL4- šos laaįas: “l£ Jessės šakn;e?
bedievių, sugriauta arba uždaryta apie 1,500 I įg8US8 takelė, ir pražydės" 
bažnyčių if šiaip maldos Minų. Jaunuoment - — - - " -
turi būti AtfkUĮjfttaa, 1001 n*>*A bedieviškai.
Kiekvitaia brdūA ių orgaaiaarija tarinri biri 
įpareigota 5 mėnesių bėgy atsiųsti sato su- 
umnymūs, kwir^geriau kovėti sn tikyba.-Kad 
propaganda geriau vykbų, nuo šiol 'paštą? 
veltui siuntinėsiųs bezbožninkų propagandų.

buiVI čia kiekvienas žodis y- 
m djdžiausies reikšmės. Baž 
nyčia ’feki, kad Marijai, kaųkaip
ir kiliems žmonėms, reikėję 
išganymo malonės. Ta&au, Bo

Neseniai buvo toks atsit.il 
mas. Važiuodamas traukiniu 
žmogus skaitė ir paliko kata
likiškų laikraštį. Netoli sėdė
jęs ųukštos kilmės protesto- 
aas paėmė tų laikraštį ir ėmė' 
skaityti. Ir taip tas laikraštis 
jį paveikė, kad panorėjo likti 
kataliku. Pradėjo lankyti ka
talikų kunigų, išmoko tikėji
mo tiesas ir ne tik jis, bet ir 
visa jo šeima priėmė katali
kiškų tikėjimų”. Tai matote, 

meile. O Ji išklausys mūs j ^^ių naudų tas traukinyje pa 
maldavimų ir per Dieviškųjį j liktas katalikiškas laikraštis 
Šovo'Sūnų suteiks 'mums rei- P®dar& Tasai žmogus ir jo

(Tz. XX, 1). D Jeseė buvo Do
vydo tėvas. Jis yra toji šak
nis, iš kurios išaugo šakelė ir žny’in kartu tiki, kad Mari 
pražydo. Šv. Augustinas rašo jai trį'' išganymo malobė bu- 
“Šakele pranašas pažymi Me- vo suteikta kitokiu būdu, ne- _ 
rgelę Marijų, o šakelės žiedu gu paprastiems žmonėms. K?.i išganymų

kalingas malones.

“Įsidėmėkite jūs viai, kurie 
tTokštato Dangaus Karalys
tės!”. rašo Šv. Bonaventūra. 
“Gerbkite Marijų, ir jūs tu
rėsite gyvenimų ir amžinųjį 

fiamata»♦

šeima džiaugiasi atradę tik
rojo Tėvo namelius.

BroHai tr Sesutės, katalikai! 
Platinkime katalikiškų spau
dų -prie kiekvienos progos; 
perskaitę juos duokime, ki- 

(Tęsinys 4 pusi.)
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JA UNI MAI
Laisvės Alėja lamu Italas
“Jie ir Ji” smarkiai buvo 

“apkulti”. Mat, patekom© j 
tokių miesto dalį, kur mus 
pažino. Oi lakia, gerai, kati 
turėjome liežuvį, kitaip būtu
me “atsakė” už visas žinutes 
“Jaunimo” puslapyje...

Pereitų trečiadienį jaunuo-

Švč. Panelė Marija tikrai 
yra jaunimo idealas, nes ji, 
be nuodėmės Pradėta, nuo 
pat kūdikystės rodė gražiausi 
pavyzdį. Nors mes daug ir 
nežinome apie jos asmenį, liet 
kiele žinių turime apie jų, už
tenka priparodymui josios be

lis gavo “Draugų” tebebūda-'ga,0 gvento gyven{m0. 
mas lovoje. Pranas, kaip žai-j Pa<lavirna8 sako> kad yra 
bo trenktas išsirito... Ir atsi- uįgįijkę du Panelės pa
sėdęs ant lovos surijo visą veikslai, iš kurių vienų piešęs 
Jaunimo puslapį! Iki šiol, Lukas*, o antras Kpifani- 
girdėta, kad jis ligoninėje. >Ug atpasakotas< vienas tų 
Mat, negalėjo suvirškinti tų įaveikslų yra Roin0je> Svč. 
vl8$— - I Marijos didžioje\ bažnyčioje.

Redaktorius informuoja 
s, kad labai daug bendra- 

rbių atsirado. Dabar, jis 
lvų suka, kaip čia radus iS- 

eitį. Tik, visa bėda, kad daug 
pašauktų, bet maža išrinktų...

Stebuklas! Gavome laiškų. 
Panelė Lucija X prašo: “Pa
sakykite man kur galėčiau 
rasti Chicagos jaunimų bet 
kokiame šeštadienyje tarp 
9.00 P. M. ir 1.00 A. M 
Vargas, ar negali rasti jo na
muose! Jis ir Ji mano, kad 
šeštadienį jaunimas sėdi na
me. Ypač, kai liko tik plonas 
centas kišeniuose..

Matėme paskutinį “Lais
vės” Jaunimo puslapį (Gruo
džio 3.) Turbūt, to puslapio 
redaktorius buvo neišsimiego
jęs, kaip tvarkė tų puslapį. 
Jis įdėjo tokių biaurių klišę 
tame puslapyje, kad akis už-

Pagal Epifanijų Svč. Panelė 
taip atrodžius:

“Rimtumas ir kilniausias 
dorumas švietė kiekviename 
jos veiksme. Ji kalbėjo mažai/ 
bet visada tiksliai, išmdntin- 
gai. Ji buvo viedemg lengvai 
prieinama ir su maloniu kan
trumu klausė to, kas jai buvo 
pasakojama. Su visais buvo 
maloni, užtat visų buvo ger
biama. Ūgis buvo vidutinis. 
Jos kalba buvo kukli ir lais
va. Niekad neeakė tuščių be
reikalingų žodžių, kuriais ga
lėtų padaryti kam nors nes
magumo, arba kurie butų iš
reiškę jos nesusivaldymo.

“Jos veidas turėjo gražių 
bruožų, plaukai gelsvi; akys 
gyvos bet giliai protingos ir 
antakiai gražiai juodi. Pas jų 
nebuvo matyti tuštybės, — at
viras ir paprastas elgesys.

daryk. Net, “girdėjome”, Nesirūpino savo veido gražu- 
kad “Naujienos” redakcija 'mu5 nebuvo pas jų išsiiepimo, 
smarkiai pasipiktino!.. Kasgi visados elgdavosi su did
inate, tokį pilvotų vyrų dėti žiausiu nuolankumu. Neapsa- 
jaunimo puslapyje! Gal, tai komas Jos malonumas sklei- 
tnri būti idealas jaunimui! dė dangiškų šviesų visiems
Nuo šios dienos, žinome, kad 
“Laisvės” jaunimo skyrius 
nustoja 3 skaitytojus,..

Jis ir Ji

LIET. VYČIŲ KLŪBĄ 
PAŠVENTINO

Gruodžio 5 d. oficialiai bu
vo atidaryta Vyčių ramovė 
(ciubbouse). 'Apie 4 vai. va
kare atvykus ponams Lietu
vos konsulams Daužvardžiams, 
gražus jaunimo būrys įžen
gė į naujas Vyčių patalpas.

Ponia Daužvardienė perkir- 
kaspdnų, kuris jungė di

džiąsias duris. Kun. M. Ur
bonavičius, M.l.C., apskrities 
dvasios vadas atliko šventi
nimo apeigas.

Dalyvavo visa Vyčių ap
skrities valdyba, keletas na
rių iš Centro valdybos, orga
nizacijų atstovai, Vyčių rėmė
jai ir lietuviško jaunimo spau
dos atstovai.

Gražjų kalbų teko išgirsti. 
Kai kurie kalbėtojai pinigiš-

Jos darbams.
“Kaip buvo skaisti, graži, 

! nekalta Šve. Panelė savo sie
loje, taip tas Jos šventumas 
spindėjo ir visame kūne.”

Pasaulyje negalime rasti 
kito asmens, kurs būtų taip 
apdovanotas Dievo dovano
mis, kaip Švč. Panelė. Ji yra 
dieviško grožio kūrinys. Tat, 
koks tai gražius jaunimo ide
alas! F. G.

kai parėmė naujus Vyčių už
simojimus.

Vyčiams linkėtina: “Escel- 
sior.” Taraus.

Lakūnas: — Ar Tamsta 
girdėjai šitų posakį: . “Pa- 
žvelgk į Neapolį fr mirk.”

