
* * • ,«xw ► . ..» 1 ».* • > *
gĮH ,j7 . r^< t ••

'•« y .«** c U *' .» • . f*v*» V; - * .-. : A' , ** Z t • i
* w y

n>.. . . .
DRAUGAS

VIENATINIS TAUTINM IR 
TIKYBINĖ8 MINTIES LIE
TUVIŲ DIĖNRASTIS AME
RIKOJE.

^S= f

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Telefonas: Canal 7790

3c A COPY

Sudaromus dvi naujos 
prmcijos ir trys naujos 

vyskupijos A. i. Valstybėse
Apie tai pranešė

delegatas VVashingtone ■
no vyskupija ir dvi naujos: 
Camdeno ir Patersono.

AVASHINGTON, gr. 15. — 
Apaštališkas delegatas Am. 
J. Valstybėms JE. arkivysku
pas A. O. Cicognani paskelbė, 
kad Šventojo Tėvo Pijaus XI 
nuosprendžiu šioj šaly suda
romos dvi naujos bažnytinės 
provincijos (arkivyskupijos) 
ir trys naujos vyskupijos.

Iki šioliai buvusi Ncw Yor
ko bažnytinės provincijos da 
lis New Jersey valstybėje pa
keičiama arkivyskupija su ar 

, kivyskupo sostu Newarke. 
Šios naujos arkivyskupijos 
pirmasis arkivyskupas bus 
dabartinis Newarko vyskupi
jos vyskupas T. J. AValsh. Ši 
provincija be metropolitinės 
Nevarto vyskupijos turės 
tris kitas vyskupija*. Viena 
jų iki šioliai buvusi Trento-

MASKVOJ DINGUSIU 
AMERIKIEČIŲ ASME

NYBĖ NEŽINOMA
NEW YORK, gr. 5. —

Am. J. Valstybių vyriausylie 
anądien pareikalavo sov. Ru
sijos vvriausyliės išaiškinti, 
kur ir kaip Maskvoje dingęs 
amerikietis Donald L. Robin
son iš Nevv Yorko su žmona.

Dabar Amerikos vyriausy
be ištyrė ir pripažino, kad 
ta dingusi pora čia nežinoma. 
Robinson ir jo tariamoji žmo. 
r.a gavo iš valstybės departa
mento pasus pristatę gimimo 
certifikatus. Jo certificate bu 
ve nurodyta Donald Louis 
Robinson, o jos Ruth Norma 
Birk! and.

Susekta, kad New Yorke 
gimę šie asmenys yra mirę. 
Vadinasi ši pora pasinaudojo 
svetimais certifikataig ir iš
vyko j Rusiją be sovietų di
plomatinės vizos.

Tai susekus, pora aiškiai 
yra įtariama. Ir vyriausybė, 
nežinodama jų tikrų pavard
žių, atsisako toliau jų ieškoti. 
Spėjama, kad, rasi, jie yra 
koki nors šnipai.

BRITANIJA PROTES
TUOJA, DAUGIAU KA

RO LAI VII SIUNČIA
r ~ \ I

LONDONAS, gr. 13.
Britų upiniai karo laikai 
Yangtze upėje ir gi daug nu
kentėję nuo .japonų lakūnų 
Vyriausybę Japonijai pasiun
tė protestus ir daugiau karo 
laivų siunčia į Kinijos van
deniu

ROMOJE. 10 AMERIKIE
ČIŲ įšventinta 

kunigais
L---------

VATIKANAS, gr. 15. —
Šiaurinės Amerikos kolegijos 
koplyčioje Nekalto Prasidėji
mo švėntAs dienų dešimts 
jaunų amerikiečių kolegijos 
auklėtinių , įšventinta kuni- 
gaiš. "

ISPANIJOS MENO
BRANGENYBĖS PRAN

CŪZIJOJE
PARYŽIUS, Eilė ispanų 

meno brangenybių, kaip tai 
garsiųjų paveikslų ir kitų 
daiktų, vertės kelių bilijonų;

DRAUGAS
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AMERIKOS VYRIAUSYBE 
NEPATENKINTA 

JAPONIJOS ATSIPRAŠYMAIS

P ANA Y NUSKANDINIMAS YRA 
DIDŽIAI RIMTAS DALYKAS

WįASHIN.GTON, gr. 15. —
pesetų, laikoma Havre nues-jAm< j. Valstybių vyriausybė 

Kolegijos-rektorius JE. vy- to sandėly. Tas padaryta į gavo Japonijos atsiprašymo
>

skupas R. 
šventinimus

j.

AVASHINGTON, gr. 15.
Am. J. Valstybių vy: 
sybė nepatenkinta Japonijos!

Ha>es suteikė Prancūzijos teismo įsakymu, i notų anksčiau, negu suspėta vyriausybės paprastais atsi

Kentucky ir Tennessee, ku
rios iki Šioliai priklausė Cin- 
cinuati provincijai, sudarys 
naujų Louisville provincijų 
(arkivyskupijų). Louievillės 
vyskupas J. Floersh bus ar
kivyskupu. Šiai provincijai 
priklausys dvi senosios vys
kupijos Covington ir Nash- 
ville ir viena naujai sudaro
ma Ovvensboro, Ky.’

Cincinnati provincija, iš 
kurios išskirtos sufraganinės 
vyskupijos ir prijungtos Det
roito provincijon, turės ju
risdikcijų Ohioj Jr Indianoj.

Nftujmflg vyskupijomis vys
kupai bus’ paskelbti rytoj vie
šojoje Popiežiaus kohsi 
joje.

KINAI
; «*

4 u

NANKINO NETEKIMĄ

jistorj-

KARO REIKALU REFE
RENDUMO KLAUSIMAS

ŠANCHAJUS, gr. 13. —'ventojus dar giežčiau pasi- 
Žiniomis iš Nankino, j tų mie-:ryžti kovoti prieš įsiveržusius 

japonus. |
Svarbiausias Nankino puo

limo ženklas, pareiškia dikta
torius, turi būti Kinijos pa
siryžimo sustiprėjimus tęsti 
priešinimosi kampanijų.

“Vyriausybės sėdyba nu
kelta kur kitur”, pareiškia 
jis, “ir Nankinas neturi poli-

ŠANCHAJUS, gr. 15. — tinęs- n&^arinės reikšmės, 
vyriausybė šiandien Tai buvo orginalns karinis 

planas mūsų ginimosi pozici
jas nukelti vakarų link, kai 
japonai bandys mūsų kariuo
menę per daug naikinti. Su
lyg to plano, kinų kariuome-

stų įsiveržę japonbi. tūkstan
čius kinų karių ir civilių nu
žudė. Per tris paras vyko 
skerdynės. Suimti kinai ka
riai eilėmis buvo sustatomi 
prie mūro sienų ir sušaudo
mi. Visur lavonų tikros kal
vos.

pripažino Nankino miesto ne
tekimą. Tačiau su šiuo pra
laimėjimu kartfs nesibaigia, 
pareiškiama.

Kinijos diktatorius gen. 
Čiankaišekas išleido, atsišah- 
kimų kinų tautai. Ragina gy-

nė iš Nankino ištraukta į 
naujas pozicijas”.

TAI PAPRASTAS KARE 
ĮVYKIS, SAKO ITALAI

Šie grobiai yra iš Santan- 
dero ir Asturijos. Ispanijos 
radikalai nujautę, kad nacio
nalistai juos ten anksčiau, ar 
vėliau suklupdys, jie apiplė
šė bažnyčias, bankus ir kitas 
viešąsias įstaigas, viskų su
krovė į angliškų laivų Mydol 
ir išsiuntė į Prancūzijų.

Prieš nuplauksiant laivui 
su tuo brangintinu grobiu į

Amerikos prašymais. Karo laivo Panaj 
nuskandinimas yra didžiail 
rimtas dalykas, kad tas hutui

Japonijai pateikti 
protesto notų. >

Amerikoj vyriausybė šaltai 
atsineša j japonų vyriausy-'uždaryta sausos formos ja 
bės atsiprašymų. Laukia nt-lnų vyriausybės notomis.
sakymo Ą savo pasiųstų notų. 
Laukia formalaus pasižadėji
mo atpildyfi už nuskandintus 
laivus ir garantuoti, kad ko 
panašaus ateityje nebūtų. 
Prezidentas Rooseveltas lau-
kia paties japonų imperato- 

Havre, Ispanijos nacionalistų rians žodžio.
pastangomis /ten prancūzųI ten
teismas atvežtą grobį sulaikė 
ir iki galutino išprendimo į- 
sakė laikyti sandėlyje. 

Ispanijos radikalų režimas

Prez. Rooseveltas susili 
nuo tolesnės akcijos. Lan 
japonų imperatoriaus^ persi 
nulio atsakymo.

Jei nebus sulaukta, (Amerii| 
kos ambasadorius Japoi 
bus įpareigotas reikalauti 
diencijos pas imperatorių 
ambasadorius praneš jam 
pie Amerikos vyriaus]

Ar to visa bus sulaukta, 
tai jau kitas dalykas. Japonų 
vyriausybė yra įpratusi sau- griežtų nusistatymų.
sai atsiprašinėti ue tik Ama Jei kartais japonų

suskato protestuoti prieš jtto-.4k^_.^t_ir^tų_vaist^bį^ ^^jtaty tų kliūčių
smo žygius. Tačiau tas jiiUfe ** prarytas joms nuorimu

AVASHINGTON, gr. 15. — 
Kilus karo pavojui su Japo
nija, kongreso žemesniuose 
rūmuose subrueta veikiau 
svarstyti ir pravesti Ludlo- 
wo sumanytų konstitucinį 
priedų — karui skelbti šalies 
gyventojų referendumų.

Vadinasi, ateityje norima 
karui skelbti gyventojų atsi
klausti. Iki šiol karo skelbimo 
autoritetų turi prezidentas 
pu kongresu.

NEGRĄŽINS KOLONI- 
JŲ VOKIETIJAI

PARYŽIUS, gr. 15. —
Prancūzijos vyriausybė pas
kelbė, kad Prancūzija neturi 
nė mažiausio pasiryžimo grų
žinti kolonijas Vokietijai.

ROMA, gr. 15. — Italų 
spauda pažymi, kad ameriko
niško karo laivo Panay nus
kandinimas Yangtze upėje, 
netoli Nankino, yra papras
tas apgailėtinas kare įvykis.

4
Japonai kuhradziais apšaudė

h

ŠANCHįAJUS, gr. 15. i— ir jo vidų apžiūrėję. Japonai

negelbėjo.
Šiuo grobiu daug susirūpi

no meno mylėtojai. Jie reika
lauja, kad grobis būtų nukel
tas kur nors į švarių ir tinka
mų meno daiktams vietų. Jie 
nurodo, kad neįkainojamus 
paveikslus sandėly žiurkės 
gali sugadyti, arba drėgnu
mas gali jiems pakenkti. Tei
smas tačiau to nepaiso ir šių 
brangenybių greitas likvida
vimas nenumatomas.

las Kinijoje
Savo keliu Amerikos diplo

matiniai santykiai su Japoni
ja yra didžiai įtempti. Sunku 
nuspėti, kas toliau galės įvy
kti.

YANGTZE UPEJE YRA 
PENKI LAIVAI

Iš britų upinio karo laivo 
Bee gauta žinių, kad japonų 
lakūnų subombarduotų Ame
rikos karo laivų Panay japo
nai iš dviejų motorinių val
čių su kulkosvaidžiais dar ap 
šaudę.

* 4 ar >
Taip pareiškia mačiusieji į 

vykį britai. Šie liudininkai 
dar pažymi, kad ant Pinty 
laivo aiškiai matėsi plevėsuo
janti amerikoniška vėliava. 
Prieš pat Panay nuskendimą 
japonai iš savo motorinių va
lčių sulipę į skendantį laivų

to išsigina.
Anot britų, laivas Panay 

bombarduotas 1:50 popiet se
kmadienį (11:50 naktį šešta
dienį Chicago laiku). Orinė 
bomba paleista iš didelio au
kščio. Sprogusi laivų perdėm 
pervėrė. Laivas 2:05 popiet 
apleistas ir 3:54. nuskendo.

ANGLIJA TURI DERYBAS 
'. ' SU JAPONAIS

MIRĖ KROATŲ ARKIVYS
KUPAS BAUER

ZAGREBAS, Kroatija (Ju 
gosJavija). — Mirė vietos ar
kivyskupas Ą. Bauer, 81 m. 
amž. Mirusiojo vietų užėmė 
arkivyskupas koadjutorius L. 
Stepinac.

Tavo giminėms ir draugams 
Geriausia Dovana Kalėdoms 
užsakyti dienraštį “Draugą • 

Metama $6.00; Pusmečiui $3.00

'DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 
Chicago. UI.
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WASHIN0T0N, gr. 15. — 
Yangtze upėje, Kinijoje, a- 
part nuskandinto Panay yra 
dar penki amerikoniški upi
niai karo laivai.

Kitų amerikoniškų karo lai 
vų Kinijos pakrantėse yra 16.

NEPAPRASTAS SLI
DUMAS CHICAGOJ

basadorius negautų pą» 
ratorių audiencijos, buM 
ku, kad vyriausybė slepia 
imperatoriaus įvykius, 
pats imperatorius nenori k 
sti savo neliečiamvbės* f u.
jos.

Tokiam atsitikime, čia a 
kštose sferose pareii 
Amerika žinos, kų daryti 
Japonija. Amerika įtikins ja 
ponus, kad ji turi teisių Toli 
muosiuose Rytuose, kad Ji 
Jas teises sugebės apginti 
kad Ramusis vandenynas nė
ra Japonijos ežeras.

