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Ispanijos nacionalistu jėgos atakuoja 
radikalus Teruel mieste

Radikalai bando gelbėtis prisi
dengiant sukeliamais gaisrais
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METAI-VOL. XXI

11 EN D AYE, Prancūzija, 
gr. 28. — Ispanijos naciona
listu pranešimais, jų stiprios 
jėgos puola radikalus tikslu 
atsiimti visoj Teruel mieštoj, 
Aragono karo fronto kylyje.

Mieste randasi keli paskiri 
nacionalistų garnizonai, užsi
darę katedroje, banko namuo
se ir kitose vietose. Šie gar
nizonai kelinto! para ’ atkak
liai ginasi. i 'Ly

Nacionalistu jėgų vadas 
šiems garnizonams pranešė, 
kad jie dar kokį laikoj nepa
siduotų, nes greit gaus pa
galboj ir bus išlaisvinti.

rAnot žinių, radikalų jėgos 
smunka. Jie prisidengia gai
srais degindami miesto na
mus. Jie praneša, lead ir už 
sidariusių garnizonų “tvirto
vės” jau degančios.

Anglija dalinai jau pripažįsta Ispanijos 
nacionalistu vyriausybe

LONDONAS, gr. 28. —
Anglijos vyriausybė atšaukė 
savo ambasadorių Ispanijos 
radikalų režimui Sir llenry 
Cbilton. Šis ambasadorius 
prieš 18 mėnesių apleidęs Ma 
d ridų nusikėlė j Prancūzijos 
mieštoj Hendaye (Ispanijos 
pasienyje) ir tenai ėjo amba
sadoriaus pareigas.

Anglijos vyriausybė nese
niai paskyrė savo atstovų Ie

KAD TIK KINIJA NENU
SIVILTŲ SĖBRAUDAMA 

SU MASKVA

panijos nacionalistų vyriau
sybei ir pasirodė, kad radika 
lų režimui ambasadorius ne
reikalingas.
•Tas reiškia, kad Anglija 

jau pusoficialiai pripažįsta Is 
panijos nacionalistų vyriausy
bę, podraug nutraukdama san
tykius su radikalais.

Tas baisiai nepatinka Pran
cūzijai, o ypač sovietui Rusi
jai.

ANGLIJA PASKYRĖ 
NAUJA BRITŲ VADA 

HONGKONGUI

Pirmadienį Chicagoj milžiniškas keltuvas (kranas) nuvažiavo vykdyti projektų — 
\Valler vidurinei mokyklai statyti sparnų. Dickens ir Howe skersgatvyje besisukda
mas staiga apvirto. Nulaužė vienų medį ir sumalė du ten pastatytus automobilius. 
Laimė, kad šie buvo tušti. (Acme Photo).

JAPONAI AUKŠTAI 
ĮVERTINA AMERIKOS 
‘ NUSISTATYMJ

BUS BANDOMA IŠKELTI 
NUSKANDINTĄ PANAY 

LAIVĄ

MA

VOKIETIJOS NACIAI 
RENGIASI KARUI

Girdi, karo nepageidaują, bet 
reikalingas budėjimas

LONDONAS (Per paštų). 
— Žinomis iš Berlyno, apie 
nacių programos idealų, ne-

Vokietija išsigando. Tokių 
dalykų Vokietija daugiau ne
pripažįstanti. Pasaulinį karų

eniai kalbėjo pulk Įeit. Jos- (Vokietija buvo pralaimėjusi

HANKOAVAS, gr. 28. — 
Šis miestas yra Kinijos lai
kinoji sostinė. Čia atvyko 
Maskvos skirtas Kinijai nau
jas ambasadorius Luganec- 
Oriolsky, neturįs diplomati
nių patyrimų, liet kariškis, 
kurs plačiai susipažinęs su 
kariški padėtimi Mongolijoje 
ir kitose Kinijos dalyse.

Vietos diplomatų sluoks
niuose aiškinama, kad atvy
kus naujam ambasadoriui ai
škiai numatomas Kinijos vy
riausybės glaudesnis susiar
tinimas su Maskvos bolševi
kais. Tas gi yra nepaprastai 
svarbu. Japonai pageidauja, 
kad Kinija neturėtų glaudžių 
santykių ,su Maskva. Jie pa- 
sirvĮg Kinijos neskriausti, jei 
jos vyriausybė neturės arti
mų santykių su komunistais.