Keleivis: — Taip, girdėjau.
Lakūnas; — Tai dabar mes 

skrendame virš Neapolio ir

Smagus žiemos sportas.

Krepšinis
(Basketball)

ŽYDINTIS PASAULIS
Nubluks šviesioji saulė, 
Nubluks ir nebešvies,
Į žydintį pasaulį 
Žiema rankas išties.
Žiauri negailestinga 
Lapus ji nuHraskys:
— Gamtoj gyvybės stinga,— 
Tik snaigės pasakys.

Ir krisdamos ant medžių 
Ir. puošdamos lankas 
Ir tavo laimės džiaugsmą 
Nartu gal nusineš... •

Aleksandras Šatas.

... eina velniop?!

Liūdnai žiūri kai kas į jaunimo ateitį. Pats jaunimas liū
dnai žiūri į savo darbus, į kitų nuveiktus darbus ir į patj gy
venimų!...

Rodos, viskas gražu, kai matai jaunimų šokiuose bei vie
name kitame parapijos parengime. Ypač, džiaugsmo šypsena 
puošia senosios kartos veidų, kai sporte lietuviškas jaunimas 
laimi laurų vainikus. Tai džiugantieji reginiai. Bet, yra ir 
liūdnų ištižimo vaizdų.

Koks jaunimo® eina velniop! Bendrai pasakius, tai jauni
mas, kuris nesidomi gražiais idealais, kilniais siekiais. Jis 
laikosi principo,: “Nei Dievui, bet ir nei velniui!”

Kasgi sukasi tokio jaunimo galvoje! Šokiai, vakarai; 
sportas ir dar kažkas. Jam rūpės nauji batukai, kinas, graži 
drabužiai ir t. t. Visa tai ne bloga. Bet, visa bėda, kad jau
nimas vien tik tais dalykais ir sielojasi. Kur tos šviesios, gra
žios idėjos? Jaunyste, tai gerų troškimų laikas.

Šlykštu, kai matai jaunimų nusigėrusį, nusilakusį. Tai 
tau didvyriškumas naktį praleisti juodžiausiuose užkampiuo-į |U0SJ žaidimus Tačiau dėl 
se. Kur čia gerujnas bei'grožifitl Ir ne stebėtina, kful per auk-i-vair| iežasA yra įana 
sti, tas jaunystes žiedas nuvysti. , i , . „. ..

Neabejotina, kad daug jaunimo eina velniop! Ko- n a yvanJan n!JU ai
dimuose ir taip pat nori su
žinoti žaidrmių smulkmenas, 
tačiau visi žaidimai pasilieka

KUNIGO BOSKO PATARI 
RIMAI JAUNUOMENEI

Praeito mėnesio palraigoje 
išlydėjome futbolo sezzmų, gi 
šio mėnesio pradžioj sutiko
me hasketbolo (krepšinio) 
sezonų. Mažai kas iš mūsų žai 
dėme futbolų—daugiausia tik 
klausėmės apie žaidžiančius 
per radio, arba skaitėme lai
kraščiuose. Tačiau basketbo- 
lų didesnis nuošimtis žaidžia, 
nes žaidžiančiųjų sąlygos pri 
ei naujesnės.

• Lietuviai ypač padarė žy
mių pažangų basketbolo spor
to srityje. Tr kodėl ne... Ne
rasi draugijos, organizacijos, 
kuri neužsiimtų šitų sportu.
Nors jų pirmaeilės tikslas nė-.
ra sportą®; tačiau jis padedabenkite blogų knygų ir 
ir labai dang, laikyti mūsų ‘ IaikraK,i*e skaitykite tik ge. 
jaunimų organizuotų. Taigi, _rus raštus.
kadangi mūsų ypatingas spor- “Jaunystės įpročiai — viso 
tas yra basketbolas, todėl gyvenimo įpročiai. Jeigu jie 
mes, kaip gerai išsilavinę, geri — visada mums padės 
einame pas svetimtaučius... Ir
juos neretai suplėkiame, kas 
stiprina ir riša mūsų jaunuo
lius tampresniais vienybės 
ryšiais.

Netrukus- Chicagos apylin
kės Vyčių kuopos pradės 
tarpsavius basketbolo žaidi
mus. Kaip teko pastebėt, ne
mažai jaunimo susirinkdavo

dorovingai gyventi ir sielai 
amžinų laimę užtikrins. ^At- 
virkšeiai, blogi įpročiai mūsų 
sielų nustums į pražūtį.”

“Kas lengviausiai jaunuo
lius įstumia į nedorybes — tai 
netikę draugai, girtuoklystė, 
pelno žaidimai ir rūkymas.”

“Netikę draugai yra tie:

Ray Buivid, buvęs Mar
ųuette universiteto žvaigždė, 
narys Tribūne All-Star ėleven 
ir dabar žaidžia su Chieago 
Bears. Lietuvis!

CHICAGO TRIBŪNE 
RAŠO:

dėl? Dėl to, kad ne užtektinai pabrėžiamas idealizmas. Jnk, 
kiek idealizmo ir pačiai visuomenei reikia!

Pavyzdys geras — visuomet jaunimas pasimokins. Kiek to 
idealizmo matysi gyvenime?! Tie patys žmonėsę kurie skelbia jokįų aprašymų. Labai pa 
gražias idėjas, patys, peiliu nori durti kitam į kuprų. Kaip [g(,jdįuta) kad kuopos ifsirin.
ehamėlijonas keičiasi savo spalvas, taip neva idėjos žmogus 
keičia savo idėjas už vardų, garbę ir pinigų..., , . . , . ...

Jaunimas gal yra idėjų bankruto pavojuje... Bet, virš-mi- ne įvykusius žaidimus apra- 
nėti žmones jau seniai subankrutavo! Jie pliki... §ytų >r vestų tam tikrų sta-

Pesimietiškas reginys, kai matai, kad jaunimas eina vėl- tistikų “Jaunimo” skyriuje, 
niop. Bet, vilties kibirkštis tebeplasdena. Pats jaunimas turi Tas jaunimų suįdomins, su-
kovoti... gyventi, tai kovoti! kels daug entuziazmo,'ir ga

Jaunystę turi lydėti graži idealai. Kai jaunystė žydi, kas
užtvenks jo troškimus! Ugningos akys žvelgia į tolį... Lygusi 
idealų kelias žengti lai mėn. Jaunime, laimėjimas tavo ranko
se. Kų darysi? Ar eisi Velniop?? Tavo atsakymas — neisiu!

ktų savo korespondentus, ku

Įima tikėtis skaitlingesnio da
lyvavimo žaidimuose.*

- V. Žvalgas.

Lietuviai vis patenka į lai 
1) kurie nėgražiai kalba arba kraščiu-s. Chicago Daily Tri- 
nekukliai elgiasi; 2) kurie pa- bune (gruodžio 3 d.), Areli

Ward rašo:... “Andy Puplis 
of Notre Dame’, who in the 
ėlosing games of his interco- 
llegiate career established 
himself as one of tbe best 
bąli carriers of tbe season, 
is a Lithuanian...”

Tarųe pačiame numeryje, 
tas pats rašytojas sako: Ed 
Krause, one of the finest foot 
bąli players.and basketball 
players developed in Chica- 
go5s Catholic High School 
league is engaged to marry 
Miss Elis Linden of Chica-

juokia ir išniekina tikybų; 
3) kurie ragina jus neiti į 
bažnyčių ir apleisti savo pa
reigas.”

“Girtuoklystė silpnina kū
nų, tikybines pareigas nepa
keliama našta paverčia, prie
varta stumia į pavojingas 
vietas.”. **’■ 4 ' ' fl ''V - . .

“Pelno žaidimų pamėgi
mas — tai peštynių, keiksmų, 
apsileidimo ir šventų dienų 
išniekinimų mokytojas.”

Redaktorius — Kazys AcLna.