Stebėtojai pažymi, kad 
prez. Roosevelto griežtas nifc 
sistatymas gali sugriauti 
ponų ministerių kabinetą

LONDONAS, gr. 15. — 
Anglijos užs. reikalų sekreto
rius Edenas parlamente pra
nešė, ka’d vyriausybė turi de
rybas su japonais kas link 
atlyginimo Anglijai nž japo
nų padarytas britams nuosto
lius Kinijoje.

CHICAGO MIESTO DAR
BININKAI i NELAIMĖJO

Illinois apeliacinis teismas 
nusprendė, kad Chicago mie
stas neprivalomas ‘ miesti
niams darbininkams grąžinti 
ekonomikos sumetimais 1932 
m. nukapotų algų dalių.

Šių algų dalių nuo 1932 iki 
1935 m. imtinai susidarė a- 
pie 20 milijonų dol.

Lengvai lįjant ir šalant 
Chicagoj visos gatvės ir ša- 

Velionis arkivyskupas Ba- I ligatviai aptraukta ledu kaip 
uer buvo žymus kroatų va- stiklu. Pavojinga vaikščioti.

Sutrukdytas automobiliais su 
sisiekimas. Daug žmonių su
sižeidė.

das ir nepaprastų gabumų di
plomatas. Daug dirbęs aavo 
krašto ir tautos naudai.

VENGRIJA PRADEDA 
MOKĖTI SKOLAS

WA8HINGT0N, gr. 15. — 
Vengrija pradeda mokėti A- 
rmerikai karo skolas. Šiandien 
jog pasiuntinys įteikė valsty
bės departamentui 9,800 dol. 
čekį. Vengrija nedaug skolin
ga. ‘ —

NACIONALISTAI UŽ
DARE PASIENĮ

GIBRįALTARAS, gr. 15. — 
Ispanijon nacionalistai užda
rė Gibraltaro pasienį. Matyt, 
rengiamus! prie kokių tai Įe
inančiųjų žygių Ispanijoje.

PREZIDENTAS NESIS
KAITO SU CHICAGOS 

DEMOKRATAIS

VILNIUS. — Nuo 1914 m. 
čionai veikė “Lietuvių Labda 
ringą Draugija”. Ta draugi
ja tarp kitko išlaikė kelis 
bendrabučius, kuriuose gyve
no keli šimtai neturtingų tė
vų vaikų, ėjusių Vilniuje mo
kslus. Dabar lenkai uždarė 
šiuos bendrabučius, liepdami 
vaikams išsiskirstyti. Vaikai 
išmesti į gatvę turės grįžti 
pe« tėvus ir daugumas jų at
sisakyti nud mokslo.

KAUNAS. — Žaliakalnyje 
statoma nauja prieglauda, ku 
rioje bus priglausta 250 ligu
istų senelių. Ten jiems bus 
teikiama ir medicinė pagalba, 'si 4:20.

Cooko apskrities ir Chica
go miesto demokratų vadai 
jaučiasi nepaprastai įskau
dinti.

Prez. Rooseveltas aną die
ną į federalinį apeliacijų tel* 
smų Chicagos distriktė neti
kėtai paskyrė iš Indiana 
etybės teisėją.

O juk Chicagoje yra vyrų, 
tinkamų minėtam federalh 
niam teismui. Nereikia jų 
škoti kur kituT.

Tas yra nepaprastas |vy 
kis, apie kų šiandien visi de
mokratai plačiai kalba.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — d£ 

besuota; numatomas lietuj 
kiek šilčiau.

Saulė teka
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9 lajų h lr korespondentams raitų nuritina, 
a tai padaryti lr neprislunčiama taui tlka-

Aa'lankių. Redakcija pasilaiko aau teta* tai 
trumpinti visus prisiųstus račių* lr ypač ko 

' a aull'K tavo nuoilūroa Korespondentų 
trumpai tr atfklal (lel galima rūkomąją 

>) paliekant didelius tarpus putaUymaras, ven
giant polemikos lr asmeniikumų Pasen
•ondencijoa lalkraktln nededamoa

■ *•

nualos koreo- 
/

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilsi "> vai. popiet

^nMfeMUMSRATOS KAINA: 3. Amertkoa valatybdao:
— *1.60; Trims mėne- 

Kltoae val- 
Puael metų

Motąma — M.*g; Puoši metų — **.60; 
Mama — *>.l0; vienam minealul — Tie. 
•tyfedoe prenumerata; Metama — *?.C*;prenumerata;

Pavienis num. 1c.ų kelnes prislundlamos pareikalavua

netekdamas pasitikėjimo, pasiduodama* pa
nikai, jis tuo pačiu patarnauja savo krašto 
priešams. • ’ • ; ų
, iKol tarptautiniuose santyki uose-teisė ne
pakeis jėgos, tol kiekvienai tautai nuolat 
tenka budėti, ypač budrios turi būti mažo 
sios tautos. Kai galingieji aštrina kalavijų, 
silpnesniems reikia pasirūpinti skydu. Taigi 
ir nedidelėms valstybėms būtinai tent/a gink
luotis ir būti pasirengusioms gintis. Kitokio 
pasirinkimo nėra. Tik tas gali tikėtis kitų 
paramos, Kas pats beni šiek tiek pajėgus.

Visi, kam atrodo, kad nedidelių valsty 
bių padėtis, yra beviltiška, tegul prisimena,

t- . . 'i ’ ’ i t f **" y* Išsipildė LietūVois dai
niaus — pranašo žodžiai.

/I laibu,') Tėvynės sivūs, 
idilių praeitį atminę, —- 
Vargai pagimdys galiiinnš, 
Ugnimi uždegs krūtinę.

Šitos gražios pranašystės 
visiškų įsikūnijimų aiškiai ma
tome garbingosios Lietuvos 

kad Didžiojo karo metu, buvo parblokšti, kariuomenės įsikūrime ir joe 
milžinai, o mažųjų valstybių šeima pagau-juž nepriklausomybę tonuse, 
sėjo. Todėl reikia vengti .peshnizmo ir bai-i Rusų vergijoje būdama, lie-
mės. Pavojus visuomet yra, bet nereikia nu
stoti vilties. Tik valingi ir ryžtingi gali kur
ti laisvos tautos ateitį”.

nr

' W) SVIETĄ PASIDAIRIUS čiurn, nusirinkę salėn pradė
jo šaukti:

“Grigaitį užmušti!’’
**No! Geriau Jį sušaudyti!”

%
. Amerikos Katalikai Stiprėja

,--------
Amerikos katalikai stiprėja ir savo skai- 

i čiumi ir organizacija. Statistikos duomenys 
rodo, kad kas met priauga šimtai tūkstan
čių katalikų. Susiorganizuoja naujų parapi
jų,. įsisteigia naujų privatinių katalikiškų 
mokyklų, ligoninių, prieglaudų, išauga ir
dvasininkų skaičius.

Katalikų stiprėjimas iškelia reikalų stei
gti naujas vyskupijas ir arkivyskupijas. Ne
seniai įsteigtos arkivyskupijos San Antonio 
(Tex.), Los Angeles, Cal. ir Detroit, Mich. 

jZ,Tuo pačiu laiku sudaryta ir naujų vysku-

’ Šiomis dienomis paskelbta, kad vėl dvį 
gaujos arkivyskupijos ir trys naujos vysku
pijos yra sudaromos Jungtinėse Amerikos 
•Yalslybėse: Ne w ar k, 'N. J. arkidiecezija su 
dviem naujom vyskupijom — Paterson, N.

, J. ir Caniden, N. J.; Louisville arkidiecezija 
nauja Owen*boro vyskupija. Pirmosios ar- 

kidiecezijos arkivyskupu pakeltas J. E: vysk. 
T'bonias J. Walsh, o antrosios — J. E. vysk.

,’Jbhn Floersh. “1 ‘ ;
Ligšiol prie Newark, N. J. vyskupijos

priklausė šios lietuvių parapijos: Newarko,
Į iHizabeth, Kearney, Bayonne^ Jer-

'' ‘sėy i.City. Dabar, aišku tos parapijos bus
padalintos tarp dviejų vyskupijų.

&u įsišteigimu naujų vyskupijų prasi
deda didesnis ir gyvesnis katalikų veikimas, 
atsiranda naujų katalikų mokyklų ir šiaip 
JWi.įWnigų.

Kalbėjo Už Amerikiečius

metų lapkričio 23 dienų buvo
paskelbtas Lietuvos kariuo
menės kūrimas.A

Tiktai gilios senovės, Lįe-i 
tuvos garbingos praeities, at 
minimas ir lietuvių tautos po 
svetimųjų letena iškąptėtį var 
gai pagimdė galiūnus nepri
klausomai Lietuvai atšildyti.
Vokiečiai, nors karų jau pra- j Viena gazieta išfįgerlavo,-’ 
laimėję, dar šeimininkavo ^4 ftaįs ^sais žmonės ne- 
Lietuvoje ir nerodė noro jų turi kojų; kojas, turi, ale jos 
apleisti, A įlnijoje jau švais- Ištinka dėl vaikščiojimo. Me
tėsi lenkų legijonininkai ir ė-;WVJ#6 penkios rny-
mė rodyti savo grobuoniškus , lias pasivaikščioti buvo tįk 
palinkimus, iš rytų slinko rau baįkės. O šiandie? Tftkvies-

Mažųjų Valstybių Gynimosi 
'Galimumai

DAbar ginklavimosi drugys apikna visų 
pasaulį. Ginkluojasi visos valstybės; didžio- 

1 sios ir mažosios. Kų reiškia mažųjų ginkla- 
'WŠoosi, kokia yra jų gynimosi galimybė?

■ -Daug kas šiandien stato tokius klausimus,
į kuriuos “Darbe” taip atsakoma:

“Nedidelės valstybės nedidelės ii jėgos, 
karias jos gali išstatyti prieš užpuolikų. Ta- 
Čiau maža valstybė turi tų pirmenybę, kad 
ji gali mobilizuoti visas savo jėgas, nesuda
rydama pavojaus kaunyūams. Tuo tarpu di
delės valstybės mobilizacija iššauktų tokį pat 
.jos kaimynų mostų. Tokiu būdu, didelė val- 

' '.tolybė negali panaudoti visų savo jėgų prieš 
'mažų valstybę. Tatai, bent iš dalies, gali 
išlyginti veikiančių jėgų skirtumų. Kariuo- 
inenės gausingtunas, žmonių skaičius dar nė
ra vieaintėlis pasisekimo laidas. Žmonių skai
čius ir laiinėjianas nėra neatskiriamos sųvo- 
koš. Patvarus ir atkaklus gynimasis parei- 
«a ne tiek nuo žigonių skaičiaus, kiek nuo 
tų žmonių aprūpinimo kautynių priemonė- 
mis, teelinika, ir nuo tų žmonių nuotaikos,
jųoralinio tirštumo.

f'Jei tauta tiki savo jėgomis, savo iš- 
ityeriiie, savo pajėgumu gintis, tai ji tuo pa
čiu yra keleriopai galingesnė ir gali gintis 
ir atsispirti net žymiai stipresniam priešui. 
•Bet kai tik prarandamas pasitikėjimas savo 
jėgomis, tai prarandamas ir atsparumas. To
dėl kiekviena kariaujanti šalis stengiasi de- 

’ moralizuoti savo priešų, kad jis- atsisakytų 
nuo bet kokio pasipriešinimo. Antra vertus, 
ir nedidelė valstybė, rinitai pasiruošusi gin
tas, net žymiai galingešnį priešų gali .pri
versti pagalvoti, ar apsknoka prųdėti karų,, 
nei, net laimėjimo atveju, tas laimėjimas 
gali laibai brangiai kaštuoti. Nedidelė vai- 
styliė — nedidelis ir grobis, bet juo kartais 
gali .paspringti ir milžinas..

Kiekvienas valstybės pilietis turi pasi
tikėti savo krašto gynimosi pajėgumu, ne?,

tuvių tauta nemėgo kdnuo
menės ir« vengė kareiviavimo. 
I»- kaip nevengs, jeigu lietu- 
vos jaunuomenė u> nežinomus 
jai pavergėjos valstyliės rei-

------------ įkalne buvo verčiama-po kęle-
Kaune leidžiamo žurnalo “Naujoji Ro- ty metų tarnauti Kankažo 

muva” bendradarbiai kelia labai svarbų kalnynuose, Sibiro pusnynuo- 
klausimų. Jie smarkiai-agituoja įsteigti Lie-• ar Turke*tam, smėly nuo- 
tavoje Lituanistikos Institutu. Tokio imti-1 Ijietuviai k.„nll., nel„okė- 
tuto iniciatorių tarpe yra ir du ekwu»eri- danji ko|bl!.., ,.uv(, stu,„.
kiečiai: prof. K. % Pakštas ir įųz. A. G vai- . . ,.domi sunkia us'ohis parei

goms, dažnai ir pajuokiami.

prof. K. % rakštas ir įųz
cianas.

Svarstant Lituanistikos Instituto klausi 1

donarmiečių būriai. O čia vi
sas kraštas karo nualintas, 
trūksta net maisto, nėra nei 
gįnklų, nei rūbų, nei pinigų 
ir šitokiomis aplinkybėmis 
kraštas buyo pašauktas sayo 
Laisvės ginti. Tiktai dvasios 
galiūnai tegalėjo turėti drų 
sos ir vilties stoti į kovų. su 
šimteriopai gausingesniais li

kite žmogų pasivaikščioti, tai 
šimtus išsikalbinėjiinų padės

Cievelando bendras p mil

tas vienam mitiaige befige- 
riuodamas, kaip apginti Lie
tuvos demokratijų išl’igeria- 
vo, kad reikia Clevelande pirk
ti daržų piknikams; kiti inešė

ant delno. Dažniausia bet gi .pataisymų: ne daržų, ale sa 
nusiskundžia, kad namie tu- lę.
ri vaikus daboti, ba pačiulė 
eina ant kard parės.