Matyt, Kinijos diktatorius 
gen. Čiangkaišekas yra kito
kios nuomonės. Jis tikisi, kad 
Maskva jam padės išsivaduo
ti iš japonų jungo. Kad tik 
neapsiriktų, pareiškia žino
vai. i

LONDONAS, gr. 28. — An
glijos vyriausybė britų koloni
jos Hongkongoi saugai siunčia 
naujų, viršininkų, viceadmirolų 
Sir Percy N Mile, 57 ;n. amž. 
Jis užims ten sirguliuojančio 
admirolo Little vietų.

Ilongkongas yra svarbi bri
tų kariška stotis pietinėj Ki
nijoj. Bijoma japonų įsiverži
mo.

KLUCHINSKO REIKALAS 
TOLIAU ATIDĖTAS

ŠANCHAJUS, gr. 28. —
Amerikos J. Valstybių auto-

TOKIO, gr. 28. ■^'"Japonui .... .’ ...
, _ , vl ritėtai nusprendė įskelti ir i

vyriausybes valdininkai anks
tai įvertina draugingu keliu 
Japonijos susitaikymų su A- 
merika dėl amerikoniškų lai
vų nuskandinamo Yangtze u- 
pėje. jAnot jų, civilizuoti 
kraštai visados turi galimu
mo išspręsti iškilusias rimtas 
problemas.

Prieš 15, arba 20 metų, sa
ko valdininkai, tos rūšies įvy
kis būtų sukėlęs karų. Šian
dien yra kitaip.

Y’pač svarbu pažymėti did
žiai įvertinamų Amerikos nu 
sistatymų be jokio įsikarščia-

pakrantę ištempti Yangtze u-

576 MILIJONAI DOL. KA
RO LAIVYNUI

ŠIANDIEN AIRIJOJE ĮSI
GALIOJA NAUJA KON

STITUCIJA
DUBLINAS, gr. 28. — Ry- 

Įtoj įsigalioja nauja Airijos 
konstitucija ir Airija oficia-

tas, kuris užima svarbių vie
tų vokiečių kariuomenės ge
neraliniame štabe ir visoje 
Vokietijoje žinomas kaipo ka 
ro ministerijos pažiūrų reiš-1 
kėjas.

Vokiečių spaudai apie šio 
įtakingo karininko kalbų už
drausta rašyti, nes joje paša 
kyta, kad šiuo metu visose 
Vokietijos užsienio ir vidaus 
politikos, srityse persvarų tu
rį kariniai motyvai. Hitleris 
nenorįs naujo karo, tačiau jis 
siekius padaryti visų tautų 
taip stiprių, jog tuo atveju, 
jei karas vienų kartų prasi
dėtų, Vokietija jo neturėtų 
pralaimėti.

A’okiečių sausumos kariuo
menės suorganizavimas jau 
esųs kaip ir baigtas. Laivyno 
statyba būsianti baigta 1942 
m., o Vokietijos oro laivyno 
išplėtimas visiškai pritaikin
tas kaimyninių valstybių oro 

jjėgtj santykiui.
Klysta tie, kurie mano, kad

jau tuomet, kai jis dar nebu
vo prasidėjęs. Vokietijos buv. 
kaizeris padaręs didelę klai
dų, įspėdamas kitas valsty
bes dėl savo sumanymų. To
kiu būdu jis atidengęs savo 
paslaptis. Be to, jo militari
niai patarėjai neįstengė į- 
kvėpti kiekvienam atskiram 
vokiečiui mintį, kad- jis turi 
pajėgti pakelti ginklų. Nacių 
militarinė politika einanti ki
tu keliu — ji ruošianti Vokie
tijų “totaliniam karui”, ruo
šianti tam, kad visas nacio- 
nalsocialkstiškos Vokietijos 
gyvenimas būtų pritaikytas 
karo laikų reikalams.

Dėl šito Vokietija turėjusi 
likviduoti visas partijas ir 
turinti taip pat išsilaisvinti 
nuo žydų ir masonų. Blokada 
(Vokietijų karo metu daug ko 
pamokiusi. Vokietija nenorin
ti, kad ji būtų sumušta dar 
kartų dėl maisto produktų ir 
žaliavų stokos, todėl ji dary
sianti viskų save aprūpinti 
šioje srityje.

PARVEŽTOS LAIVO 
PANAY FILMOS

ŠIS JAUNUOLIS PAKLAU
SĖ PATARIMO

pėje karo laivų Panav. Vyk- ]iai bus žinoma kaipo Eire 
domi pasirengimai. (gėliškas terminas), bet ne

Laisvoji Airijos Valstybė, 
kaip iki šiandien buvo žinoma.