60,000 DALYVAVO 
KONGRESE

Belgijos apos-tolatas yra ka 
reiviška tarnyba Kristui Ka
raliui. Belgjios jaunimo tarp© 
ši mintis yra labai stipriai 
prigijusi. Valonų jaunuoliai 
Liuvene savo kongrese, 1927 
m. nutarė tame industrijos 
mieste nešti apvainikuoto 
Kristaus paveikslų. Vyresnie
ji žmonės nepatarė taį daryti, 
bijodamiesi Kristaus pašai-

nepaklausė. Pasisekimas buvo 
Į nepaprastas. 60,000 jaunų vy
rų dalyvavo kongrese. Liu
venas buvo puikiai papuoštas. 
Didžios minios stovėjo tose 
gatvėse, miniomis ėjo proce
sijos. Patys žiūrovai užside
gė tomis pačiomis idėjomis, 
'kuriomis jaunuoliai buvo už
sidegę. Monseignenr’aa Pi- 
card sako, kad jig nematęs 
žiūrinčių žmonių tarp© šyp
senos, priešingai buvo mato
ma per veidus riedančios a- 
šaras, kurių daugelis nesis-

noolArri! iizvloizva

buvo girdimas 
“Lai gyvuoja Kristus Kara
lius!” Panaši procesija Kris
taus Karaliaus garbei yra į- 
vykusi Antverpene. Šioje 
procesijoje dalyvavo didesnė 
jaunuolių vyrų minia, negu 
Liuvene.. (‘‘K. P”)

“Tabako rūkymas ir kram
tymas pūdina dantis, silpni- K° 

šauksmas: ,na jėgas ir subloškia su ne
gerais draugais.”

Nepatiko žodis.

Tarnaitė: — Aš savo pas
kutiniųjų tarnystę pamečian 
dėl to, kad man ponia pasakė 
tai, kas man nepatiko.

Naujoji ponia: — Tikrai! 
O kų ji Tamstai pasakė?

Tarnaitė: — fasieškok dar-

n
Sekmadienio sporto pusla- 

jpis turėjo foto ir tokį apraš* - 
ma,: “Ray Buivid of Marųu- - 

Būkite visada linksmi, tik tte... on the Tribūne All-Starnuodėmės venkite.”
“Stenkitės niekada neap

leisti šventadienių pamoks
lo.”

“Pasirinkite sau išpažinties 
klausytoju tokį kunigų, ku
riam jūs jaučiate didesnį pa
sitikėjimų ir dažnai eikite šv. 
Sakramentų. Sv. Pilypas Ne
ri, didelis jaunųjų šventasis, 
ragindavo tuos savo draugus 
erti išpažinties sykį per sa
vaitę, o Komunijos — dar
dažniau, jei tik išpažinties 
l'l—UUC. „ (<s į,J

eleven also gets hiR big ehan 
ee with the Bears today. Bui 
vid, a great passer, vili be i n 
much of thc game at Iv,t 
hai f bacV’’.

Pirmadienį, (gruodžio 6) G. 
Strickler rašė: “ Buivid’s pai
sęs seore.” Toliau: leading 
roles in the travestry were 
played by Buzz Buivid...

Sportininkas.

E GOOFUS F
P CARRY ME BACK; 

rj-fO OLO VIBGlMNY
BACK Home AGAIN 
IM INDIANA « / t 

< / / & . M,

r EveRyasey 
svariu «?ANse 
of My 
M«R\ZBU3OS voice v. ■mcy 
AU. TW»NK l-M 
HOT STUFFĮ

HORSE-
PADlSH’.’.

Redakcijos Žinute

Visas žinias, straipsnius ar
ba korespondencijas (trum
pas) siųskite šituo adresu:

JAUNIMAS 
c-o Drangas 

2334 So.

Nelaiminga gyvenimo pradžia.
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BRANGIOJI MANO MOTINA

Nors mano gimimo nuora*. Jš tikrųjų, brangioji mano 
šai parodo, kad aš gimiau ru- niotina buvo tikrai ateidavo* 
gsėjo 11 dieną, bet brangioji-d Švenčiausios Panėlės Mari 
mano motina sakydavo, tvir- ;os globai, ir uoliai meldėsi 
tindama, kad aš gimiau Šven- prašydama užtarymo ir pagal* 
čiausios Panelės Marijos gini- bos visiems reikalams. Ir Š’’e.

padalinkime. Beskaitant žmo ' gi katalikų nebudėjimas. Kri*' Mieli broliai ir sesutės, ka- 
I gui laikraštis patiks ir jis už- stus pasakė: “Melskitės ir bu- t ai i k ai! Jei norime užsitrauk-

Panelė Marija taip pat mylėjo 
geiąją mano motiną, kuri .a

siraiys. dėkite, nes priešas, kaip jau* ti Dievo rūstybės, nenorėkime
Nežinia dėl ko skatikai taip ■ tis, baubdamas suka apie jas*, sulaukti to, ko sulaukė minė*

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS SLA. dar moka “Vienybės” 
d r ūką m ei ir už “Tėvynėm” 

Vakar gavau grumstą nuo drūkavojimą. Atrodo, kad 
vieno SLA. nario. Ktai, ką jis daltartini SLA. členetva būtų
rašo: i net pergera tautininkams. 

“Dabar tarp vadinamų tau-'Juk, užuot “Vienybei,” ji 
tininkų-sandariecių ir cieilis- 45,000 kėš galėjo paskolinti 
tų bendro prunto eina dide- Bostono 'cicilistų Maikio dva- 
lis faitas — lėkšinai hfisimoe
SLA. clenstvos. Bendras

rui

- prunta« faituojag už dabar-
• tinę cieilistinę členstvą, o tau- 
" tininkai sudarė savai eljeitę»
- ir ui jį faituojaa.
- “Man ta« neaišku. Sakysim, 
J SLA. yra paskolinus (kiti jau 
S sako
- “tautiškam” namui—“Vieny 
J bes” Bruklyne. Ir iš tos 
JĮ “Vienybės,” sako, jau gau- 
2 naši įspūdis, kad tas namas 
Z nebe Susivienymo, alę jos, t.y. 
■ “Vienybės.”

“Kai šįmet reikėjo tas na-
• mas remontuoti, tai dabarti- 
J nė SLA. členstva, sakoma,
• dar prikišo 45,000 kėš ir iš 
2 “Vienybės” vis gaunasi įspū- 
2 dis, kad tas namas yra

tądien į, būtent, rugsėjo 8 dio 
ną.

Tų kelių dienų skirtumus vo gyvenime iškentėjo daug 
mano gimimo datoje nepadaro vargų čia, žemėje, bet^į tuo 
didelio protarpio. Tačiau, sva- pačiu ji džiaugėsi, kad gnu- 
rbu tas dalykas, kad brango- davc visa tai, ko prašydavo 
ji mano motina turėjo d ’deiį iš Marijos, Dievo Motinos. Vie 
pamaldumą į Švenč. Patelę nas iš jos nuoširdžių trtšk.'.nų 
Ala riją, Dievo Motiną, nes ją ir kilnių prašymų buvo tai, 
crdeliai mylėjo ir gerbė, ! kad mirtų Svenč. Panelės Ma

Štai, Švenčiausios Paneli f joe Nekaltojo Pras dėjimo 
Marijos Gimimo šventė, brau šventės dieną- Ir gruodžio 8

‘VTaigj, noriu, kad kas pa- gioji mano motina rašė man dieną, Švenčiausioji Panelė
tluiuočytų, kam tautininkai 
nori išmesti tokią gerą jiems

sekančio turinio laišką: i Marija pasiėmė numylėtą nia-
“ Rugsėjo 8 dieną išpupla'no motiną pas Save, kad tu

apsnūdę su katalikiškos spau- Rusijos, Meksikos ir Ispaui- tų kraštų katalikai, pabusk1- 
dos platinimu. Kiekvienoje pa'jos katalikai snaudė, už tai me iš letargo ir visi stokime 
rapijoj turėtų surengti kata- Į l&dievybės priešas pagavo j t až kutalikišką spaude 
Ūkiškas spaudos jei jau ne savo žabangus. Dega šimlnie- Menka Dulkelė
savaitę, tai nors vieną vaka- tinės bažnyčios, griūva moks
rą, arba vasarą nors vieną pi- lo įstaigos, kunigų, vienuolių Į, 
k nikų. O dabar niekur nieko kraujas upeliais teka, katali-
negirdėti, kada tikėjimo prie
šai išsijuosę dirba dėl praga
ro. Katalikai neva sako, kad

kų akis ašaros temdo. Šian
die jie supranta, kaip bran 
gios buvo tos Dievo malonės,

dabartinę SLA. členstvąt ! švenčiausios Panelės Marijos retų amžinąjį atilsį ir laimę 
______ i Gimimo šventė. Tai “Jeruza- Dangaus Karalystėje.

Pas mus sakoma kad bai- U&u’i ItraeJij Taip, Magdalena Tamoliū-
L. yra pasRonnue (mn jau' 1 n,us SRKonia> KAd baI ,jiįoUirsuias mūsų tautos irar- • - x* r ♦ • u „„a. L . X , šavikni neri balšavikus Ga- ,,z-iau8bU1"s’’ niUb* muios gar Bienį 1S glo pasaulio atsiskyrė

vL apie U-JUT. 's-xBio 8 die^ 1936 metai.