Jei bendras pruntąs šitaip 
gins Lietuvos demokratiją, 
tai jos dar ilgai nesulauksi

mų A. Graičiūnas viename iniciatorių pasi-j Lietuvoje per rusų kariuo- j stipresniais priešais. Ir Lie
kai liejime neužmiršo ir apie Amerikos lie-! men®? manievrus žmonės pa- JįUVOg ginkluotos pajėgos ue 
tuvius. Jis iškėlė tokį klausimų: 'Itrdavo daug skriaudos 1I’;jiaip-pasatjO8e> ;r aUfeO

“Ar kuriamasai institutas mano turėti baimės, kartkartėmis e įg užburtų piliakalnių, liet
kų nors bendro su išeiviais lietuviais, ar gal
voja juos įtraukti į lituanistikos darbų? Sa
ko, Lietuvoj dar daugely sričių trūksta spe- 
cijalistų. Amerikoj lietuvių specijalistų jau 
netrūksta nei vienoj srity. Ir tai nebetkokių 
specijalistų, bet jau išbandytų, prasiveržu
sių priešakin pro visas tautų rungtynes. Y- 
ra keletas ten ir lituanistikos specijalistų. 
Kai kurie jų mielai važiuotų Lietuvon, jei 
tik kas čia jiems duotų darbo. Deja, mes 
jais nesidomim, nesistengiam užmegzt glau
desnių su jais santykių. Jei kviečiamės ku
riai nors sričiai specijalistus, tai kviečia-

davo ir kazobj Hnūgią. Itf pievy ,aokų jr ,pifkU; if

Lietuviškos kariuomenės samanotų bakūžių. Lietuvos 
atgimimo laukiamas nebuvo ! bernužėliai, tėvelių laimina? 
išnykęs žmonių stelose ir min }mit sesučių — mergelių paly- 
iy$e. d-imi, savais žirgais ir rūbais,

Seneliai pabodavo Janai- j kuW ir P“1’
, . . ... . . kus, Nudarė pirmuosius partimui padavimus apie piliakal

Lietuviški nevierninkai sa- me 
kosi strošniai esu pažangūs. 
Sviete nėr žmonių pažanges
nių už juos. Ale, prašau, pa
tys pafigeriuokit jų pažan
gumų.” ' 1

Vienoj Imlšavikų poperoj 
nakrnama Januškevičius, ku
ris rodo muvius “Jaunoji 
Lietuva.’’ Esu, rodoma visa, 
kas naujo, pažangaus, iš ge
rosios pusės, o nieko iš blo
gusios. _ , t '

Išeina, balšavikai norėtų

Lietuvoj apie Šiaulėnus vra 
toks posakis: “Ryja, kaip at- 
vairas pyragaičius.” Ameri- 
ke tų posakį galima būtų taip 
išversti: “Ryja, kaip bendras 
pruntag pinigu* sukalėto įim
tus SpaBijai nuo rebelių gin
ti ir Lietuvos, demokratijai 
vaduoti.”

nius, kuriuose buvo nugrimz- 
dusios užburtos karalaitės su 
savo kariuomenės pulkais, ir 
pasakose buvo pranašauja
ma, kad atejs laikas, kada iŠmės svetimtaučius, o ne savo brolius Alne 

rikos lietuvius. Begėdiškai pasielgė Lietuvos! piliakalnių ,ft^gi<ns užburtoji 
Universitetas anglų kalbai dėstyti pakvies-1 kariuomenė su savo vadais,
damas svetimtautį (mūsų pabraukta — ‘Dr.’ 
red.). Kiek tinkamų Amerikos lietuvių jai 
dėstyti būtų radęs, jei būtų norėjęs! Litua
nistikos Institutas nors laiškais turėtų ben
dradarbiauti su svetur gyvenančiais ir litua
nistikų išmanančiais lietuviais”.

Šios pastabos yra vietoje ir, reikia ti
kėtis, atitinkamos įstaigos Lietuvoje at
kreips į tai savo dėmesį.

Raudonųjų Spauda

Šio krašto komunistai deda visas savo 
pastangas, kad sustiprinti savo spaudų ir jų 
kuoplačiausia paskleisti.

Pastaruoju laiku jie iš kailio neriasi 
besistengdami sukelti pusės milijono dole
rių spaudos fondų, iš kurio planuoja leisti 
du naujus dienraščius: vienų Chicagoj, kitų 
San Francisco, Cal. "

Chicagos komunistų dienraštis (“Mid- 
west Daily Record”) pasirodysiu sausio 
mėnesyje. Rašytojas Joseph A. Wise paste-

nugalės Lietuvos priešus ir 
grųžins Lietuvai Laisvę.

Kai užvirė Europos galiū
nų žūtbūtinė kova, atnešusi 
Lietuvai dar naujų skriaudų 
ir nelaimių, lietuvių tautos 
sūnūs ir dukros, ir naujų o- 
kupantų junga velkantieji ir 
svetimuose kraštuose išsiblaš 
kiusieji, pro karo pašvaistes 
pradėjo įžiūrėti besiartinan
čių išsivadavimo valandų.

Ganų, šaulių ir savanorių bu. kaJa
rius, kurie pastojo Lietuvos^. p0 Mru. įr purvilia jr
priešams kelių. ) tamsi ; Ir juoda. Visokia pa.

Stebėjosi svetimieji, stebė '^^ jienl8 ,nepatinka.
josi n džiaugėsi saviškiai 
staigiu Lietuvos kariškų jėgų 
atsiradimu,*1^ augimu, narsu
mu ir galia.

Jaunos kariuomenės žygiai 
Netrūkūs jaunoji kariuo

menė sustabdė rusų bolševikų 
veržimusi ir į 1919 metų pa
baigų išstūmė už Lietuvos rū- 
bežaų; tų pačių metų rudenį 
ties Šiauliais — Radviliškiu 
sumušė didelę bermotininkų 
kariuomenę; 7ėtiau ir len 
kams ties Širvintais -- Gied
raičiais buvo su,duotas smar-

A, mąįot, kolde jie pažan
gūs!

Lietuviški balšavikai Ame- 
rike savųjų gazietų — Čika
goj ir Bmklyne — jau be
veik užriktuoti vykdyti stali- 
niškų “rojų.” Sakysim Cam- 
bridge, Mass., balšavikai. Gri
gaičiui atvažiavus su spy- 
auiLA. =

Vyras. — Visuomet man 
skundies, kad tau nuobodu ir 
neturi jokio malonumo. Bet 
gi, pavyzdžiui, praeitų savai 
tę du sykius buvai nuėjus į 
šio, sykį teatre, du sykiu bu
vai suprais parėj ir sykį val
gei tavernoj frai fiš.

žmona. — Taip, het su ta
vim.

— Girdėjau tavo žmonai i- 
vvko .nelaimė su automobiliu.

— Nieko baisaus. Automo
biliui ir žmonai tik pentas bu
vo truputį sutrintas.

karinės prievolės atlikti. >Ka- (mis. Labai įspūdingas buvę 
riuome—nėję jaunuoliai už ; studentų nupirktų ginklų — 
sigrūdina savo kūnų, gustip-i šautuvų karo mokyklos kariū- 
rina dvasių, susidrausmina, o nams įteikimas. Įvairios or

Diar didžiajam karui liesiau- kus smūgis (nors Tautų pu
čiant, prie Ukrainos Dniepro 
lygumuose, Sibiro. Obėž pa
krantėse ir kitose Rusijos vie
tose atsirado lietuvių kariuo
menės batalijonai. Tai buyo 
didžiosios tautos vilties ža 
dintojai. Tie batalijonai 'ne
gavo sugrįžti į Tėvynę drau
smingomis vietomis, tačiau

bi, kad tų dienraštį redaguosiu* “Amerikoj, jįe jr vokiečių okupuotoje
gimę, bet kurių dvasiniai namai yra Mask
voje ir kurie yra svetimos valstybės agen-

Lietuvoje ir kitur lįetųviuose 
sukėlė ryžtingumų dvasių ko-

t** • ' . . ■ ! jBvf i ti vai už savo šalies Laisvę.
Naujieji komunistų dienraščiai, taip kaip,-

ir dabar einųs New Yorke “The Daily Work-1 Nepriklausomybės paskelbi 
ėry’, dirbs ir krašto ir darbo žmonių nenau
dai. Pirmo ję vietoje jie kiš savo purvinų 
snapų į darbininkų unijas ir organizacijas 
ir ardys darbininkų vieningumų, kuris taip 
labai reikalingas siekimui socialinio teisin
gumo. Tie dienraščiai skelbs neapykantų, ko-

' mas

1918 metų,, vasario 16 die- 
. nos Lietuvoj Nepriklausomy
bės paskelbimas tebuvo lietu
vių tautos troškimų ir sieki-

vos prieš religijų, propaguos klasių kovų. nih pareiUtwĮ«*. Tas paskel
bimas, padaryta karo mėtų 
ir vokiečiams okupantams

Tokių dienraščių palaikytu ui darbininkai ne
turėtų duoti nė vieno cento.

jungos komisija sutrukdė lie
tuviams pilnai išnaudoti savo 
laimėjimų, kaip santarvinin
kų generolo. Nisselio komisija 
išgelbėjo bermotinėnkus nuo 
galutinio sunaikinimo.) Pasi-

tas daug reiškia ir šiaip žmo
gaus gyvenime.

Naip ' Lietuvos visuomenė 
brangina ir myli savo kariuo
menę.

Geriausiai galima pastebė
ti per kariuomenės šventes.

ganizacijos suruošė vaidini
mų, koncertų, posėdžių. Kaip 
I»prastai, didžiausios iškil
mės įvyko Kauue prie Karo 
Muziejaus.

LIETUVOS BIUDŽETAS 
1938 METAMS•baigus Nepriklausomybės ka- ....... „ .

mnA z t - x Atskiri kariuomenės .rakairams, nuo 1920 metų Lietu- y. .. . J . i KAUVAS 1 k'n<. . . ... ruošia savo metinių šventes (įsoj — i\a>-
•V9$ k#nuooiene nuotat raspu- MikalcUvių proga. Va- ”>et rudenį vyriausybė smla-
818ka. augo, stiprėjo, .r dabar # r0 8ą,tahĮ kūriojp
valstybės saugumui* **
tvirta atrama.

js yra
sųmatų, kurioje 

kiek ateinančiai metais kokių 
pajamų numatoma gauti ir 
kiek koki išlaidų teks padary
ti. Tokia sąmata ir vadinama 
•vaJstybės biudžetu.

1938 metais valstybės biud
žetas sudarytas su 340,000,- 
•000 litų pajamų ir tiek pat iš- 

’ laidų. (1937 metauisi biudžeto 
pajamos siekė 299 mil. litų, 
o 1936 metų — 283 mil. li
tų.) Taigi ateinančiais me
tais valstybės biudžetas bus 
apie 40 milijonų litų dides
nis, negu šiemetinis.

Biudžetus projektų Minis
terių Kabinetas jau priėmė 
ir perdavė seimui svarstyti 
ir patvirtinti.

viacijos šventės, kuriose oro 
'arai parodo savo pasiekimus. 
Didžiausia visos kariuomenės 
šventė ruošiama lapkričio 23 
dienų; tai metinų kariuome
nės, o kartu ir Vyties Kry
žiaus ordeno šventė.

Šiemet kariuomenės šventu 
buvo labai atžymėta taip j>at 
įvairiomis iškilmėmis, kurio
se labai gausiai dalyvavo vi
suomenė. Švelnus rudens oras 
leido dalyvauti iškilmėse ir

Lietuvos kariuomenė — tau 
tos kariuomenė.

Per keliolika metų tauta 
susigyveno su savo kariuome
ne ir jai nesigaili didelių au
kų. Brangindama sunkiai į- 
gytų I^aisvę, tauta pirmiausia 
brangina, džiaugiasi ir did
žiuojasi savo narsia, draus
minga, gerai ginkluota ka
riuomenė, nuolat pasiruošu-Lietuvoje žiauriai šeiminin

kaujant, būtų naidėjęs gražiu 
aidu ir nesusilbukęs įgyven
dinimo, jeigu jom paremti 
nebūtų atėjusi ginkluota ka

Mūsų veikiftio centro darbai 1936-1937 me-iriška jėga. Braolinko dar de. menę;pažiūrų. Jaunuomenė ou 
tais”. Brošiūroje įdėtas A.L.R.K. Federaci-tvyni mėnesiai, kol tų pačių 
jos XXVI kongreso, buvusio šiemet rugpiū

Medžiaga Istorijai

Hiomis dienomis A. L. R. K. Federaci
jos skyriai gavo btoėiyrų, kuri pavadinta

čio 24-23 dd., Lawrence, Mass., protokolas, 
rezoliucijos, taip pat dr. A. Rakausko refe
ratas socialiniais klausimais. Kongrese būvo 
skaityti ir kiti trys referatai: kun. K. Urbo
navičiaus apie Lietuvos krikštų, kun. Pr. i nėra

šia valstybės nepriklausomy-^mažiesiems, pradžios mokyk- 
bę saugoti ir ginti. Visuome- lų mokiniams, kurie pražy- 
nėje išnyko iš Vergijos laikų giuojančiomg karii/omenės da 
Vžsililmsi neigiami į kariuo- liuis rodė nepaprastų nuošir

dumų, šaukdami “valio” ii
džiaugsmu if - ryžtumu eina apibarstydami Marins gėlė

Juro apie mūsų veikimo trūkumus ir kun. Fedupicija, kasknet išleisdama knygelę
Jagmino apie moterų veiklų. Bet. šie refe- apie savo veikimų!, užsipelno pagyrimo. Jnk 
^natai buvo atspausdinti ^specialiai išleistoj tai yra ruošimas medžiagos Amerikos lietu- 
kongreso knygoj, dėl to Šioj brošiūroj jų vių istorijai, kuri, ar vėliau ar anksčiau, 

turės būti parašyta.