Visa Airijos valdžios struk
tūra pakeičiama. Valstybės 
tarybos prezidentas de Valera 
Ims žinomas vardu “taoi- 
seaeh” (ministeris pirminin
kas), o viceprezidentas bus 
“tanaiste”.

Sulyg naujos konstitucijos, 
Airija yra respublika ir gy
ventojai renka prezidentų, ai
riškai bus žinomų vardu “ua- 
chtaran”. Kada įvyks prezi
dento rinkimai, dar nežinoma. 
Bet jo ofisas įsigalios ateinan
čiais metais liepos mėnesį 1 d.

Anglija tyli apie šiuos per
versmus Airijoje. Nuduoda, 
kad ji tai visa ignoruoja.

VOKIEČIAI PADEDA JA
PONAMS MANDŽIUKE

BERLYNAS, gr. 28. — 
Vokietijos ir Japonijos inži
nieriai Mandžiuke (buvusioj 
Mandžiurijoj) stato fabrikų, 
kuriame japonai iš anglių ga
mins aliejų žibalu, reikalingų 
japonų karo laivynui.

ALMEDA, Cal., gr. 28. — 
“Ghina Clipper” parskrido 

•iš Tolimųjų Rytų. Parvežtos 
filmos, kuriomis rodoma, 
kaip japonai lakūnai puolė 

i ir nuskandino Panav laivų. 
Filmos išsiųstos į AA’ashing- 
tonų.

GAUNA TIK PUSĘ 
PAŠALPOS

Japonai tikisi tuo būdu pa
vimo rinkti įvykio faktus, pa- ban]<amaį turėti nuosavo žiba-

Teisėjas C. J. ITarrington skui draugingai pripažinti Ja 
ponijos atsiprašymų.dar vienai savaitei atidėjo J. 

L. Kluchinsko reikalų.

Pereitų savaitę Kluebins- 
kas išpažino, kad jis apdrau
dos firmai išeikvojo 4,400 
dol. Sakėsi grasinimais bu
vęs priverstas tai daryti. 
“Bookies”
nusi.

2,500 DOL. PAGROBĖ Iš 

BANKO

gauja jam grasi-

DEMOTTE, Ind., gr. 28. 
— Keturi plėšikai šiandien 
apiplėšė vietos bankų. Sako
ma, apie 2,500 dol. pagrobta.

General Motors bendrove paleidžia 
taikstančius darbininku

linio aliejaus.

PERKA JAPONŲ “KARO 
KINIJOJE” BONUS

Chicago Relief administra
torius L. M. Lyons paskelbė, 
kad apie 9,000 bedarbių Chi
cagoj už gruodžio mėnesį bus 
duota tik pusė pašalpos. Šel
piamiesiems bus pasiųsti če
kiai.

MANITOAVOC, AVis., gr. 
28. Cato ūkio jaunas darbi- 

jninkas Joe Brennan skaitė 
'vienam žurnale, kad žmogui 
'nėra ko bijoti jokių naminių 
gyvulių, jei žiūrima jiems 
stačiai į akis. *4,

Brennan pasitikėdamas pa
tarimu drųsiai įėjo į žardų, 
kur buvo keiverių metų Gue- 
rsney veislės bulius. Jis įs
meigė savo akis į buliaus a- 
kis.

Suspėjo , išgelbėti gyvastį 
Bet turi sunkiai sužeistas ko
jas. Bulius nesidavė užsihip- 
notizuoti.

ŠĮMET LINCIAVIMŲ BU
VO AšTUONt

AVASHINGTON, gr. 28, — 
Susirinkus kongresui, admi
nistracija reikalaus 576 mili
jonų dol. karo laivyno reika
lams. Be kitko, planuoja sta
tyti du milžiniškus karo lai
vus.

DETROTT, Mieli., gr. 28. 
General Motors bendrovė 
šiandien paskelliė, kad pradė
jus sausio 1 d. ji iš darbo pa 
leidžia apie 30,000 darbinin
kų.

Paskutininis dvejais mėne
siais toks pat skaičius darbi
ninkų buvo paleista.

iTag liečia fabrikus čia ir

kituose įvairiuose miestuose. 
Bendrovė pažymi, kad per

eitų pavasarį jos fabrikuose 
apie 270,000 darbininkų dir
bo. Po sausio 1 d. apie 205,- 
000 pasiliks darbe.

Nusiskun’džia, kad pirkimo 
jėga yra susmukusi ir
niems automobiliams nėra 
marketo.