štuką, būtent, kad vienas 
Cape Town (Afrikoj) uni
versiteto studentas išperėjo 
strausiuką. Jis buvo susibe- 
činęs, kad *tai padarysiąs. Ir 
padarė. Radęs strauso kiau
šinį, parsinešė namo, atsigu
lė į lovą, pasidėjo po savimi 
kiaušinį ir nesikeldamas' išgu
lėjo kelias, savaites. Vieną 

ne dieną iš kiaušinio ir išsikalė
kieno .kito, ale

s i=====3=
I,cs. Be to, strdueiukas. 7

♦ • ♦ ♦♦♦«

RINKTYNĖS MINTYS 
KCKVENAI DIENAI

vertė .

Kun. Ant, M. Karuii&U

»»»»<•P
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tikybinis išpažinimas yra grv
, nai miręs... Apleidimas labda
ringų darbų... biauriai aptem
dins mūsų pačių širdis ir pa
slėps Dievo veidą nuo mūsų. 
— H. Kardinolas E. Manning

“Ką tik tavo ranka gali pa
daryti, tuojau daryk, nes nei

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th CL. Cicero, IIL
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—0 vai. v.

3147 So. Halsted St., Ohica<o 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Kristų myli, bet darbais pa j kaip jie šiandieną jas įverti- 
rodo, kad ne. Juk mūsų bran- ne* Bet jau po laiko, 
giausias Išganytojas pasakė:
“Iš darbų pažinsite juos”. x 

Kalbėjau su kai kuriais veb
kėjais iš lietuviškų parapijų.
Sakau, kodėl nesurengiat nors 
vienos pramogos spaudos pla
tinimui. Sako, “kad mūsų dva 
sios vadai yra priešingi; jie 
neleidžia rengti kitam kam, 
kaip *tik parapijos naudai”, 
lštiesų, nesinori tikėti. Jeigu 
tikrai taip yra, lai dano bai
sią klaidą. Juo daugiau ture 
stone organizacijų, juo dau
giau bus žmonių, apšviestų

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 • 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

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

Tel. Ofiso:
LATayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sefemadienįf 

pagal eatartį.

Rez.:
8486 W. M St

brangus sūneli, ta diena 
dėl mūsų yra reikšminga
labai brangi, nes tą pačią die-,paoelę Mariją pasiliko kilniu

ir tu atėjai į šį pasaulį. 'pavyz<|įįrf sekti kitiems, kurie katitl'k'ška spauda, tuo geriau
Ir vien dėl to, sūneli, prašau ,mMta wu kitiemg , bu» ir parapijai. Nebus geras
tį dieną atlaikyti šv. Miš'a J nyti gaUngo užtarymo arbo , Parapijonas, kuris gerai nepa-
kad Švenčiausioji Dievo Mu Irusią malonią iš Marijojs’8ta savo 0 *W-

>n»R pažins ' tik skaitydamas

*r į tačiau — jos nepaprastas ir 
4 j uolas pamaldumas į Švenč.

tina neišstumtų mus iš malo-, ]jievo Motinos Todėl, ir šv. i 
nirgos savo globos. Mes turi £crnardas ne veltui įamžino 
me turėti viltį prie Dangiško- Panelės Marijos nžta-
sios Motinos. Nes po manu lymo galybę ^nemirštančio* 
minties pats peturėsi kitokio.* jualdelės žodžiais: “Atmink, 
rutinos, kaip tik vieną Dan- švenčiausia ji Panele Ala riju. i

jc.g nuo amžių nebuvo girdė I 
ta, kad kas nors Tavo apgy 
n’man bėgąs, Tavo pagal Lo 

giškąją Mottoą...”
Tai brangūs gerosios moii

nos žodžiai. Jie tapo atminti

mą
katalikišką spaudą.

Liūdna, kad katalikai taip
apsnūdę dirba dėl Kristaus. 
Jie dejuoja tada, kada jau bū
na pervėlu. Kas privėfiė prie 
nelaimės Meksiką, Ispaniją ? <>

nas palikimas sdnni kunigui '..neldžiąs, Tavo užtarymo rei-
O Švenč. Panelės Marijos Gi
mimų šventė visada bus iškil
minga ir majestotinga. Neve.1 
tui ir Šventoji Bažnyčia kal-

kalaująs, būtų buvęs apleis 
tas”. Kun. A. T. (Sajnkta)

Mes manome tai padaryti:
t;111' kurią dieną, Ltv “Tat, ąu džiaugsmu’ ir 

ftįgg nianon,e sulėtinti šį įsi- linksmybe švęskime Dievo Gi- 
karščiavusį skubinimąsi, kurs mdytojos Marijos Gimimo die- 
išvąrgina pačias mūsų sielas rą!” Nes Marija yra nriieų

Skaitytojų Balsai
“■»«< ■■■* M".'-- 1. v t-

PLATINKIME KATALIKIS 
K4JĄ SPAUDĄ

1 v.

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminnojamoi — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRlSTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak- GAlbaTeL 0583

LIETUVIAI ADVOKATAI
ii suteikti mūsų akstinalmoms dvasios Motina. Mes per &*’. 

darbo, nei proto, nei išminties, I Odinis tylą, kuri yra gana j Krikšto Sakramente suteikią • 
nei žinojimo nebus mirusiųjų' gVenta> kad jos galėtų išgirsti į ją mums pašvenčiamąją mai©-[tiems. Eidami į bažnyčią nu- 
hnveiBėie”. — Pamokslininkas, prį8įartįnančių angelų žings- jnę, tapome Dievo vaikai, o Jė- neškime ir padėkime prie du- 

’ 7aus Kristaus, Marijos Sū •! rŲ* Einame į balių, arba į ko- 
naus, broliai. I kl susirinkamą, nuneškime įr

(Tęsinys iš 2 pusi.)

buveinėje
IX, 19. mus.

Vietoas slaptas savęs išsiža
dėjimo veiksmas, vienas pa
reigai palinkimo paaukaviinas, 
yra vertas visų menkų gerų

Diena, apie kurią sapnavo
me ant galo ateina, kuomet, 
nnsibodėję kiekvienu pamčgr- 
džiojančiu svečiu ar dvasioje 1

<!r

minčių, šiltų jausmų, karštų nupuolę ir 8tiprumą praradę, 
maldų, kuriems dyki žmonės.^ krintaine> ištikro> tieg
dažnai atsiduoda. — J. Kar
dinolas H. Nemanau.

Be rūpestingo ir ištikimo 
klusnumo kitų šaukimams ir 
mūsų pasisavinimams, mūsų

ir

BE

tt

ilsio durimis; ir laukiame 
tėmyjame, dienoms benyks 
tant — bet angelai, kuriuo^; 
manėme pašaukti yra nuėję
— Margarieta J. Prerton.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ 1$ STOTIES WJLF.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7dM) iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9x00 iki 9:30 vai. vak.

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

vakarais nao 6 .iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S, Rockwetl SL 
Telefonas REPublic 9600

TeL CANaI 2345

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

„ ,. Ketvertais pagrj sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tel. CANaI 0402

DR. W. V. NO
PHY8ICIAN and BURGI 

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

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
TeL Melroee Park 660 

Ree. 2126 S. 5th Avė., Mayvrood Av. 
■ Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

KAL & ZARĘTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect t012 
Rea. TeL Repnblic 5047

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS . 

3259 S. Halsted Street
CHTCAGO. TLL.

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

DR. STRIKOL’IS
FHYSICIAN and 8URGEOK • 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUfevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1930

TcL CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Res. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROrehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 W. Marquette Road
į I VaL 2—4 ir 7—9 vak.

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 8. Leavltt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vale. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 *W 63rd St.. Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

TeL CANal 0257
. Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS ' 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vai. vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

SRIMISU VIETA PIRKTIS NADIA BUCKA! .
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto- 
mobilius... Del to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir sų- 
žinisko 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, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Teįephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH ■
LIETUVIS ADVOKATAS"

,4631 South AehJajid Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Teįephone: REPublic 9723

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadjcniaū ir Sekmadieniais
pagal nutartį.