KAU-NA& — Gruodžio 3 
ir 6 dienų Kaune žiemos pa

galbai surinkta penkiolika tū
kstančių litų pinigais ir 230 
maišų drabužių. G. K.
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Dėkojame i

ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI NORTH SIDE

Kristaus Mokslas

RAF LAS: Kas* davė Dešini 
t į Dievo Įsakymu?

JONAS: Aišku, Dievas.
RAULAS; Jei Dievas davė, 

lai Kristus nieko su tais įsta- 
1 viliais neturi.

JONAS: Kristus patvirtino 
juos ir liepė užlaikyti. Kada 
vienas Rašto žinovas paklau
sė Jėzaus, sakydamas, “Ku
ris yra didžiausias įsakymas 
Įstatymuose?”, Kristus jam 
atsakė:
iš visos tavo širdies, iš visų 
tavo minčių... o artimų savo, 
kaip pats save”. Tas reiškia, 
kad Kristus visuotnet kreipė
si į įstatymus ir liepė juos 
užlaikyti. Toliau, kadangi Die 
vas davė tuos Dešimts Įsaky
mų, o Kristus buvo tikras Die 
vas, todėl Jis pats davė ir Jis 
liepė juos užlaikyti.

RAULAS: Jonai, tavo su-

saulį, nes tada žydai bus di
delį ponai. Jie nelaukė Kris
taus, kaipo dvasinio Atpirkė
jo, bet žemiško, pagal jų su
pratimo, atpirkėjo, kad jie 
būtų valdovai viso pasaulio. 
Kitas dalykas, kad Kristus 
pasakė jiems tikrų tiesų, o 
žinai, Ratilai, kad tiesa yra la
bai karti. Dėl ko bedieviai ne-t
kenčia Katalikų Bažnyčios ir 
kunigų? Vien dėl to, kad Ba
žnyčia tikrų tiesų sako ir pri
mena bedieviams ateinančių

Pas mūs klebonų viešėjo po- teris. Čia visiems aišku, jog 
rų dienų kun. D. Mikšys, ban- jos užsitarnauja didolio pa
dus sukelti kapitalų. įkūrimui I gyrimo. Visa parapija turėtų 
lietuviško namo, arba liospi- būti dėkinga moterų klubui 
cium Palestinoje. Tame ma! i už gražų pasidarbavimų ir 
dos name apsigyventų seserys1 tan klūban turėtų susispiesti 
Pranciškietės ir atstovautų * visos lietuvės moterys. Valdy- 
tnūsų tautų Šventoje Žemėje,, bos rinkimas atidėtas po Nau- 
prie Išganytojaus Karsto. Tas jų Metų. Moterų klūbas teuŽ-
lietuviškas maldos narna’, 
kaip jį pavadintumėm, turė
tų didelės reikšmės mūsų tau
tai, kaip religiniu taip ir tau

auga 1938 metais trigubai.

BRIDGEVILLE
Bridgeville

Gruodžio 12 d. jvyko meti
nis L.R.K.A. vietinės kuopos 
susirinkimas. Skaityta centro 
valdybos paraginimas parem 
ti vajų ir išrinkta nauja val
dyba 1938 metams: A. Kln- 
sauskas — pirm., K. Žukaus
kas — vice pinu., V. Pieta
finansų rašt., J. Urbonas -•-} Moterų Altoriaus draugijos 
protokolų rašt., kun. A. Jur- narių tarpe prasidėjo šurum-

gubai skaitlingesnė, jei prie 
jos prisidėtų visas parapijos 
jaunimas. Tikėkime, kad mū
sų jaunas organizatorius išju
dins visus snaudalius, trum
paregius ir “dontkerus”.

Nedaug išminties pas tuos, 
kurie nesirūpina rytojaus die
na.

bausmę. Žydai norėjo Kristų
Vvlėsi tavo Dievą akmenimis užmužti vien dn, ir pasišventimo. Geros Si- 
Myks, toro D.etą, „„Jrfies žmoniy, snprantanči, la-

v v. ..... . j ,T bdarybę, nestinga Amerikoje, znyiuoj pirkti ir parduoti. Na- ,Ty_. , , . A. ,
A v , - -• tt • i i užėjus bedarbe ir truputi kliuzarete žydai norėjo Kristų . ... , ,

J do prakilnų darbų.

Sodalietės gražiai nuvalė 
altorių liktorius Kalėdoms. La 

tiniu atžvilgiu. Tikiuosi, kad. bai gerai, mergaitės,^krutėki- 
kun. D. Mikšiui pavyks, pasie-1 te po truputį. Jūsų geri dar- 
kti tikslo, nepritruks kantry- j,aį nepraeis nepatėroyti. Kie

kvienas asmuo, kiekviena tlr-

uuo aukšto kalno nustumti ir 
užmušti dėl to, kad Jis pasa
kė jų nuodėmes. Kada Kris
tus išgydė žmogų piktos dva
sios apsėstų, tai žydai sakė, 
jog Kristus turi velnių. Kada 
Kristus išgydė žmogų šeštoj 
dienoje, tai jie sakė, kad lau- 

pratimu, kų Kristus padarė;^0 Dievo įstatymus. Jie no

gija turi įnešti savo dalelę pa
rapijos lobynan. Tuosyk būsi
me gyvi ir pažangūs. Saugo
kimės apsnūdimo.

gutis — ižd., M. Mickūnus — 
maršalka. Organizatorium pa
skirtas J’. Urbonas. Nors mū-’ 
sų kuopai priklauso gan di
delis būrys šios kolonijos lie
tuvių, bet ji (kuopa) būtų dvi-

burum. Tai vienos, tai kitos 
moterėlės namuose yra suren
giamas “bingo” ir kortų lo
šimas bažnytėlės papuošimo 
naudai. Gražus ir pagirtinas
užsimojimas. V.

West End

svarbiausia dėl mūsų? rėjo sugauti Kristų kalboje,

Gruodžio 12 d. kun. D. Mik
šys pasakė net t»u pamokslė
liu, o vakare rodė paveikslus 
bei Šventosios Žęmės vaizdus, 
gražiai juos paaiškindamas. 
Po paveikslų rodymo, kas no
rėjo, galėjo aukoti tam lietu
viškam namui Palestinoje. Au

Tretininkų ir Gyvojo Roža
nčiaus draugijos dažnai už
prašo šv. Mišias savo inten
cija. Ijabai gražu. Kiekvienas 
pasekmingas darbas reikalin
gas maldos.

Gruodžio 12 d., Šv. Vardo

širdingai dėkoja Bartininkie- 
nei ir jos motinėlei A. Mar
tinaitienei bei jų pagelbinin-

Skaitydama “Draugų”, niu 
tzune, kaip gražiai darbuojasi 
Town of Lake Šv. Pranei?-, 
kaus Vien. Rėmėjų skyr. Ce-, 
ntro Valdyba ir seserys Šv. 
Pranciškaus džiaugiasi ir ku
pinos dėkingumo už pašiau! 
jimų ir gerų širdį. Širdingai- 
dėkojam O. Sriubienei, J. Šan- 
dvitienei, P. Turskicnei, P. 
Doršai, O. Martušienei, K 
Gedvilienei, J. Venzelaitei, S. 
Vcnzelaitei, M. Sudeakiene’, 
P. Stugienei, Šimkienei* M 
Martušienei, B. Cieėnienei, tai
pgi visiems aukotojams.

r
Centro Valdyba sveikina M. 

Sudeikienę, kuri jąu 10 metų. 
darbuojasi kaipo pirmininko 
Šv. Pranciškaus Vien. R-jų 
Town of Lake skyriuje ir lin
kim toliau taip gražiai dar
buotis.

Rašt. N. Milter, 
Homestead, Pa.

draugijos nariai ėjo bendrai kams už pasiaukojimų ir gerų Vėl Nubaudė
prie šv. Komunijos. Šv. Sa
kramentas buvo išstatytas vie 
šai adoracijai, kuri baigėsi pa
laiminimu.

širdį. Lai Dievas šimteriopai 
atmoka.

Rašt. N. MiUer

Centro susirinkimas įvyks

klausdami, ar dera duoti cie- koto« mažai teatsirado, uos
V — 1 J • •

JONAS: Mano supratimu, sorįuį duokles, nr ne? Žydai
tai yra sekantieji dalykai: 1) 
Mus atpirko savo kančia ir 
mirtim. 2) įstatė šv. Mišias, 
kad visuomet būtų su mumis. 
3) įstatė Septynis Sakramen
tus, per kuriuos kiekvienas 
žmogus gauna Dievo malonių, 
kad galėtų tapti laimingu.

RAULAS: Dėlko žydai ne
kentė Kristaus? Kų blogo Jis 
padarė ?

laukė Kristaus, kad paliuosuo-

žmonės nebuvo tam prisiren- 
gę. Pats kun. D. Mikšys ma-

t„ juos iš rymiečių vergijos, »pi« ™Wi»vų
ir kud jie paimtų virSB ir vai-‘ir .i°ki0 “sPa“dim0” atar
dytų jtyuup | ^°ia'

Kadangi Kristus'neatėjo že
miškai padaryti žmones lai
mingais, bet dvasiniai, todėl

Tų patį vakarų įvyko mo
terų klubo susirinkimas. Kle
bonui tapo įduota $434.00 iš-

JONAS: Žydai laukė kąra- tai pasakyk jam tiesų ir to 
liaus, kad padarytų juos visus i užteks. O ypač bedieviui bei 
laimingais; turtingi laukė, kud silpno tikėjimo žmogui, 
tas karalius užkariautų pa- . J. V. S.

žydai nesuprato Kristaus, ne- klojimui bažnyčios grindų tni- 
kentė Jo ir niekino Jį. Rau- jomis. Kas gali rūstauti, jei 
lai, ar gi dabar nėra tas pats? klebonas kartais pagiria mo 
Jeigu tik nori priešų turėti,' • , • . .......... , ,

šv. Kazimiero Parapija

Mūsų bažnyčiai labai pri
tiktų šv. Pranciškaus stovyla. 
Tretininkės, nors mažas jūsų 
būrelis, iškelkite tų mintį sa
vo tarpe. Kuo sunkiau koks 
daiktas įsigyjamas, tuo jis la
biau branginamas. Kaip gra 
žu, jei visi kruta, dirba, visi 
stato, o ne griauna. North 
Side yra daug gerų žmonių, 
tik gal ne visi supranta daly 
kus taip kaip juos turėtų su
prasti. Imkime pavyzdį iš ki
tų parapijų.

Homestead

Teko nugirsti, kad Namų

Bingo vakarai nepergeriau saus*° 9 d., 3 vai. po pietų.
šiai sekasi, nes tani yra kal
ta nelemta bedarbė. Darbai 
vis mažėja ir daug darbinin
kų atleidžiama iš darbo. Žie
ma rodosi labai žiauri, o ku
ro kai kuriems nėra iš ko nu
sipirkti.

Šiomis dienomis mokyklos 
vaikučiai ruošiasi vakarui. 
Mokyklos visuomet darbuoja
si, kad vaikučių perstatyme- 
liai būtų sėkmingi. Jų vaka 
rėlis įvyks sekantį sekVnadic 
nį-

IŠ Pittsburgho Federa- bendrų paminėjimų Piliečių 
cijos apskrities svetainėje.

Nutarimas yra sveikas, nes
paminėjimai žiemos metu pn-

,, ... P . sitaiko nepatogaus oro ir to-Gruodzio b d., pas Kastų .... ? . „
.. . T. , .. kilt būdu ne visi is apylinkėsvaišnorų buvo Federacijos a- . ... .

. ... . . , . į . i paminėjimus gali atvykti,pskrities susirinkimas, kuria- ‘ , .. , . . ,
, . .. .. r ederacijos apskritis gaus kame dalyvavo didžiuma valdv- „

, *. it, i v- lbetojus, chorus ir solistus ibos narių. '.Be kitų svarbių ... . ._ . . .
reikalų, tartasi apie ateinami1“'’1“™’ I*""'"*)*™ ,r taipgi
šiais metais Lietuvos Itepri-! ?a™pras tlnkam?

bendram paminėjimui. Nužjū-

susirinkimo

Savininkai rengiasi prie savo jung0S kuopa laikė mėnesinį 
metinės vakarienės, kuri jau gusįrinkimų, kuriame apkal- 
nuo keletos metų įvyksta lan- y>ėta kasdieniniai reikalai.

Svarbesni atidėti metiniam su
sirinkimui, kurs įvyks sausio 
mėnesyje.

S. R. K. A. vietinė 35 kuo- 
Gruodžio 12 d. Moterų Sų- pa laike susirinkimų, kuria

me tartasi, kaip padidinus

klausomylH's 20 m. sukaktie? 
'minėjimų. Nutarta paminėji
mai ruošti atskirai Pittsburg- 
bo ir apylinkės kolonijose, 
taip gi vasario 20 d. rengti

retus kalbėtojus, chorus ir so
listus išrinkta komisija pa
kviesti.* *

Pittsburgho Žinių Red.

Prašoma rėmėjų skaitlingai 
dalyvauti, nes rengsimės prie 
didelės eard party, kuri bus 
Šv. Kazimiera parap. svetai
nėje po Velykų. Ačiū kun. M, 
Kazėnui už salę.