TOKIO, gr. 28. — Japonų 
spauda praneša, kad B. Kop- 
fer, Ford Motor kompanijos į PLĖŠIKAS UŽPUOLĖ MO- 
vędėįas Japonijoje, čia Japo- TERĮ JOS NAMUOSE 
nik banke .pirko . 290,000 Užvakar di plssikas
d . ertėg . karo . Kinijoje veržė į namus, 5530 Addison
bonu. Bonai išleisti finansuo- .gat. Radęs vienų šeimininkę, 

kffrtb Mrs. Julijų Zapata, 35 m.
amž., jų suraišiojo ir reikala
vo pasakyti, kur- ji turi savo 
pinigus.

Moteris pasakė, kad ji netu
ri jokių pinigų. Plėšikas pra
dėjo griosti visus kampus. 
Staiga kažkas paskambino du
rų skambutį. Piktadaris smu
ko,pro duris ir paspruko nie-

MIRĖ PRANCŪZAS KOM
POZITORIUS

PARYŽIUS, gr. 28. — Mi
rė prancūzas kompozitorius 
Maurice Ra vėl, 62 m. amž^

36 BOMBININKAI NU
TEISTI GALĖTI

50 PIKIETININKŲ 
AREŠTUOTA

KANSAS CITY, Mo., gr.
28. — Policija areštavo dau
giau kaip 50 pikietininkų, ma
siniai piketuojančių Fordo 
automobilių fabrikų. Pikieti-

se- ninkai y ra streikininkai, pri-. ko nepešęs.
klausantieji United Automobi-■ Kiek palaukus kaimynai mo 
le AVorkers of America unijai, teriškę atraišiojo.

SPRINGFIELD, 'III., gr. 
28. — Federalinis teisėjas 
Briggle šiandien nuteisė 36 
angliakasius ir kitus, apkal
tintus per kelerius metus trau 
kinių su anglimis sporgdini- 
mu ir žmonių žudymu.

Kiekvienam skirta ketveri 
metai kalėti ir 20,000 dol. 
bauda. . •

TUSKEGEE, Ala., gr. 28. 
Šįmet Am. J. Valstybėje į- 
vyko aštuoni linčiavimai (mi
nių teismas). Visi nukentėju
sieji yra negrai. Toksai skai
čius ir pereitais metais nu- 
linči uotas.

________ A-------
PASIRYŽĘ STREIKUOTI

Chieago miesto gatvių va
lymo darbininkai pasiryžę 
streikuoti, jei negaus dides
nio atlyginimo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matoma giedra ir šalčiau.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

4:2|).

I



X

I • » <

DRAUGAS Trečiadienis, gruod. 29, 1937

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 

Publitshed Daily, Uxcept Sunday.
8UBSCRIPT1ONS: One Year — >6.00; Sis Moatka 

- >1.60; Three Montha — >2.00; One Month — 76c. 
Curope — One Year — >7.00; Slx Month* — 94.00; 
’opy — .03c.

Advertlelng ln "DRAUGAS" brings best resulta.
A.dvertlslng rate* on appllcatlon.

“DRAUGAS”
Uelna kasdien, lfiskyrus seKmadlenlua.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų n&grgtlna, 
lel neprašoma tai padurytl ir neprlsiun/'iama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai 
■yti ir trumpinti visus prisiųstus ralius Ir ypač ko
respondencijas sulyg ravo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomais 
mašinšle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusio* kores- 
pondencijos laikraštin nededamos

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 'I vai. popiet.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metams — >6.00: Pusei metų — >l.>0; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam mSnealul — 76c. Kitose val- 
Mtybėve prenumerata: Metams — 67.00; Pusei metų

- >4.00. Pavienis num. Ic.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

tetos Klaipėdos AMnm 
Sokaktavems

Kalėdos Ir Laisvamanių Spauda

“Tėvynė” yra SLA organas. Prie tos 
organizacijois priklauso daugiau katalikų, ne
gu visokios rūšies laisvamanių kartu sudė
jus. Tačiau tas laikraštis savo Kalėdų nume
ryje Bijojo paminėti apie tikrųjų Kalėdų pra
smę — apie Kristaus gimimo šventę. “Tė
vynė” tarp kito ko parašė:

“Kalėdas be perdėjimo galima pavadinti 
sužmonėjinio švente.- Kalėdų šventė įneša į 
žmonijos gyvenimų daug gražaus žmonišku
mu partinto sentimentu ir tas padaro gyve
nimų malonesniu, jaukesniu. Net didžiausio 
kietaširdžio jausmus Kalėdų sentimentas su
šildo ir nors valandėlei atgyja ir tokio šir
dyje žmoniškumas”.