Tel Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KHNvood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tet VIRginia 0036 

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURO;

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

>

-»

ĮVAIRQS DAKTARAI

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

TaL YARda 0994 
Rm.: TeL PLAz* 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nodčliomia nuo lOGki 12 vai. dwną

DR. CHARLES SEGAL
OITTfi A Q

4720 So. Ashland Avė.
2 ribos

CHICAOO, n/,.
Telefonas MIDiray 2880

OFT8O VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Mar«uette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Seitadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadiray 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Seitadieniais nuo 2 v» iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

TeL LATayette 3010

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis psgnl sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goniai, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Olass A 
rftiies. Tai yra, ankžčlaast Ameri
kos medikaliai aetoritetai musu li
goninę priskyrė prie geriausią Ame
rikos ligoninių Reikale naudokitės 
jot patarnavimų 2709 W. 69tk 8t, 
tel. HEMIock 6700.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Veltai atatysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
.savo katalikiško* spandos.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE
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Lietuvos OtdninfcaiCICERO NAUJIENOS gostenie dar ne vėlu ir pra 
vartų pasimokyti. O tokiem*- 
ūkininkams it yra steigiamos, 
žiemos žemės ūkio mokyMos. Nuo Thanksgiving (Padėko- 

aės Dienos) visose Chicagos 
lietuviu kolonijose “Draugo” 
agentai pradėjo kalėdini dar
bą. Yra tai rinkimas nuo hiz 
nierių ir profesijonalų kalė
dinių. sveikinimų. Yra svarbu, 
kad agentai nesivėlytų aplan
kyti savo kolonijos biznierius 
ir profesijonalus, ties agentai 
anksčiau pradėję darbų turės 
progos sužinoti apie jų biznį 
ir turės laiko apie tai '“Drau
ge” parašyti. Rap.

Baigiasi 193-7 metai i- 
aienis geriesiems ‘ ‘ Dnaug ’ 
Skaitytojams pranešama, h4 
jau laikas, užsisakyti vien li
telį katalikiškų dienraštį ’•»- 
38 m. Nelaukite rytojaus didj 
nos, šiandien užsieakyt to 
“Draugų” 1938 metams!

T*aikraščio kaina: $6.00 m 
tams, $3.50 pusmečiui it LiN 
tuvoje $7.00.

Amerikiečiai Lakūnai
Kviečiami į Lietuvę

KAUNAS. — Lietuvos Ae- 
ro Klubas nrtijiato ateinančia «v 
metais pakviesti. į Lietuvų A- 
nierikos Jungtinių Valstybių 
lietuvius lakūnus, sklandyto
jus ir ttrodelistus susipažinti 
su Lietuvos aviacija ir •lakū
nais bei sklandytojais ir ap
lankyti savo senųjų Tėvynę. 
Kviesti numatoma tokiu laiku, 
kad svečiai galėtų dalyvauti 
Lietuvoj aviacijos šventėse ir 
dalyvauti varžybose.

t nčiausiai. ln corpore ateina 
Z » bažnyčion.

40 valandų Sv Antano baž-, Mižparuose vigi
nycioje proga, tūkstančiai -z.no lietuvi, y,
aių ,naudojo Dievo inalo. gerb vargoniniakai. p^pij^
nėnus, eidami prie šv. Komu- , , , i *•’ F , mokyklos vaikučių bonas
ni^s’ ,, ... grieš per procesijų. Mokyklos

Pirmadiemo ir antradienao w ,, .. . . . . , .J „ . vaikučiai taip pat dalyvaus
rytais buvo net po 10 sv. nu- .. .o. . . \ ,.o procesijoj,
s,y ir per visas daugybe zuio-, K,ebon<u kun VaW4nas ,a.
nių ėjo prie Dievo stalo. Fir- xbai dėkingas parapijonanis uz
madiento vakare per mispa- . ....y gausias aukas parapijai ir pa-
rus reiksnunga ir gražų pa- ,

. , , . , T , v puošimui altorių per atlaidus,
mokslų pasakė kun. Lukosrus, ... ... . ., ,„. . , ... ». . ivienr gėlėms užpraeitų sek-
G imtino Paneles Švenčiausios1 ... ... ,,. „ . . niadieni sudėjo $66.50. Labai
parap. vikaras. Kalbėjo ap:e i . v.. , •; „ . . malonu žiūrėti i altorius, taipsv. Mišių aukų, reikšmę ir jų _ . . ... . _v , , . • ,»• • • puošniai apvainikuotus. Garbėnuima labai vaizdžiai ir pa- ,, . v. . seserims Kaziniienetems uz jųmokinančiai. v , ..sumanumų ir triūsų. Žvalgus

Antradienio rytų labai jau- _______________
Milingų ir pamokinantį pamo- Draugystės Šv. Antano prieš 
kslų apie atgailų pasakė kun. ^etinis susirinkimas įvyko 
"V • Urba iš Waukegan, III. Sv. I gruodžio 5 d., parapijos svot. 
Antano parap. aimanas. Pa-įj ^s-mų atsilankė virš 100 
mokslininko gražūs pavyzd- 1 ,iarių.
žiai ir graži iškalba esančius Gavus paraginimų iš Fed. 
bažnyčioj taip įtikino, kad vi- jo skyriaus Įnešti metinę mo
si net ašarėles šluostė. kestį ir išrinkti delegatus, pri-

Šiandie 5 vai. ryto mišiose indas. Delegatais išrinkti: A. 
sodalicijos narės skaitlingai ė- Valančius, A; Pocius ir J. Stu- 
jo prie šv. Komunijos. šaitis. Labdaringos Sų^gos 3

Sį vakarų po mišparų bus , kp. kvietimas į vakarų gruo 
iškilmingas viešas, priėmimas džio 12 d., su 10 tikietų, pn 
narių į sodalicijų. Visos šios imtas. Tikiėtai čia pat par* 
parapijos merginos dalyvauja duoti tarpe narai). Laiškas nm

P. Putrimas ir J. Grybauskas Įmv 
Pranešta, kad sunkiai ser- j los 

ga Antanas Janušauskas, 130(- tva
So. 49 Ct. Kitas narys: Anla se 
nas Kuzinas tebeserga Couu net 
ty ligoninėje (T. B. skyriuje jar 
ant 2-rų lubų, lova 237). Bfitų šie 
gera, kad tų ligonių draugai kai 
bei pažįstami aplankytų. slii 

Adv. L. Kiaas pranešė, kad gafi 
dr-jos reikalų su B. Pasanka ir šio 
toliau ves.

A. Valančius išdavė rapor-/ rėj 
tų iš Fed. 12 skyriaus. Pra- -me 
ntšė, kad trumpoj ateity bus nėj 
surengtos paskaitos, painokos su 
ir įvairios diskusijos. Taip da 
pat pranešė, kad Fed. 12 šky- pr 
Lauš pastangomis išsiųstos jie 
protesto telegramos lenkų va- 
ldžiai dėl persekiojimo Vii- 
niaus lietuvių.

Iš Labd. Sų-gos ir jos sd- ’ 
mo rppcrfcų išdavė J. Mojekai- 
tis ir A. Valančius. Be neju
dinamojo turto, kokį Labd. S- 
ga turi, statymui prieglaudos 
kasoj jau turi $5,000.00.

Nutarta metiniam sus-me 
nustatyti, kokius parengimus 1 
dr-ja rengs 1938 metais.

1938 metams valdyben iš i 
rinkta: pirm. — A. Valančius, 
vice pirm. S. Paseckis, nutari 
mų raštininku -— Pr. J. Vit- ii 
kus, finahsų rašt. — Ed. Mi
kutis, kasos globėjais J. Te 
korius, J. Kasiulaitis, kontro •> 
lės rašt. —- M. Dambrauskas, 
iždininku *— J. Urybaut&ar, 
dr-jos teisėju — P. Putrimas 
ir mšt. — M. Matulis, tvark
dariais — J. Mvkolainis ir L. 
Martinkus, vėliavininku — >t. 
Prelgaaskas ię -J. Laurinaitis.
Į parapijos šeimininkių ren
giamų vakarų, sausio mėn., 
užprašymas priimtas ir nu ta r- s 
ta paaukoti tš kasos £5.00.

Į knygų peržiūrėjimo kom. 
įeina: P. Putrimas, A. Gerd 

,žiūnas ir J. Mykolainis; ktiy- 1 
gų peržiūrėjimas įvyks gruo
džio 12 d., 3 vaL po piet. Rflp.

Ne tas daug dilba, - \ < US Į 
davg dirba, bet tas, kuris i 
ri gerų tvarkų.PLATINKITE “DRAUGĄ

GARY, QŪ>. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. l«h Are.

Išdirbėjai auteštMmės rlIMta 
paminklų lr grabnamlų

Perai skyrė su Šiuo pasauliu 
lapkričio 2B-člą (Mena palai
dotas Sv. Kaclmlero kapinėse 
gruodžio 4-tą diena.