£
Knygos! W

VILNIUS. — Vilniaus StęJ 
rasta gruodžio 3 d. nubaudė 
dvidešimts du lietuviu po d e-. 
šimts iki dviejų šimtų pen
kiasdešimts zlotų už Lietuvos! 
himno giedojimų Vėlinių Die
nų Rassų kapinėse.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus <

A,

Ž Knygos!

kiant Naujų Metų, gruodžio 
31 d. Tai gražus užvestas pa
protys — laukti visiems ben
drai Naujų Metų prie gard 
žios vakarienės. Drųsiai gali
ma sakyti, kad ū* šįmet Namų 
Savininkų vakarienė bus iš
kilminga.

kuopų naujais nariais. Tiki
mės, kad per S. R. K. A. va
jų padidės ir vietinė kuopa.

Vietinis

Kortavimo Vakaras

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis
► BBBoto »bwbb b bb t e

Gruodžio 16-ta Diena

“Iki šiai vietai mums pa
dėjo Viešpats”. — 1 Kor. VII, 
12.

Mes dažnai apmąstome tų, 
kas bus. Jūs, kurie pasitikite, 
kad jūs esate Dievo vaikai, 
galite imti vienų atsakymą 
kas link ateinančių metų: jū- 
einate į niekų kitų, kaip tik 
gerumą. Aš negaliu sakyti, 
kad jūs neinate susitikti var 
go, nusiminimo. Gali būti; het 
jei esate ties Dievo šonu, jūs

, einate į niekų kitų, kaip tik 
į gerų. Jei blogiausias ko jps 
bijote, atsitiks, rasite Jo ge
rumų paslėptų pačioje nelai
mės širdyje. —- M. R. Vinoent.

Metų metai yra išmokinę 
mane daug dalykų, bet -nė vie
no taip tikro kaip šis: kad 
prieglauda, paguoda, džiaug
smas, ir stiprumas visad ran
dasi ten, kur Dievas.

Tat, dabar, kuomet vilties 
ir drųsos pristinga ir tiktrl 
baimė yra stipri, mano širdis, 
kaip praeityje, giedos neuž
mirštamų giesmę.

Dievas yra mano prieglau
da ir stiprybė, aš nesibijosiu; 
ir nors naktis būtų žiauri ir 
tamsi, aš susitinku jų nenu- 
gųsdinta. — Marijona Far 
nhi,gham.

Praeitų sekmadienį bažny
čioje priminta, kad jau ha» • į ' 
ginsi metai, o daugelis yra 
pasilikę su mokesčiais bažny
čios palaikymui. Ypač mažai 
tėra šįmet sudėję anglims. 
Žiema, atrodo, bus smarki, nes 
jau antra savaitė kaip smar
kiai sala. Jei visi neprisidės 
prie anglių pirkimo, kų dary
sime su vaikais mokykloje?

C

Teatsako tie, kurie dar nieko 
nedavė anglims.

Marė Simonavlčienė ir Re 
gina Petraitienė jau grįžo iš 
ligoninės. Visi džiaugiasi ir 
linki joms geros sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

Visi nekantriai laukia Ka
lėdų, kurios nesą džiaugsmo 
ir palaimos. Ypač mokyklos 
vaikučiai laukia Kalėdų Die
duko. Dar neturi žinios, ka
da jis atsilankys į Homestead 
ir apdovanos visus gerus vai
kučius. •,

GARSINKITĖS "DRAUGE*

5 d. Šv. Pranciš-iGruodžio 
kaus "Vienuolyno Rėmėjų Cen
tro Valdybos vice pirm. Ona 
Bartininkienė, padedant jos 
motinėlei, A. Martinaitienei, 
surengė eard party savo na
muose seserų naudai. Nors 
buvo šalta ir daug sniego, 
bet susirinko daug žmonių ir, 
kaip buvo matyt, visi liko pa
tenkinti.

Po kortavftno susirinkę bu
vo pavaišinti “Chop Suey” ir 
išdalinta laimėtojams dova 
nos.

Centro Valdyba ir seserys

Puikiausia Dovana Kalėdoms 
-* tai Dera Knyga JO

“DRAUGO” KNYGYNE DAR GALIMA GAUTI 
ŠIAS KNYGAS;

- - • T* * 11
P. Bučys — Trumpa Apologetika ........................................ 63d
P. Bučys — Jėzus Kristus ............................................. $2J
P. Bučys — Katalikų Tikyba,........ ........................... .. $1.35
P. Bučys — Šventoji Dvasia ......................................... $1.35
J. Pauliukas Kelionės Įspūdžiai ........................ $2.f
K. Matulaitis — Kristaus Patarimų Keliais ................ $1.0j
R. Alerander — Misijonieriaus Užrašai.......................... $1j
P. ’Jurgėla — Sparnuoti Lietuviai............................. . .. $1J
P. Jakštys — žmogaus Tikslas ................»,................... 2*
K. Matulaitis — Sielos Takai Tobulybėn.......................... 72
A. Petrauskas — Praeities Fabyros ............................. 2"«
M. Twan — Huckleberry Finnas ...................................... 7.‘?
W. Scanlon — Dieve, Pasigailėk Mūsų......................... $1.00
M. Waggaman — Karalienės Prižadas ....................... 50a

Su visokiais užsakymais kreipkitės:

“DRAUGO” KNYGYNAS 
23 J4 So. Oakley Avc. Chicago,
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DANTŲ SVEIKATA

Anksčiau, ui* vėliau, žmo
gui priseina traukti•duntis*. Jei 
pmitaiko, kad vienų reikia 
traukti, jis nueina imis dnntis-

nta žemyn. Jei viršutinis, tui 
tas kandimas verčia kitus du 
utis j tų tuščių vietų. Tuo bfl- 
dy dantys pasidaro kreivi ic

traukti, is nueina pas dantis-Į kenkia normaliam kramtymui, 
tų, kuris padaro operaciją; po Visi tie dalykai stato klausi
te žmogus grįšta namo ir už-imą, kų daryta! Atsakymas 
miršta apie tai. Jei pasitaiko, toks: prarastą dantį reikia 
kad tas, kuris buvo ištrauk- pakeisti dirbtinu, tada bus Į 
tas, yra trečias - krūminis da-1 išvengta nenonnalumų. Tie 
utis, o kiti dantys yra sveiki nenormalumai greičiaus pasi- 
ir švarūs, jis gerai daro. Iš taiko pas jaunus, apie 20 iki 
kitos pusės, devyniosdešimts 30 metų amžiaus. I
Nuošimčių žmonių turi kų nors į Ras dgĮ vaikų> reikia labai 
«pie dantis, kur nors yra ne- kad plilimtiniai da-
pyeika. mažos, nduatomos nĮyS sveiki ir laikomi iki

Ketvirtadienis, gruod. 16, 1937

LIETUVOS ORDINAI ITA-į KLAIPĖDOJE. — Trankė- Basanavičiaus gyvenimo ap-
LŲ DIPLOMATAMS ai Vokietijos gydytojų 20 rašymų. Leidinys skirtas Lie-

------ •’*** žmonių ekskufsija. Ekskursi- tuvos atgimimo patriarcho
KAUNAri (Tsb.) — Lietu- »i»kai norėjo susipažinti su mirties dešimtmečio (1927-

vos preai«k*ntas apdovanojo marinos būkle Klaipėdoje. 1937) sukakčiai.
| Italijos užsienių reikulų mi-' ----------
nisterį grafų *Ciano Vytauto — Bus išleisti lietuviškų________________________
Didžiojo ordino 1 laipsniu, vietovardžių, pavardžių ir LIETUVIAI DAKTARAI

I užsienių reikalų vieemitiiste- vardų žodynai; vartojamų i“-----------------------------------
rį Bastianinį Gedimino ordi- vietovardžių esu apie 24,000,1 CfcAriųiwtto 4017
no 1 laipsnių, Italijos užsie- pavardžių apie 50,000 ir var- Tel namų:

, ..... , •uiM.n I HEMIock 6286i nių reikalų imnistenjos aiu- dų apie 3000.
basadorių grafų Senni — 3c-i ----------
dimino I laipsniu, generalini, — Studentų korporacija 
direktorių grafų Vittetj — '“Šarūno*” išleido D-ro Jono 

Į Gedimino II laipsniu, nfeie- — -

HA r I \r.ITE “ DRAUGĄ ’’

Rez.:
2456 W. 69 St

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

PaK*l sųtąitj.

1 nių reikalų ministerijos Įga- 
Dyer ifi Whitewater, lfct* niimsterį Quaronj -

LIETUVIAI DAKTARAI
Jam nere.’kia automobilio. Krank

\Vis., bene bus tik vienas konservatiškiausių Amerikoj susi- Gedimino II laipsniuskylute, nesveiki smegenys, |,0 kada pradSs
^‘^dalyk^diKvedai'svei- '!11'16^ Jej Pi'1™ 19 ive,lf ™^'° ir 5viesas kad ir ",kt< nei “ut<'"'ol'i-
Iii yumim [traukti, tada visatiniai dart-jįvs j jo neį aidonwkdj^ ae^aj^Į^ jvai-uoįk
•4 gy ni4- Į|ys išauga kreivi ir ima daug1-------------------------------- —---------------------------------------------

užsie-
Sekimo atžvilgiu. Užuot pirkus automobilių, jis į senų savo nių reikalų ministerijos, pa

siuntinybės patarėjų Brunu 
sų — Gedimino III laipsniu.

Jei pasitaiko, kad tas dan-1^^ k<)1 aantistas juos ati- rastas 12 metų Janavičių sū- nknotų.
lis, kuris buvo ištrauktas, yra uigo Jeį p{U.itaiko> kud jau nus Leonas, pabėgus iš savo | Kaip girdėti, nukentėjęs O-
kitas, ne trečias - krūminis ir i , ___ , *-• • - 1’» . . •. . ¥i . .. A . Bėra kito išėjimo, Kaip trauk-amogus užmiršta apie j, tad
idaug komplikacijų pasidaro. Įtt d,m‘į’ tada d““tlBtas P“d“

i v • • • » • . 1 <4«liėlza įnirk lniiki

AKU? GYDYTOJAI

Tel. CANaI 2345

DR. F. G. WfNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tel. CANaI 0402

Iš to dažniausia išeina tas 
įjei apatinis dantis būna pra

ro tokį dalykų, kuris laiko 
kitus dantis vietoje iki atei-

rastas, tai viršutinis, kuris na laikas jiems patiems kris- į buvo viskas išaiškinta ir su- 
‘Sinniau su juo sueidavo, kri- ti. Dr. S. Jacubs rasti pavogti pinigai. Pasiro

1 dė, kad policijai supant čigo-
IR APVOGĖ IR DAR TURĖS ATSAKYTI

! i KĖDAINIAI. — Šio' įnėne- grįžus į namus viena, įlindo 
šio pradžioje ūkininkui Oba - pro langų ir pinigus pavogė, 

t kevičiui, gyv. Ciuteikių k\n.,' nes tuo metu namuose nieko
Batakių valse., Tauragės ap., ;nebuvo likę. 
buvo pavogta 5,100 dolerių “ Varažijusi” čigonė Vikto- 
šiuose banknotuose: 1 — 1,000
dolerių, 8 po 500 dolerių ir 1 
—- 100 dolerių. Pinigai buvo 
laikomi kambaryje ant len
tynos dėžutėje.

rija Orlauskaitė - Janavičie
nė, 48 metų, policijos buvo iš
aiškinta. Tačiau čigonų tabo 
ras iš po Tauragės, kur tuo

ta Įniro kratos metu Krakino- bakevičius dar turės atsakyti 
te. ir už nesilaikymų valiutos į-

Nuovados viršininkui teko Į statymų, nes be leidimo laikė 
sulaikyti ir ištardyti keliai i tokių stambių svetimos valiu 
dešimt čigonų, kol pagaliau tos sumų.

TRYS NAUJI LIETUVOS 
GENEROLAI

nų taborų Krakių miškuose 
Janavičiai jų pavogtuosius do 
lerius perdavė savo sūnui Le-į liuomenės šventės 
oriui, kuris niekeno nepastebį“-' Valstybės prezidentas

KAUNAS (Tslu) — Ka- 
proga, 
pakėlė

tas paspruko į miškų ir pini į brigados generolo laipsnius: 
gus užkasė į žemę.

.Pinigai dviejuose 
liuose, kiekvienas atskilų5,

* ' ■ . t

buvo suvynioti į skudurus ir 
užkasti visai negiliai po egle 
žemėje. Dalis pinigų jau bu

! kariuomenės vadų gen. št. 
punde- pulk.. Stasį Baštikį, kariuo

menės štabo viršininkų gėn. 
št. pulk. Jonų Černių ir avi
acijos viršininkų inž. pulk. 
Antanų Gustaitį. Be to, eik

DR. VAITUSH, OPT.
AKIŲ

I.1KT1VIS
MTOMEnafAUY

SPECIALISTAS

ti

BR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Vulaudos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mene- Į 
siais nebus valandų popiet, bet nuo 1 
10—12 vai. iyto.

Dfi. W. V. NflRAK
PHYSICIAN and SURGEON 

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

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Mayvzood Av. 
 Phone Mayvrood 2418

DR. P. ATKDČISNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. it Pėtn. 10—9 vai. v.

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

Suvlrš 20 metu praktikavimo
Mano GarMiiavinins

Palengvins akių Įtempimą, kas es- 
prieSastiml galvos skaudėjimo, 

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karst), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi 
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažhruslas klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati 
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dangeiy atsitikimų akys atltsbo- 
nios be akintų. Kain.— piglmi kaip 
ptrmiau.