Sluomt reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams Nekal
to Prasidėjimo Panelės Svč. 
parap. bažnyčios, ktm. Brtškal, 
kun. Joneliui ir kati. Statkui 
už gedulingas pamaldas. Taip 
gi dėkojame varų. Kudirkai už 
giedojimą bažnyčioj.

Dėkojame visoms giminėms 
visiems kaimynams ir drau
gams • už lankymą pašarvoto 
•vėilonlo namuose tr pareikštus 
mintis užuojautos žodžius.

Širdingai dėkojame gėlių tr 
šv. Klišių aukotojams, grabne- 
Šlams Chicagos Lietuvių Drau
gijos nartams ir palydovams 
Keistučio Pašelpinlo Mlubo lr 
visiems dalyvavusiems gedulin
gose pamaldose bažnyčioje lr 
lydėjuūlema Į kapines.

Pagailos reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direktoriui 
A. Masalskiui už sumanu tr 
rOpestiagą patamavfmą Ir tvar
kių laidotuvių surengimą.

O tau, t n tisų mylimas vyro 
tr brangus tėveli, po ilgų kan
čių Šiame pss«olyjė. lai Galjfes- 
tlngaS Dievas suteikia amžiną 
attln).

Nuliūdus: Možcrlsir Dukterys

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chieago j - -

Juozapas Balčiūnas Pirkite tiesiai Iš dirbtuves te 
taupykite pinigus

Mirė gruodžio 6 d., 1937 m., 
1*0:30 vai. vaik., sulaukęs 49 
metų amžiaus.

Kilo iš Tatiragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijos, PadaVa- 
člų "kaimo.

Amerikoj Išgyveno 39 metus.

Paliko -dtdeHam" ntrifftdtme 
broli Petrą. 2 brolėnus Bro
nislovą tr Kazimierą, dvi sese
rėčias Oną lr Emiliją, lr gi
mines .r draugus.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 49th Ct.

ULidotuvtta įvyks penktadle- 
nj, gruodžio 10 d. Tš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
J šv. Antano parapijos bažny
čią. kurioj i Įvyks gedulingos pa
maldos -už vettonio -sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus-ges lr pažy- 
stamu8-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

NOllfldp: Brolis, Bnotčnfci lr 
Seserėčios.

Laidotuvių direktorius An- 
thohy Detkus. Tel. Cicero 2T09.

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

MfcNUE
ARTI GRAND AV"R.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

I Urba Flouner Shoppe 
^41^0 Archer Avtnue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

|fr LAIDOTUVry 
F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS. CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

L Ii D III A ii H C PATARNAVIMAS 
iMDULANLt DIENĄ IR NAKTĮ

A T KOPLYČIOS VISOSE
U IRAI MIESTO DALYSE

John F. Eudeikis
SĖMIAUSI*. Bt DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
<6054)7 So. Hermftąge Ave.
4447 Sooth FaiiHeld Avenue

Tel. LAFAYETTE 072?

AMEifHKOMšKAS LAI
VAS VALENCIJOJ

BARCELONA, Ispanija-, 
gt. 3. — Radikalų režimas 
pranešt!, kad į Valeneijų at
plaukė pirmasis per 8 mėne
sius amerikoniškas prekybi
nis laivas “WisconsSn” iš 
Portlando. Sako, jis atvežė 
radikalams gazolind ir kvie
čių.

Nežinia, kaip jis perplaukė 
per blokuojamas pakraščius.

Zlatko Balokovic, garsas jegoidavų smuikinmkas, kon
certuos Chicagoj, gruodžio 12 <L, Orchestra Hallėj, 3?34 vai. 
popiet.

Neseniai jisai pasirodė bartu su Chieago Symphony Or
chestra. Tada jisai gavo daug pagy rimų iš muzikos my
lėtojų ir iš laikraščių.

Z. Balokovic yra ba gęs Jugoslavijos ainaikios konservate- 
rijų. Kadangi buvo parodęs aiškų, stambų talentų, tai vy
riausybės lėšomis tolimesnes studijas tęsė Austrijos sosti
nėj. Vienoj. ,Po to koncertavo savo tėviškėj, Bulgarijoj, 
Graikijoj, Vokietijoj, Italijoj, Egipte, ■Švedijoj, Olandijoj, 
Pranc&sijoj, Anglijo.;, Australijoje, Rusijoj. Pagalios at
vyko į Dėdės Šamo žemę.

koplyčios vilose 
■Chicagos dalyseDYKAI 4348 So. California Ave. 

Phone LAFayette 3572

8319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138-1139

MlaaayUt* mūsų Lietuvių tadio programų Pimadtato vtktfatt, 
10 AD vaL vakaro U W. M. F. U. MM K.) - FMaMe

3307 lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

TAUPYK ŠIĄ 2IEMĄ Phone Cicero 2109 
8834 So. We8tern Ave. 
Phone GROvehill 0142

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY G FUEL OILS 718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 337?

1446 Weat (6th MnK 
Phone BOUIevard 52O3-90B6BLUE FLAME RANGE OIL

dkmhamas ausjus du. visokių raeiŲ nt boilbmų
Išbirtas vartojant ir Laberatorijoj — pripažintas kaipo ank&šiatiam laipsnio — 

Todėl Kari&au Dega & Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 
OBE1TAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Praspect 8157

STANLEY OIL COMPANY
B158S.W«temAv. Chicago, lltinota

z . B. KANAPAgClS, Savinmkaa .

TREČIADIENIAIS 
TARP 

4500 tr 4:30

IR 4704 So. Weetern Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

3854 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

STOTIES
WEDC

(1210 kflocyMeft)

2314 West 23rd Plaea 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 4244 B. 108 St 
Phone PULhnan 1270

l .

K. :> J
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VIETINES ŽINIOS

Minėjo 10 Metų 
Gyvavimo Sukaktį

MARQUETTK PARK. —

rąuette Park iškilmipgni rC- 
įnė ir rems bet kokį gerą su
manymą. 18th St. žadėjo je- 

nizatorei K Mickeliūnienel, ’ir k‘u hūdu neatsilikti. AVest Si- 
išbuvusioms 10 metų kuopoje <!&* šūkis: rėmėjai sujudinki 
narėms: S. Kuruūenei, O. Būt , nie žemę! 0 ką kitos kolonijos 
kienei ir A. Grebliūnienei įtei- sako i* daro!! Atsakymą gau- 
kta ntminčiui dovanėlės. Tai* 8’> J01 ateisi į vakarienę

Moterų Sąjungos 67 ^P^.pgj buvo išsuktos pakalbėti Aušros Vartų parapijos sc.lė- 
gruodžio 1 d. parapijos salėj ir buvusios pirm. A. Sutkienė, 3e 6:30 val.^valįro. Laikas — 
buvo suruošusi arbatėlę 10 me R janf,ien?> Kaminskienė; gruodžio 12 H. Tikietus gali- 
tų kuopos gyvavimui pamini - ma gauti pas rėmėjus, arba
«. . PastaI'u°j“ laikuk“Ti s"’ ■'Draugo” knygyne. JeL rfi-

M. S. 07 kuopa yra viena nianingui vadovauja pinu. A. telefonuok Canal 77901
jauniausių Chieagoje, bet da- Aleksiūnienė, viee pirm. B. 
rbštumu ir gražiu susiklausv Ambrozienė, nut. rast. M. Sa
mu gal net pralenkia ir kai ndamavičienė, linansų rašt. F. 
jmrias senesnes kuopas. (Burbienė, iždininkė Kučinskie-

I arbatėlę pakviesta ir M.
'S. Centro Valdybos nares: viee

D. V.

PBTTTdlB
I Pranešimai

ftiuo pranešama, kad Chico 
gos ir apylinkės parap. cboni 
Sąjungos sus-mas įvyks šio 
mėn. 8 d., 7:30 vai. vak., Auš
ros Vartų parap. svetainėje, 
\Vest Sidfje. Šis susimas la
bai svarbos, todėl prašomi bū 
tinai atvykti chorų vedėjai ir 
atstovai.

J. Stanaitis, rašt.

Trečiadienis, gruod. 8 d., 1937

—
Ar Aš Niekad Ir 

Nebematysiu Liuosuotojų, 

O Tai Bus Tikrai!

ne. Visos valdyoos triūsu ir
šių sukaktuvių paminėjimas

. c.x ii ■ r n w v • buvo suruoštas. pirm. Statkienė, rast. M. Vui-i
čūnienė, iždininkė A. Šimuti*--! M. S. 67 kuopai įžengusiai 
nė, iždo globėja M. Brenzaitė,'i kitą dešimtmetį linkim dąr 
centro dvasios vadas kun. A. geresnių sekinių. Ypatingai iš- 
Linkus, “Moterų Dirvos” re auginti kuopą iki aukščiausio 
daktorė S. Sakalienė. Be to, laipsnio. Marąuette Parko kp- 
įlalyvavo vietinis parap. kie , lonijoj dirva yra plati, tik rei- 
benas ir kp. dvasios vados k’a veikti. Ta pati
knn. A. (Baltutis ir daug iš ki
tų kuopų atvykusių viešnių są 
jungiečių.

Programai vadovavo kp. iž
dininkė V. Ručinskienė. At
žymėta ir pagerbta kuopos pi- 
rmin. A. Aleksiūnienė su gra
žiu korsažu. Įžanginę, gražią 
kalbą apie kūrimąsi kuopos 
pradžią pasakė kuopos orga
nizatorė Elena Mickeliūnienė.
Gi sveikinimų kalbas pasakė 
dvasios vadai, Centro Valdy
bos narės ir eilė kitų. Orgo-

Metinis Bankietas

Šį sekmadienį, gruodžio 12 
d., įvyks Marijonų Rėmėjų ba
nkietas. Išsijudino visos ko
lonijos. Melrose Park priža
dėjo: “šur mes būsime”. Ci
cero su bulvariškiais tik au
dra sulaikytų nuo dalyvavimo 
— ir vis jie būtų. Town of 
Lake kukliai, bet tyliai dirba. 
Pasisekimo! Brighton Parkas 
kaž-kokį siurpryzą rengia. Ma-

Nauja PHILC01938
už *59.00

, A.
. IR

JOSŲ SENĄ RADIO

1938 RADIOS
Stebėtini pagerinimai Naujų Radių.
lengvai pagauna stotiš.
Išduoda gražų balsą. r
500 Radių setų RCA Victor, Philco, Zenith, General 
Electric, Crosley — turi būti išparduoti — išmai
nyti. Iki $50.00 nuolaidos ant jūsų seno radio ar 
piano Budriko 25 metų Jubiliejiniame išpardavime.

Jos. F. Budrik Ine.,
3417-21 South Halsted Street

3409-11 So. Halsted Street
Telefonas BOUIevard 7010 ,

Pasiklausykite nudriko Llotuvttkų Programų: WCFI. >70 Kit. 
Nedėlloj 7:JO Iki 8 vai. vak. WAAF. >20 kil. PttnyėloJ lr 
NedKIoJ 4 vai. po pietų.
WHFC. 1420 kil. Ketvergais nuo 7 Iki S vai. vak.

Pasveikino Su 
Vardinėmis

Gruodžio 4 d-, 
diena. Taigi, vardinių išvaka
rėse, gruodžio 3 d., pas są 
jungietę Barborą Kraujelienę 
netikėtai susirinko kai kurios 
M. S. 55 kp. narės pasveikinti

0na Juozaitienė, žymi dai 
nininkė, sekmadienį, gruodžio

fttal bū.las kaip Mvenglt dviejų 
tyrom; — pupruato užk lel ėjimo lr 
liuosuotojįj. Tai yra būdas. kuris 
pereinu vaistus Ir palaiko Jus "r»- 
guliarinis." Kum įvyksta b« ae- 
malonumo ir bn Jprof'lo pmlsry- 
nx>.

Paprastai sugrąžink ) dietą tuos 
du Gamtos lluosuotoju, kurių ne
tekai vulgydumus " Išvalytus" val
gius. Tie Gajiitoa llunsuotojal y- 
ra vidujiniai — tonlKkl vltafhlnat 
“BĮ” — tr “rupumas." "Valy
tas” maistas Iftmela dumtos turtin
giausius vitaminų "Bl" Kaltiniu*. 
All-Bran tul pulkus jų Kaltinis — 
Jūsų viduriams sutvarkyti lr suža
dinti IKslvalymą.

All-Bran taipgi turi •'rupumo" 
—y jia nugeria vandeni Ir ininkft- 
llna kaip kempinė. Ta vandens 
mtnkttlntu masė padeda ltolvaly- 
mul. * .

Kellogg's Ali-Oran yra gruzda* 
spraginti grudai. Valgyk au pienu 
ar ametona ir vaisiniu It Jrų gali
ma padaryti Ir puikias bandutes. 
B"*. kaip nevalgytum Juos, var
tok reguliariai. Sek kasdienini pa
proty valgyk po du taukttu All- 
Bran Ir gerk gana vandens. Jei 
taip darysi kasdien, gali ltvcngtl
paprasto užkietėjimo ir liuosuotojvr ■1*1 krautuvininkai pardavinėja 
All-Bran. Kelogg gamina ln Bat 
t|e Cre< k.

ŽIčMOS PAGALBA

KAUNAS. — Žiemos pagnl 
bos Komitetas sparčiai ruo-
šiasi šiemetiniam vajui. Gruo-1*—————----————■
dž,y> 5 ir 6 dd. Kaune aukas ! K*1 visuose dalykuosc-žmo-12 d., Gini. Pan. Švenč. par.

šv. Barboros f’a^’ 163 kuo p(,r tūkstąntis žmonių n®8 žiūrėtų galo, ucapsigautų
pos vakarą dainuos komp. 
Aleksio “Meilė". »■

Visi prašomi nepamiršti atei 
nantį sekmadienį susirinkti • 
Gim. Pan. Šv. parapijos sve 
tainę, 08 ir Washtenaw avė.,ir, palinkėti ilgiausių metų. .

Pas West Sidės sąjungines l 163 ku0P°8 vaknt:>-
kis įprotis nuo senų laikų isi- Irsime gražių dainelių ir 

pasigerėsime grąžtu losimu. 
Cliicagos apskrities dramos

gyvenęs. Taigi ir šį kartą M. 
Jasnauskienės iniciatyva su
kviestas sųjungiečių būrelis.

Prie Jasnauskienės paruoštą 
užkandį, vadovaujant “Mote
rų Dirvos” redaktorei S. Sa
kalienei, palinkėta B. Krauja- 
lienei sveikatos; be to, su3i 
rinkusiųjų vardu įteikta atmi
nčiai dovana. Sveikino taip 
pat kuopos viee pirm. M. Ai- 
tutienė, jaunoji Kraujelienė, t. 
y. marti. Galop pati B. Krau
jelienė dėkojo visoms už svei
kinimus, už dovanas ir prisi
minimą. Sako, malonu priklau 
syti tai organizacijai, kur yrar
draugiškumas, atjautimas. ~

Ta pati

.Valdininkai žiemos mėnesiais 
(dalį algos skirs biednuc.iienei.
i- - ’ ______L--------------------

BRIGHTON PARK

Moterys ir merginos neprae 
leiskite šios progos. Philmaur 
Beauty Shop, kuri randasi 
4129 So. Richmond St. duoda 
dovanas visoms mūsų radio 

ratelis statys scenoje V arg- Į valandos klausytojoms, kurios 
rudus”. Vyriausiose rolė įsigyja D|rart Nu.Pad

nent wave. Permanent wave 
reguliariai kainuoja $5.00, bet 
mūsų radio klausytojoms spe-

šas Tadas 
se bus dain. Konstancija Ske- 
lly, Tg. Sakalas, J. Samoška ir 
kiti. Muzikalę programą išpil-
dys dain. Ona Juozaitienė, pia cįajg nuolaida, tiktai už $1.95. 
nistė Aldona Aleknįūtė, F'ena Pasiklausykite “Draugo” ra- 
Žogaitė ir kiti. Kalbės LRKSA (jį0 programo šiandien ir kiek- 
centro dvasios vadas kun. A.
Baltutis, centro pirm. L. ši
ltinas ir kiti. Vakaro vedėjom 
bus kuopos pirm. J. Mickeliū
nas. Ieva Lukošiūtė

Sausio 9 d. Dr. J. !
Poškos Pagerbtuves

Visi gerbia pasidarbavusius 
asnuris. Tat ir mums, lietu
viams, malonu, kad mūsų tar
pe yra risuomenės veikėjų už 
si tarnavusių pagarbos. Vienas 
jų, dr. Jonas P. Poška, ku
riam šiais metais sueina 25 
metai literatinio ir • visuome 
ninie darbo.