4712 sa ASHLAND AVE., 
Phone Boulevard 7589

metu buvo, jau buvo persike-|Vo žymiai sudrėkusi. Užkaitų kitų. karininkų pakelta į aukš-;
lęs į Kėdainių apskr. ir apei-j žemėse pinigų rasta: 1 bauk laipsnius.

notas 1000 dolerių, 5 po 500 
dolerių ir 1 banknotas 100 do 
lerių, viso 3,600 dolerių. Trū-

Obakevičius prieš kurį lai
kų grįžo iš Amerikos ir pirko gyvenęs miškuose netoli Kra 

.ūkį, kuriame ir gyvena. Laku- kių. , ( . t- į
fcias parsivežtas pinigus laį^ , Kėdainių policijos nuova-
namie. > dos viršininkas Br. Strikaitis,! kstamns 3 banknotus po 500

Vagyste policijos buvo įta- nuvykęs su policija į vietų, ! dolerių, spėjama, bus pasiė 
rta čigonė, kuri pinigų žavi ' apsupo taborų, padarė kratų ,musį Adomavičiaus motina,

KALepINES
ATVIRUTES

AMERiKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

į 4300 So, Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

J 18 vai. ryto iki 9 vai, vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

. Putrai Sntnrti'

Ofiso Tel. VlRginia 0086 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DlfliūBLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

mo dienų buvo Obakevičių na
muose ir kortomis “varažiju-

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

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

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiudienius

DR. A. P. ST8L6A
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

BR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROveOrill 0617 
Offioe Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

Ketv. ir Nedaliomis susitarus
Snbatomis Cieeroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

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

DR. STRIKul'iS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

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

ir sulaikė Janavičienę su vy- , kuri išvykus į Taurage “gel
bėti” suimtųjų Janavičių. Po
licijos gautomis žiniomis, ji 
lankiusis Skaudvilėje pas vie-

LIETUVIAI ADVOKATAI
ru. Jie pinigus vogę neprisi
pažino ir pinigų nebuvo rasta 

Ji už tam tikrų užmokestį bu- { Vedant toliau kvotų, {>ė<l 
yo žadėjusi Obakevičienei taip sakai policijų nuvedė į kitų 
padaryti, kad ji susilauksian-1 čigonų taborų, kuriame buvo 
ti vaikų ir su savo vyru gy- J sulaikytų ir pasiųstų kvotni 

• vensianti santaikoje. j į Tauragę Janavičių žentas A-
Po “varažijimo” Obakevi-j leksas'Adomavičius. Šis tabo- 

Čienė kartu su čigone iš namų i ras stovėjo kitame apskritiem' 
išėjo. Spėjama, kad “be va ra krašte, miškuose netoli Žei- 
žijant” čigonė nusižiūrėjo ir, mių. Pas Adomavičių buvo

fj . • . - ____ —_____ *__
Bi* •

si’’ Elžbietai Obakevičienei.

nų žydų, kurio prašiusi nesą 
kyli, kad Janavičiai norėję 
pas jį iškeisti 500 dolerių ba

Telephone: BOUIevard 2800

' JOSEPH J. GRISH
? LIETUVIS ADVOKATAS' i.

4 S Oaklev Av Chica'’*! 4631 8011111 Ashland- Avenue4 s. oakley av., Reg g Rockwell Strcel
Telephone: REPublie 9723

“DRAUGAS”

R 4

A M E RIC ft'S , „op a K
»LEADERAT / atA.Jf’

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6ALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7.00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 930 vai. vak.

rtųan rr grnn i ariiHTt.-Jx-*niTy mf..y»ni«rr -tts

JOHN D. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Vulundos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnjčios 

• vakarais nno 6 iki 9
,TMefonaa CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublie 9600

Tel. CANaI 6122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublie 7868

Tel. CANaI 0257
Res. PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. Office Werttworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

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

išskyrus seredomis ir sųbątornis

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUU BURIA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užgaftėdih* 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobffiu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vista Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, be.
Buick ' Cadillac - LaSalle

«• '-s.

3860įOgden Avė. TeL Crawford 4100

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012
Res. Tek RepubUc 5047 '

Office Phone Res. und Office
Į PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.

Yni. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. X KOWAR
(KOWARSKAS) ' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W 63rd St. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

Tek BOUIevard 7042

BR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

R CHMB SEGAL
OFISAS

4720 So. Ashland Avė.
__  2 h»hoe
UI H C AOO, ILLTelerotm MttNray 2880

OFISO VALANDOS:
Nnb TO iki 12 ^ral. ryto, nno J iki»4

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

OHsas 4300 S. Fairfield Avė.
Tek LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
l>agal šilta it j.

Tel. Ofiso BOUIevard 6918-14 
Res.: K£Nwood 5107

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

756 VVest 35th Street

MAU » Iir('U1 E KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4tt1 So. Ashland Avė. 

Tek YARda 0994 
■M.: Tek PLAza 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 Y. ryto; 2-3 jr 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nao 10 rki. 12 vai. dieną

Tel. ofa, REPublie 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6 9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

Šeštadieniais nno 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagali sntartį.

‘ 1,=

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaua li
goninė, kaip ją pripaiino American 
Medical Associatlon tr American 
College of Snrgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu fŲ daktarų, dentistų. advokatų ir biznierių, 
'kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Ketvirtadienis, gruod. 10* 1037

CICERO -NAllJUMS
-i w

MIRĖ A. JANUŠAUSKAS

Jis buvo ūdas dienraščio 
rėmėjas

apie vediunj, tikimės, parašys 
cicerieciai.

A. a. A. Janušauskas bus 
laidojamas šeštadienį iš Šv. 
Antano bažnyčios.

Motery 'Dėmesiui

CICERO. — Sį vakarą 7:^1

Musu Organizuotoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

'Federacijai Žvengiantį Į M* Urbonavičiaus, MIC., s. 
1938 Metus Sakalienės ir P. čižausko, ku

rde specialiai rūpinsis sočiu
lin ais klaus mais sudaryti pla
ni.s tinkamus visiems skyria-

. . «. .... i»s, kad juos gvildentu pas-pos susirinkimuose įgalioja ... . . . , . „f. _ . . , . kaitomis ir spaudoje. GarbėlirkViT n«» . < o t lanl’vri

Gruodžio mėnesyje V’aos 
draugijos ir crganizac:jų kuo

bent po 3 atstovus^ lankyti
vai. Šv. Antano parap. salėj kas mėnuo Federacijos aps 

<įvyks labai svarbus visą pa- kričių ir vietos Feder. skyrių'
lapijos šeimininkių susir nki- 

' mas. Visos moterys, ištekėju
sios ar mergaitės, prašomos 
susirinkti. Svarbu.

Draugijų Valdyboms
Užvakar Ciceroj savo na- , _______

lituose mirė Antanas Janusau-1 CICERO. — Penktadienio 
skas, žinomas vietos veikėjas vakare, 7:30 vai. 6v. Antano 
ir uolus dienraščio “Draugo M 1
bendradarbis ir rėmėjas, dn- sdrinkimas visų1 Ciceros kata- 
lyvavęs keliuose kontestiose. likų veikėjų.’Visų draugijų ir 
Velionis buvo visų mūsų įstai- klubų valdybos susirinkite, 
gų ir organ:zaoij.ų rėmėjas ir Jaunimo dr-jų valdybos irgi 
rūpestingas veikėjas. Plačiau kviečiamos ateiti.

susirinkimus. Tie atstovai-is 
visuose apskr. ir skyrių iški
lusiais svarbiais bažnyčios ir 
tautuos klausimais išduoda ra
portus Feder. apskr’čiai, aps
krities nutarimus praneša vie
tos Feder. skyriui ir savo
draugijos, organizacijos susi-1 ne^rdėti-
rinktinuose valdybai parėika- 

parap. «alčj,.bas_ svarbus »«. lava8 Kibkv;enos orgaBiz,ci.

Feder. 12 skyriui Cicero, UI., 
po yad. kun. J. Vaičūno, kurs 
prie to darbo be rag’nimų re
ngiasi. Garbė Aušros Vartų 
parapijai, .po vad. kun. M. Ur
bonavičiaus, MIC., kuri šiuos 
klausimus jau vykdo.

Iš kitų parapijų 'čia min. 
klausimais kol kas dar nieke

jos valdyba reikalauja rapor-

Federacijos Skyrių organi 
sa vimas ton, kur jų nėra

1. Lietuvių katalikų draugi-

VIETINES ŽINIOS

Iš Vyčių Darbuotes

Taipgi galima gauti LH- 
TUVI8KŲ ŠOKIŲ ALBUM4
nupiginta kaina — Piano 
kitiems instripnentams po 
50c.

‘ DRAUGAS ’
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI. 
arba pas autorių

KUN. J. tlDANAVLCIUS 
260 East Main Street

AmsteiAam, N. Y

MUJASjHfllĖUS
žodžius ir melodijas paraše 

Seirijų Juozas.
I dalis — Adventai a& ir 

Kalėdinės giesmės, barni J. 
Žilevičius. 34 giesmės btlo

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės niėn 
giesmės, harm. Al. Kačanuus- 
kas. 28 giesmės 55c

III dalis-b) — (Svenč. Sak 
ramento giesmės, harm. AL 
Kačanauskas. 9 giesmės 16c.

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

IV dalis-a) — Giesmei i 
Dievą, harm. Al. Kačana u s- 
kas. 18 giesmių 25c.

Kas vaikuti myli stipriausiai?
Kas priglaudžiu Juos mieliausiai? 
Kas nemiega daug naktų 
Dėl valkelių mylimų?

Mainyte geroji.

BAĘBORA 
tlMKBVICIENfc

A. a. Barbora ftimkevlčlenė.
«š tėvų Jajdauskaitė. mirė gruo
džio 13 d.. 12:30 vai. po pietų, 
sulaukusi tiloM senut vės. Gyve
no 662» S. Oakley Avė., Mar- 
ąuette Parke. Vėllonėe vyras, 
Viktoras šlrakevtčla, miręs 
prieš 13 metų. A. a. Barbora 
žlmkerlčlenė gimusi Bazučių 
dvare. Pakapių parapijoj, Šiau
lių apskrity. Amerikoj Išgyve
no apie 50 metų.

Paliko lt'.dtnčtus: dvi dukte
ris; Eleną ir Pauliną: žentus: 
adv. Joną Bagdžiūną-Borden ir 
Harry 8 trumpei; trjs sflnus: 
Praną, Mykolą lr Jurgį; mar
čias: Eleną, Fay lr Gadislavą;
10 anūkų ir 7 proanūkus; se
serį Aleksandrą Žukauskienę ir | 
Jos sūnų Leoną, lr dangiau gi- ' 
minių Lietuvoje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas namuose 
66-29 S. Oakley Avė., Tel. Rep- 
ubilc 8821. Laidotuvės (vyks 
penktadieny, gruodžio 17 d..
9 vai. ryto, 18 namų j Glml-J 
mo Svč. Panelės parapijos baz- 4 
nyčią, prie 68-tos lr W«htenaw į 
Avė., Marąuette Parke, kur bus 
atlaikytos gedulingos pamaldos. r| 
o po pamaldų j Šv. Kazimiero ' 
kąpinyną amžinam atilsiui.

Vlsl a. a. Barboros šimke- 
vičlenės giminės, draugai ir 
pažystami nuoširdžiai prašomi 
atvykti j šermenis ir dalyvau
ti laidotuvėse suteikiant velio
nei paskutinį patarnavimą. 
Patarnauja laidotuvių direkto
rius S. Mažeika, Tel. YARds 
1138.

Nuliūdę: Dukterys, Sūaai.
Žentui lr Marčios.

Don't Take Drastic
Tour Kidneys oootsln » mllllon tlny

;lc. 1rrit»Ung drugs 
llsorders at the 
you sufer from

U funcHensl dlsorders at the 
Bladder mete you euger from 

jhte, Mervousneu, Leg Paine, 
- lyes. Dlssineu, Bookocbe. 

Crceu AeMlty. or BurtUng r 
don't nly on ordlnary medlcini 

troublee wlth the doctor***uch
Vsa I _ 
houre and mušt prove entlrely »at 
ln 1 «e*k. shd be eisefly the

Cr*ter. Oyrtes starte

netd ^ofr^^fi 'c^rhe (usrsntee proteeta 
i Knor ©o.

pbone voi.r 
loday Tht 
tto7\PbeXa

VENEnAN MONUMENT CO., INC.
r, 1

tų iš Feder. apskrities ir viet. jos, organizacijos, fraternalės 
skyriaus kas mėnuo. i ir idėjinės, augusių ir jauni-

Kiekvienas Feder. skyrius,' inw» ' Sodalieijcs iki 16 
išminkęs iš visų jam priklau- Bietų amaiaue, vienos parapi- 
fsomų draugijų, organizacijų ribose sudaro i ederacijo.- 
metinę duoklę, kaip nurodo 8kyr^ įgaliodainos tam po 3 
Feder. konstitucija, jas pri- atstos us-es iš kiekvienos drau 

gijos, organizacijos. Tie at-duoda pradžioje metų Feder 
centro raštininkui, L. Šimu

ir suteigė apaštališką palai
minimą.

Iš mūsų kuopos pastaruoju &ui, JJ334 8. Oakley avė. 
laiku apsivedė du nariai: R.
Andrerūnas, kuopos .orgnni- 

ius vedė E. Ogentaitę,

stovai prašo savo klebono su- 
-I šaukti Federacijos skyrių. Ta-

BRIGHTON PARK. — L- 
Vyčių 36 kuopos priešb te tini 
susirinkimas įvyk,o gruodžio 6 za(.or,
d. Jame aptarta Vyčių dar-1 vrfkė^ ĄWn į^kc jį 
buotė ir piiimta e:Jė raportų. I Andn<K-,Iri;; ,.Vttda nu savą 

K. Zaroinskis pranešė, ‘kad krautuvę “Marąuette Park 
jubiliejaus bankietas visais at Jeweiry ’, adresu 6324 So. 
žvilgiais pavyko. VVestern avė.