Dr. Poika kalba ir rašo lis 
tuvių tautos reikalais. Minint 
jo 25 inetn literatinio ir vi
suomeninio darbo sukaldį, sau 
šio .9 d, Gim. Pftn. Švenč. pa
rapijos salėj, 68 ir Washte- 
naw avė., rengiama pagerbi
mo bankietas. Dalyvaus Lic . 
tuvos konsulas Daužvardis, 
profesijonalai bai veikėja-.. Mn 
zikalę programą ruošia prot 
Ahtanas Iacius.

Rengė,:ni kviečia lietuvių vi
suomenę atsilankyti ir pager 
bti mūs veikėją, dr. Joną P. 
Pošką, kad jam būtų daug 
maloniau ir dang drąsiau da
rbuotis ateityj. Ieva Loloošiūtė

Dr. Bložis Įsirašė į Dr-ję 
“Lietuvos Girininkas”

Praėjusiam draugijos “Lie
tuvos Ūkininko” susirinkime 
įsirašė žinomas dentistAs dr. 
Bl.jžis, kuris turi ofisą adresu 
2201 AV. Cermak Rd. Dr. *B1o 
zis daug rašo laikraščiuose 
sveikutes klausimais. Taip pat 
įsirašė bizn.’J. Burinskas, sa
vininką? užeigom, 2242 W. 23 
Place. L

ir protingiau elgtųsi.

Niekad nereikia pasiduoti 
nuliūdimui, ko negalima iš- 
ve: gli.

Ii Ponus Mo
,> ’ '"į * y

Iš Klūbo Susirinkimo

MARQUEPęB PARK. — 
Lapkričio 28 d., parapijos sa
lėje įvyko Marąuette Park Lie 
tuvių Amerikda Piliečių klū
bo mėnesinis-SuŠirinkknas, ku 
riame įsirašė Irys nauji na
riai. 1 .

Raportą iš Pildomosios Ta
rybos specialio susirinkimo pa 
tiekė A. Samoška. Pildomoji 
Taryba sužinojusi apie mirtį 
\V. Stelzer, pirmininko Cook 
Countp Civic Council, kuris 
žuvo automobilio * nelaimėje 
Floridos valstijoj, klūbo var
du pasiuntė į šermenis gėlių, 
taipgi užuojautos laiškus jo 
šeknai ir į raštinę. Velionis 
b.nvo nuoširdus visuomenės da 
rbuotojas ir kovotojas prieš 
aukštus mokesčius ant maži] 
nuosavybių ir geras vadas 
Cook . County Civic Council. 
kurio nariu yra ir šis klūbas, 
taipgi Ijawn CiVic Ass’n.

Nutarta surengti buncd ir 
card party. Komisijon išrink
ta A. Malinskas, A. Oškeliū- 
nos ir J. Simans. A. Oškelįū- 
nag padarė pastabą nariams 
kad, geresniam pramogos pa 
sisekimui, viri nariai privalo 
prisidėti prie darbo; ne vien 
rankų pakėlimu, bet ir bilie
tų platinimu.

Po to adv. J. Grišius aiški
no valstijose įstatymus, lieeian 
čius pnšalpines draugijas ir 
nelabai aiškią dr-jų padėlį.

T. A-nis, klūbo koresp.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Marijonų Rėmėjų 
19-to Skyriaus 
Susirinkimas

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

vieną trečiadienį iš stoties 
WEDC, 4:00 vai. popiet ir iš
girskite kaip galima gauti 
gražią dovaną dykai. JL

r

Marijonų Rėmėjų 19 sky
riaus metinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, gruodžio 8 
d., tuoj po pamaldų “Drau
go” .name, 2334 So. Oakley 
avė. Visi Marijonų (AVest Si- į 
dės) skyriaus rėmėjai ir no
rintieji tapti jais, prašomi su
sirinkti kuoskaitlingiausiai, 
nes šiame susirinkime bus re
nkama valdyba 1938 metams, 
ir galutinai reikės pasirūpinti 
darbininkais metiniam bankie- 
tui, kuris įvyks ateinantį sek
madienį, gruodžio 12 d.

. * Valdyba

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leavs te 

24 Hours /•
Happy Days Ahead for You
Thlnk of It—how this old worid 

doos make progress—nnw comes a 
prescription whlch Is known to phar- 
msclsts as Allenru and srlthfn 4t 
hours after you st«M to take this 
asrlft keting fortnala pain, agony and 
Inflammatlon caused by ezcsss urlo 
oeld has startsd to depari. ~-

Altonru does Just what this nuties 
sars R w111 do—lt Is ftiarantssd. You 
aan get one generous bottte at l«ad- 

ilng drngstures* everywhefs for M 
osnts and If tt doesn't brlng tbe loy- 
•us results you ezpect—your money

‘ hsartsdly returnsd.

3RONCHIAL
COUGHS

Just A F«w Sips and—
Lika A Flash —Renef!
AU coughs look nltks to Buckley’s 

Mlzture (trlple acttng)—one slp of 
this grand mediclne soon stopa an 
ordlnary cough — tough old deer 
seated coughs and the psrslstent 
bronchini cough are under control 
after Just a few dosss ao more tor- 
mentlng, slsepless nlghts.

3uckley’s Is alkallne.that’s why lt’s 
so diffsrent—lt "acte likę a flash". 
Refuse substitutes—guaranfssd. 45 
and M centą at all druggists. W. K. 
Bucklsy, Ine.. Rochester, N. Y.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

CLASSIFIED
“WEATHĘR RTRIPS"

Saitas ores nebejeina juro duris, ka 
Įdedame “vreather strlps." Taip 
nebejeina lr pro langus. Kam į 
kalinga, pašaukit HEMiock 257J

J. PURTOKAS 
C425 So. Richmond Bt.
pardavimui fiiuSAP*

Dėl nesveikatos norime greit par
duoti šluSapę. Biznis gerai išdirb
tas, maSinos gerame stovyje. Biz
nio vieta : 2309 So. Hoyne Avė..
savininką matykit: 2008 W. 23 St,

 ANGLIAI
Black Gold Lump arba Egg >6.00. 
Mine run >6 .73. Stoker Screenings 
>5.00.

GRUNDT MINING CO CAMsI 7447
PARDAVIMUI Bl'NGAIA)\V

5 kambarių naujas mūrinis bunga- 
low. Parsiduoda pigiai.

6417 So. Trlpp Avė.

BEVERLY 8HORES

Kelioms dlendms papigintas iSparda- 
vlmas lotų, kurte randasi ant Mich
igan ežero kranto tarp Indiana State 
Park lr Michigan City. Yra lotų 
kalnuotų lr lygių, be mlSko lr su 
miSku, prie pat ežero lr toUau'nuo 
vandens. Dėl Informacijų lafikals 
kreipkitės Į "Draugo” administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790.

rAIUlAVIMI I NAMAS

COAL
Anglys

ILLINOIS 
ANGLYS

Lump .....................16-00
Mine Run .............. 5-75
Egg.......................... 6 00
^7ut •..•,••••••••• 6*0^1
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKrr D AB ARI t KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIICMIESOIUOSE

TęL ARDmore 6975

LIETUVIŠKAS
KRUPNIKAS

— 80 -Proof y- -
Labai gardas fSri 
mas. Gerkit Lietu- 
viiką Krupniką su I 
karkta arbata paAa- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernos. Ten iri 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta-1 
vemams orderius pa-| 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit | 

mūsą labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL

Phone Bonlevard 0470

Parduosiu labai pigiai mano 2 aukS- 
tų mūrini namą. 2 flętal po 6 kam
barius. Mito vandens Šiluma, 2 ka
rų mūrinis garadžlus 1 blokas nuo 
parkės, 1H blokai nuo gatvėkario. 
Atsišaukite:

639 West 18th Street, arba 
telefonuokite CANaI 1133.

Priežastis pardavimo — liga.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras ūkies darbui, turi 
būti prityręs melžti karves. Ckis 
randasi Į žiemvakarius nuo Wauke- 
gan, apie* 70 mylių nuo Chicagos.

Atsišaukite lalėku arba telefonu: 
MR. BEN SAWOKIN,

Wadsworth, IU.
Tel. Majestlc 946y2

Manant statyti gan nanją namą 
ar pertaisvti seną, paliaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

0739 Bo. Maplesrood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTES

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

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Av., Ohicagoį

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:

1.—Ralsekaa Motor Sales DYKAI prirengs Jflsų 
karui karhoratorlų Ir generatorių žiemos va- 
UnCJImui.

t.—Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit hoaterj.

Salakas Motor Sales
“U wU1 Likę Us”

4030 Archer Avenue TeL Virghita 1515

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue ■ Tel* REPublie 84G2 " Stambios perkant 5-kfs Tonus ar daugiau.