Sporto vedėjas Z. Vyšnia -s-' B.-Kai uliūnai tč susituokė su po vieną ir iš parapijų komi
kas pranešė, sportininkai gra- V. Razla^ ii iu. Kavaliūnaitė y- tetų, neskaitant parap. dva- 
žiai veisia. Į kasą įnešė .-$11. ra žymi veikėja ir gabi • see- sios vadu. ' ...-

Iš Clticf gos Vyčių apskr. pa 'noj.- Jaunavedžiam kuopa su- Kurioje parapijoje nėra Fe 
darė pianešimą pinn. B. Kli- telkė dovanų ir linki laimingu deracijos skyriaus, arba ir e- 
įnas ir rašt. I. Pakeltaitė. Ra- j gyvenimo. i santis skyrius neveiklus, ten 1
portavo rpie namo įsigijimą! Naujų narių įsirašė: A. Mie-| parap. komiteto sąstatas su, 
ir darbuotę. Raportas su džinu'kaitė, A. Pauliūtė, S. Mace savo klebonu priešaky atst,o- 
gsmu priimtas. kaitė, A. Ginčus,'M.-Kaltūnas. į ja Feder. skyrių, arba išjudi-

Pareikštd užuojauta narei J. Vyčiai, ateitis jūsų! Pažvel-jna neveiklųjį.
Kasčiukaitci dėl tėvelio mir- K^it j 49o7 metus. Praslinko, Federacija, tarnaudama Pa
ties. U prašytos šv. Mišios - n^juoitAnis. Būkime paarengę žnyČiai ir tautai bei visuome

nei, neapseina be išlaidų, ne
kartą ir stambių. Todėl Fe
deracijos skyriai prašomi gu

ls knygų revizijos A. 'Žilius!™*“1’ u UHU* P«u»rysi.»e: ,rengti nors -po vieną vakarą į, 
jiatiekė gražų | raportą. Pelno j Į naują valdybą 1938 m. iš
liko $154.65. Nariu užsimoki*- j rinkta: pirm. D. Varnas, 1 vice
jusiu 107 ir keletas suspen i pirm. -- B. Kvietkus, 2 vice
duotų. ' pirm. — A. Meškauskas, nut.

B. Klimas, A. Meškauskas*) rašt. — A. ftaučiūnaitė, fin.
pranešė, kad metinis šokių va- rašt. — U. Vyšniauskienė, ka- 
karas pe; keltas j sausio 22 tl., si n. — K. Zaromskis, kaso’
1938. j glob. — F. Kisielius ir E. Mi

kalauskas, dratmos ved. — S.
Padliūtė muzikos ved. — A.

. į nejučiuiiiis. Būkime pasirengę 
gruodžio 19 d. ir nutarta »n‘atitikti 1938 metus obalsiu: Į 
corpore 8 vai. eiti prie šv. Ko-;<^ar^’ 'jaunime, pajudinkime 
,llunij0< I žeme!-nes jūsų laikai! Tik

I vieningai, o daug padarysime!

Atsilankė sus-man misijo
nierius T. Ridikas pasakė gra
žią jaunimui kalbą. Paprašii:1’ Damkaitč, balsų tvarkytoja.' 
niisijonierinus duoti naujai;— II. Sipavičius, tvarkdarys 
valdybai priesaiką, ’ar's'jonie I — F. Kvictkns, pasilinksmi - 
rius su malonumu tai paderė - nimo ved. — F. Kisielius, di-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jehn F. Eudeikis
SENIAUSIA IS MDttAUBIA LAIDOJIMO Į8TAIOA

AftlBULJINGE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YAttDS 174U1742
4605-07 So. Hermtotfe Avė.
4447 South FaMMd Aveaae

Tel. LAFAYETTE oįjT

DYK AIry A AV Z-1A Chicages <ja1yse

Klausykite miksų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:«0 vaL TakMT tf W. ■. T. 0. gtoėtos (U20 K) — PransMJas

P. tiLTĮMTlBAl

Federacijos skyriaus valdy
tai paduoda skaičių skyr. pri
klausomų draugijų, jų atstovų 
ir valdybų adresus raštu 1— 
vieną kopiją Feder. centrui, 
kitą — apskričiai.

Federacijos apskričiai svar
bu turėti susirinkimuose bent

rpininkaujant viet. klebonui, 
išsirenka valdybą: pirminin
ką, raštininką ir iždininką ir 
galinta specialiai įgalioti 3 at
sto v us-es į Federacijos aps
kritį, kurie būtinai turės par-, 
nešti raportus iš Feder. aps- 

(Tęsinys 6 pusi.)

A"* A
Antanas Jonas

Janušauskas <
Į

Mirė gruodžio 14 d., 1937
m., 9:58 vai. sulaukęs pusę
amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Šilalės miesto.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuUūdlme 

dukterį (augintinę) Eleną Kish- 
kąin&s, Žentą Juozapą, pusee- 

j serę, brolienes, švogerlus lr 
l daug kitų giminiu ir draugų- ' 
; Lietuvoje peserj Oną lr kitas 
glmlnea

Kūną s pašarvotas 1300 So. 
49th Court, Clceroje. Tel. Ci
cero 2091W.

Laidotuvės (vyks šeštadieni, , 
gruodžio 18 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas 1 šv. Ant a- . 
no parapijos bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos ui

metus Feder, centro naudai.
Visi Feder. skyriai popule-

rizuo.įa popiežių enciklikas
“Rerum Novarum” ir “Qua- 
, . , ,, . velionio sielą. Po pamaldų busdragesillio Anno , kurios nu | I nulydėtas i šv. Kazimiero ka- 

, i ' plnea *. -rodo kelius į socialinį teisin 
gumą. Federacijos Cbieago? 
apskritis savo ribose įgalio
jo komisiją iš 3 asmenų: kun

i .i i I ..|
rektoiiai — B. Klimas, F. Ki
sieliais, S. Pauliūtė, Z. Vyš 
niauskas, B. Kulikauskas, ko
respondentai — Z. Vyšniaus
kas, V. Kulikauskas.

A » A 
Marijona 

Shemezienė t
(po tėvais KJshkunas)

Mirė gruodžio 13 d., 1937
m., 1:30 vak ryte, sulaukus 36 
metu amžiaus.

Gimė Plymouth, Pennsylva
nia- Chicagoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, 5 sūnus: Edvar
dą, Antaną, Joną, Raymondą 
ir Adomą, brolj Louis Kishku- 
nas Lr brolienę Valeriją, dvi 
seseris; Clara Tegtmeyer, švo
gerj Harold ir Julia Polltes h- 
švogerj Joną, dšdes lr tetulas 
ir daug kitų giminią.

Kūnas pašarvotas 2235 So. 
Leavltt Street.

Laidotuvės Jvyks penktadie
ni, gruodžio 17 d. Iš namu 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurtoj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai- 
dotuvėse.

NuUūdę: Vyras, Sūnūs, Bro
lis, Seserys, švogrrial, dėdės, 
Tetules ir Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawlcz lr Sūnai. Telefonas 
CANaI 2515.

plnea
Nuliūdę: Duktė, žentas, Sc- ' 

šuo. Pussesere, Broltrug-s švo- 
gertai lr Giminės.

Laidotuvių direktorius Aru I 
j thony Petkus. Tel. Cicero 2109.

I Urba Flower Shoppe! 
U80 Archer Avenue

i— Laidotuvėms —

LAFATETTK MM

OAAY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTbRIAI 
KELNER —PRUZIN

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

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

f IR BOK ŽILUMOJ LINKSMAS SU

"STANLEI VĖL 81ILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DEOntAMAB ALIEJUS DEL VISOKIU PEČIŲ IR BOILERIŲ
Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 

Todėl Karščiau Dega lr -M&šiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 
GREITAS PATARNAVIMAS

Saukite - -Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
S1S8^. Western Av. Chicago, Illinois

B. KANAPACKIS, {Aviniukas

' tn
a, .'i
Z' < ■* •* > .

IV-

*

h/ -

i 1

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių 

------ o-------
Didžiausia paminklų dirbtuvė' 

Chicagoj

Suvirš (0 metų prityrimo
---- o----

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus 

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

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

Aim (.KANU AVK.

Telefonas
SEEIey 61O3|

CHICAGO, ILL.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ PĮREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMO 114 AMP£ PATARNAVIMAS 
H Ifl D uL A ltbt DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

S. P. Mažėta 3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

A.MmlskĖ
LPiflys
S. M. Puidas

JDOZduaS tUuCiKIS

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139 4

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. AVestern Avė. 
Phone GROvehill 0142

718 We»t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-6566

IR 4704 So. Westevn A 
TfiVAS TeL VIBginia 0883

ladmriczirSmi

VM »o. Habted St.
> Pboae^BOUlevacd 4089

19311 Weat 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrių 42-44 E. 108 8t
Phone PULknan 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572 

irgą-TT' ,
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VIETINES ŽINIOS Pranciškiečių Rėmėjų 

Metinis Vakaras

Laukiam “Vargšo 
: Tado”

NORTH SIDE. — L.R.K 
Susivienijimo 16 kuopa įvy
kusiam susirinkimo gruodžio 
12 d., parapijos svetainėj da
ug, svarstė apie Susivienijimo 
vajų. Vajaus komisija, knri 
susideda iŠ P, Casoko, A. 
Skliuto, J. Lebežinsko; O. Ki- 
zelevičienės, E. Vilkelienės, iž- 
davė raportą susirinkime, kad 
gruodžio 19 d. rengiamas gra
žus vajaus vakaras, kad pa
kviesta grupė lošėjų, kuri vai 
dins gražių komedijų “Varg
šas Tadas”, kad pakviesti ka
lbėtojai Sus-mo centro pirm. 
B. Šimutis ir Susivienijftno 
dvasios vadas gerb. kun. A. 
Baltutis, buvęs mūsų klebo
nas.

Tikietai įžangos pigūs: iš 
anksto perkant bus 20c., o 
prie durų 25c.

Visi nariai platina tikietus 
ir kviečia visus atsilankyti į 
parengimų.

Valdybon išrinkti pirm. V. 
Mačiukams, vice pirm. E. Vil
kelienė, nut. rašt. A. Skliutas, 
finansų rašt. A. Bacevičius, 
ižd. M. Karęckienė. Visi pa
sižadėjo įrašyti naujų narių 
susivienijimam Raporteris

Padėka

šiuomi reiškiu padėkų Pro
gress Furniture Co. už dova
nų, aukotų trijų apskr. (L. 
R. K. Federacijos, S.L.R.K.A. 
ir Moterų Sųjungos) piknikui 
praeitų vasarų.

Kadangi aš turėjau laimės 
antrajai dovanai — $35.00 ve 
rtčs, kurių, pristačius įrody
mus, krautuvė man į namus 
prisiuntė, todėl reiškiu širdin
gų padėkų Progress Furn. Co. 
krautuvei, ypatingai jos ve
dėjui Kaledinskui, ir patariu 
visiems lietuviams reikale tų 
krautuvę remti. P.J. Gižiausios

Kiekvienas nepasisekimlas 
mokina mus, kaip ateityje tu
rime vengti klaidų. i

JIE VISI NORI 
Elektrinių Dovanų

C ,V ''' 'f

Kalėdoms!

BRIDGEPORT. — ftv. Pm- 
hciškaus Rėmėjų 1 skyr. re
ngia metinę vajaus vakarienę 
sausio 9 d.,' parapijos svetai
nėj.

Tų dienų iš pat ryto per 
visas šv. Mišias bus rinkliava 
prie bažnyčios, kaip papras
tai kasmet kad daroma. Ge- 
riej' ir atjaučiantieji seseris 
l’ranciškietes iš anksto kvie
čiami į vakarienę. Seserys Ka- 
ztomerietės žadėjo suruošti gra 
žiu programų. Komisija už tai 
•tuui dėkingų Seserims Knzi- 
mierietėms.

| Labai buvo malonu, kuo- 
'■met nuėjau įsirašyti į ftv. Kaz. 
Sestrų Rėmėjų dr-jos 2 sky
rių ir pakviečiau rėmėjas at
silankyti į Seserų Pranciškie- 
Čių vajaus vakarienę. Pirm. 
Vaišvilienė plačiau papasako
jo apie Seserų Pranciškiečių 
skyrių, ir vienbalsiai nutarta 
dalyvauti užsisakant sau sky
rium stalų. Kiek turėjau ti
kietų, visus išpardaviau. Nu
stebau dėl tokios vienybės ir 
atjautimo seserų Pranciškie
čių. Matyti, ftv. Kazimiero 
Akad. R-jų 2 skyr. nepavydi 
seserims Pranciškietėms dėl to 
joms ir Dievas parieda, ypa’ 
pastaruoju laiku kuomet tik 
kų rengia, susilaakia didžiau
sio pasisekimo. Taip, kur vie-v . •
njbė, ten galybė.

%
Viena iš komisijos

Koncertas Ir Operetė 
' Gerdi Pavyko

yARQUETTE t’ARK. - 
Gruodžio 5 d., parap. choras, 
ved. B. Janušausko, bu^o su 
rengęs tufhiingų koncertų. 
Ctorns ir vietiniai solistn‘, M 
Janušauskienė, K. Skelly, A. 
Gendrimas Ir J. Samoška, gi
rtinai išpildė daug gražių dai
nų

Mūšy veikla žengiant į Ballet Russe de Mente kurie nužudė kalėjimo sargy
1938 m. Carlo Vėl Chicagoj

'Ballet Russe de Monte Car
lo, kuris skaitomas, garsiausiu 

krities, Feder. vietos skyriui. Europoje ir gastroliuoja tik-ą
2. Prie Federacijos skyriaus! tai po didmiesčius, vėl atvy 

priklauso vietinė Feder. kuo --
pa.

PASTABA 1. Kitataučių

(Tęsinys nuo b pusi.)

parapijose esančios kuopos- 
Operetę “Adomas ir Ieva” Pri«“l{ti pri« gretimo Fe-

deracijos skyriaus teisėmis, 
gavus Centro Valdytos suti 
kimų.

vaidino K. Sabonis — Adomo 
rolėj, L. Sabonienė —• Ievbs,
G. McElroy — grafo, B. Ka- 
tanskas ir J. Samoška — tnr-t ; » . ’ i * .1 f * t _*
nų. Pianu jiems palydėjo Sil
vija Sabonis - McElroy. Vai
dintojai gabiai savo užduotis 
atliko ir klausytojus prijuoki
no'.

Choras stt savo vedėju D. ^, 7. “., v . • / , skinamas kunigas.
Janušausku užsitarnauja da
ug pagarbos už tokį parengi
mų, nes publika buvo labai 
patenkinta. Tuomi pačiu pa
laikoma ir stiprinama lietu
vybė ir tie centai, kuriuos 
klausytojai sumoka už įžan
gų, nenueina į žydų kišenes, 
bet pasilieka mūsų, pačių kul
tūrinių įstaigų palaikymui, 
nes ir šio koncerto pelnas bu
vo skirtas parapijos naudai.

Dūugian tokių parengimų.
K-jas

- PASTABA 2. Parapijoje, 
kurioje tebūtų Federacijos 
kuopa, arba draugija, jinai 
skaitoma kaipo skyrius.

3. Skyriaus dvasios vada?

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

i.

bos kapitonų bandydami pa- 
bėgti, pavieniui uždaryti. Sau 
šio mėnesį jie bus statomi tei 
sman.

- »
CLASSIFIED

♦VEATHKR STRIPS"ko dvieili savaitėm į Chicago
ir Auditorium teatre, 4<» E. įdedamo "weather'^ripB."“,Tajp'p'at 
„ • k. , , ,J w.k . 1 n*t»e|eina ir pro ’aseua Kum rei.Congress St., duos dvidešimt* | kalinta, pašaukit HEMiock 2573. 

baletinių vaidinimų. Per An
glijos karaliaus Jurgio VI 
vainikavimų šis baletas buvo 
specialiai pakviestas į Londo
nu ir savo premiera “Le Ccq 
d’Or’s” padarė nepaprasto į- 
spūdžio suvažiavusiems pašau 
lio didikams.

Ballet Russe vadovauja ga
rsusis Europos baletmeisteris 
Wasily de Basil. Trupėje vy-

Saitas omu nebejeina pro duria, kada

J. PURTOKAS 
6425 So. Richmond St.

ANGLIAI
Black Gold Lump arba Egg |«.OO. 
Mino run f5.75. Stoker Sct-eenlngs 
15.00.

GRUNDT MINING CO 
CANai 7447

BEVERLY SHORES

yra vietos klebonas, arba jo (riausiose rolėse dalyvauja to- 
1 kios garsenybės, kaip Tatiana

Kelioms dienoms papigintas iSparda- 
vtmas lotų, kurie randasi ant Mich
igan ežero kranto tarp Indiana State 
Park lr Michigan City. Yra lotų 
kalnuotų ir lygių, be mlfiko ir su 
mišku, prie pat ežero ir toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų taškais 
kreipkitės j "Draugo" administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANai 7780

4. Skyrius renka sau pirmi
ninkų, sekretorių ir iždininkų.

Platesnės žinios telpa Fed 
konstitucijoje ir Feder. kon 
gresų nutarimuose.

Katalikiškų draugijų 
metiniai susirinkimai

TEVELIU!Y
Schick Skustuvas — 
kuris taip labai pa
lengvina skuti mąsli 
Greitai, Svariai — 
veidas lieka geriau • 
šiam stęvy.

Matai ImakML 
Uknai* »nm* Hmokfel m 
tnėnealnr elektra. bila.

*15

1 Pereitų sekrtiadienį iš did
žiules WCFL radio stoties te
ko gėrėtis puikia lietuviška 
radio programa nno 7:30 va-

Štai, katalikiškoji dr-ja, ne
šiojanti šventojo vardų, gal 
būt, ir konstitucijų turi gry
nai katalikiškų. Bet, štai, 
“Drauge” telpa koresponden
cija su sekančiais žodžiais:

“Mūsų draugija N. N. šį
met savo metiniame susirin
kime nutarė korespondencijas 
ir kitus raštus-siųsti “Drau
gui” ir “Naujienoms”, kad 
neįžeisti vieno ir kito laik

Riaboucliinska, Irina Baronn- 
va, Tamara Grigorieva, Lu- 
b.ov Tchernichevo, H. Algera- 
nov, Mare Platoff ir kiti.

Pirmas baleto vakaras bus 
pirmadienį, gruodžio 20 d., ir 
tęsis kas vakarų su skirtin-1 
gaiš vaidinimais iki sausio 3.1 
išėmus Kūčių vakarų, kuria- ' 
-me nebus vaidinimo. Gruod-1 
žio 26 ir 29 dienomis vaidini- Į 
mas bus po piet (matinee) ir 
vakare. Vietos galima iš anl<-1 
sto rezervuoti prie kasos lan
gelio Auditorium teatre. X

DIDELIS GAISRAS WA- 
SHINGTONE

-••/.v..- ; •
-. < •»?■- . i 1*'

*23.75

MOTINĖLĖ!
Maifiytuvas — pa-’ 
greitinti valgių ga-J 
minimą. Sutrina. au-’ 
maišo ir išspaudžia 
sultis. Juodas ir 
baltas, arba žalias 
ir Šviesiai baitas.

> Matai įmokėti.
I.iknnl* *<ima «n
mėne«lne elektro. Mia. |

BILIUKU1

Elektrinis Traukinys — 
streamline lr garinio typo 
traukinėliai naujausios ir 
modemlfiklausio lšdirblmo. 
Pamatyk garsiuosius Lio

nei ir American Flyer se
tus. Kainos pritaikytos 
jflsų kišenių!. Ir net

............. $595už

Viršuje valsduojsmas ... *7

KALĖDINEI EGLAITEI
Naujos ir blizgančios 
švlesue — nauji "No
ma” kalėdinių šviesų 
setai pritaikomi prie 
jūsų dabartinių šviesų 

$1 ir aukiUau

Taipgi didelis pa
sirinkimas naujo
viškų ir. ak) pa
traukiančių Kalė. 
dinlų papuošalų.

Kari parimsti naaSImėlaa Ir klioktas Mlairiaa ai alinativn lr mdiyriijv 
r .k 11 o jam a trapo*) hranstao. >1 perkamo ant ItmokėJIma.

commoniuEflun cnson eucirk smok
OOWNTOWN—72 W. ADAMS STUKT-132 S DtAIIOKN STHT.

. Telapfcooo ŽAMlsIyk 1200
4342 Irooduroy 4231 W. Modkoa Sk ' 332 W. A3rd St.
4633 Irrfsą 7wk tlvd. 3440 4. Stato 8». 3890 I. 83sd St.
2733 Mllvoukaa Ava. 4«34 S AsklsnS Avs. 11044 S MIchiąM Avs.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIUIIHnilIlHIIIIIIIIIIII

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IB
OONTRAOTOB

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

Turi 35 motus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAGO

Gražiai Pavyko

MARĄUETTE PARK.
Sekmadienio vakare, gruodžio kare, kurių patiekė Jos. F.
12 d., parapijos svetainėje L. Budrikas. Tokia šauni orkes 
R. K. S. A. 163 kuopa suren- tra, kokia dalyvauja Budriko ėjo į “N.” 

įgė vakarę. Žmonių priėjo pil- programose ,kaa sekmadieni,į kata,iklĮ nari„(
daro nepapnįtai malonę įspfl' nr.jos
d,. Sį syki ji puriu.i grojo. UmiJ> nc.
Taipgi geriu dainavo Jadvyga.1 ai|)a * atsi|anlMj ,a;

AVASHINGTON, gr. 13. —
Įmoninėj miesto daly vakar 
sudegė avalinių parduotuvė
ir nuo dūmų ir vandens daug 

Bet per visus metus tos nukentėj0 departą-
dr-jos tų rSStų ♦Drauge ne- mentinė'parduotuvė. Pusė mi 
teko matyti. Vadinas, visi nu- }įjono do| nuostolių padary-

raščio

ta.

na svetainė ir visi buvo paten
kinti. -

Atidarydamas programų kp. 
pirm. J. Mickeliūnas paaiški
no, kaip naudinga lietuviam? 
priklausyti prie L. R. K. Su
sivienijamo, kuris yra ir tur
tingas, pavyzdingai tvarko
mas. Susivienijimo naudingu
mų taip pat gražiai apibudino 
centro pirm. L. Šimutis, Fe
deracijos centro pitm. dr. Ra
kauskas, centro dvasios vadas, 
kun. A. ^Baltutis ir-Ieva Luko
šiūtė. t , r .

Koncertinėj programos daly 
dain. Ona Juozaitienė padai- 
na v,o “Meilė” — Aleksio i c.1 
“Ak myliu tave” — Aleksio, 
akompanuojant A. Alekniūtei 
Iššaukta. Taipgi gražiai dai
navo dain. K. Skelly, “Gale 
sodo rymavo” — Pociaus ir 
“Ausk močiute drobeles” — 
Pociaus. Jai akompanavo muz. 
Elena Zogaitė. Kitas koncerti
nės programos dalis išpildė 
Ęlęnos Žo gai tės muzikos mo
kyklos studentai. Grojo gita
romis, akordinais ir skambi
no pianu.

Ant galo atvaidinta dvieju 
aktų komedija “Vargšas Ta
das”. Vaidino LRKS Chica
gos apskr. dramos ratelis, veri. 
Ig. Sakalo. Vaidino Ig. Sa
kalas — Tado rolę, dain. K. 
Skelly — Marės, J. Samoška 
— Daktaro, Ieva Lukošiūtė —

KALINIAI MAIŠTININKAI 
AKLAI UŽDARYTI

Gricaitė ir Stasys Rimkus. Jų 
dainavimas visada patinka.
. Priinintiim pasiklausyti ir 
kitos Budriko radio,progra
mos kas ketvirtadienį iš Ci
cero stoties WHFC nuo 7 iki
8 vai. vakare. Būna gera mu-1 nautų pažeminimų, 
zika, daug dainų ir naudingų 
pranešimų apie specialius nu- 
piginimus Budriko krautuvė
je 3409-3417 S. Halsted st.

Jonas

užsimokėję mokestis, tuojau 
apleidžia salę palikdami ki
tiems nutarimas daryti.. . .r j »’, • ‘ z * C * -* "i

Lai šįmet nesiranda nei vie
nos katal. dr-jos, kuri užsitar

J. S.

COLUMBIA, S. C., gr. 14. 
— Šeši kaliniai maištininkai,• ’ V • ■ 7 . • u 1

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardas g^ri 
mas. Gerkit Lietu- j 
vižką Krupniką su 
karšta arbata paša-1 
linsit slogas.
Mes parduodam tik ] 
į tavernas. Ten i? 
reikalaukit.
Į kitus mieątus ta- J 
Vernams orderius pa-Į 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit j 

mūsą labeli

INTERNATIONAL
Wine Sč Liquor Go.
FRANK VIZGARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL.

Phone Boulevard 0470

KAS ATSITIKS 1938 
MITAIS?

Apie šį laikų visuomenė pra 
deda mąstyti, kas atsitiks 
193R metais f

Šį vakarą per ftaltimiero ra
dio programą iš WHFC sto 
ties (1420 k.) 'I v. v. girdė
site kalbą ta tema i^andnrd . 
Federal Savings ir Loan Aso 
ciacijos pirmininko ir vedėjo 
J. Mackevičiaus. Ši įstaiga y 
ra perleidus depresijos laiku’ 
neprapuldžins nei vieno dole
rio taupytajame.

Praeitą penktadienį kalbėjo 
aukštojo teismo teisėjas John * 
C. Lewe, kuris .pasakė, kad 
“man pranešta, jog esu vie 
nas didžiausių indėlininkų 
Standard Federal įstaigos. Tr

kuomet nebuvo tos dienos kuo 
met aš negalėjau išsiimti pi
nigų”. :•

Tokis žymaus asmens pa
reiškimas turėtų visierAs už
tikrinti saugumą Standard 
Federal įstaigoj. Taip pat bns 
girdima tąsa ' Bartkų šeimy
nos, žinios ir smagi muzika.

Klausytoja-

Buy gloves wlth whot 
lt savos

Nereta mokėti 50c už 
dantų most). Llsterine 
Tooth Pašte raunwna po 
26c. Tėmyk, kaip gerai jt 
veikla. Ją vartodamas por 
metus sutaupai |3.08.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

Manant statyti >aa naują namą 
ar pertaisyti seną, pažaukite

JOHN VILIMAS 
Oontnfctor and Bnilder,

- 6739 Bo. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

ku pasitikėjimu ir pilna vilti- 
, Variutės. Vaidinimas tikrai mi sakau, kad esu pilnai pa- 
gražiai išėjo. Dain. K. Skelly! tenkintas nes visuomet gavan 
įteikta gėlių. Ten buvęs !ne mažiau kaip 4 nuoš. ir n:e-

gerkit aa«««» ALŲ 
glmbiosia 

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jih žino, kad tas 
alus yra padarytas ifi geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS 

Re*. HEMIZKK «S40Tetofi BOULEVARD 717U

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

COAL
Anfflys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ........................ 1600
Mine Run .............. 5.75
Egg .......................... 6 00
Nut .......................... 600
ScTeenings (Indiana) 5 00

PKRKn DABAR! t KAINOS
GREITAI KYI.A 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
FRIEMIESCII OSK

Tel. ARDmore 6975

Kad visuose dalykuose žmo- 
'nės žiūrėtų galo, neapsigautų

41J ir protingiau elgtųsi.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 " Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.
.  m 1 .į. . į į ■ -ribribraj—-m—~ '■ i ———