Čia, žinoma, pasakyta gerai ir teisingai. ! 
Bet vis dėlto bijota bent trumpai priminti, 
kad tų žmoniškumo jausmų į žmonijos gy
venimų įnešė ne kas kitas, bet Kristus, ku
rio gimimo šventę švenčiame per Kalėdas.

įBrooklyno “Vienybė” pretendentė prie 
vadovaujančio tautininkų laikraščio Ameri
koje, savo Kalėdų laidoj laisvamaniškų vei
dų parodė visoj plikumoj. To laikraščio vyr. 
redaktorius J. Tysliava, norėdamas užduoti 
smūgį krikščionybei, suimuišęs jų su lenkų 
ii- vokiečių imperialistiniais siekiais, sako: 
“mes priversti pasakyti, kad nieko žiaures
nei, nieko piktesnio, kaip krikščionys, mūsų 
tauta dar nėra mačiusi”.

Lenkai, taip kaip ir vokiečiai, kurie ver
žėsi į Lietuvų, neturėjo tos geros valios, apie 
kurių kalba Kristus. Jie veržėsi į mūsų kraš
tų ne Dievo žodį skelbti, bet jį užkariauti ir 
ten apsigyventi. Tas Tysliavai turėtų būti 
žinoma. Tai kam maišyti tai su šventomis 
Kalėdomis, su krikščionybe, kuri su politi
ka nieko bendro neturi.

Ne visur pasaulis džiaugiasi taika ir 
ramybe, nes perdaug jame žmonių, atme
tusių Kristaus mokslų, žmonių be geros va
lios, žmonių panašių laisvamanių laikraščių 
redaktoriams, kurie savo bloga valia trukdo 
gyvendinti Kristaus artimo meilę, Kristaus 
paskelbtas išganingas pasauliui idėjas. To
kios, bet ne kitokios (Tysliavos ir jam pa
našių) dvasios lenkai okupavo Vilnių, tokios 
dvasios vokiečiai veržiasi į Lietuvų.

Katalikų Bažnyčioj skelbiamam Kristaus 
moksle kompromisų nėra ir negali būti. “Ne
tikri pranašai” jį savotiškai ėmė aiškinti, 
savo tuščioms ambicijoms tenkinti pradėjo’ 
taikinti, kompromisų ieško. Tautų ir val
stybių vadai, vietoj sekti Kristų ir Jo moks
lų taikyti prie gyveninio, pagoniflmų, pilnų 
pagiežos, keršto ir neapykantos, ėmė skelb
ti. -Vietoj garbinti Dievų, prieš pagoniškus 

'■stabus lenkiasi. Pas juos nėra geros valios, 
dėl to ne' ramybę neša į tautų gyvenimų, bet 
vįeni kitų neapykantų, kas veda prie tarp
tautinių konfliktų, prie karų.

Kristaus įpėdininkas Popiežius daug 

kartų yra perspėjęs valstybių vairuotojus ir 

visų žmonijų, kad grįžtų prie Kristaus, nes 

be Jo nebus pasaulyje taikos ir ramybės.

Kiti tautininkų (ištikrųjų — laisvama

nių) laikraščiai savo Kalėdų laidose taip 

pat vengė Kristaus vardo. Kai kurie net at

virai prieš Kristų išėjo. Kų jau kalbėti apie 

socialistų ir komunistų spaudų, kurį ne tik 

per Kalėdas, bet visuomet yra pilna neapy

kantos prieš Kristų ir Jo įsteigtų Bažnyčių.

buvo pakviestas ir sėkmingai išsprendė.di
delį Mosulo žibalo versmių ginčų. Taigi įdo
mu, kaip gen. Laidoneris. vertina Baltijos 
valstybių saugumo reikalus. Estijos tėvynės 
sąjungos posėdyje gen. Laidoneris pasakė
kalbų, kurioje nušvietė Estijos tarptautinę ’į > • - -
padėtį ir palietė Baltijos valstybių saugumo į Ruošiamės Lietuvos nepri- mis. O tai todėl, kad Klaipė 
klausimų. Jis pareiškė, kad anksčiau per Bal-klausomybės dvidešimttneč’o dos atvadaviluio penkiolikos 
tijos kraštus ėjo svarbūs tarptautiniai ke- sukaktuvėms, kurios sueina metų sukaktuvės sueina 1933 
liai ir juose kryžiavosi daugelio didžiųjų \ai-j metais. Mūsų tauta ne- metų pradžioj, būtent, sausio 
Uybiy interesai. Dabar aplinkybės esančios tu|. ml0 ku Ilu6n. 15 dic„ Klaipėdoje so
kitokios. Kai Rusija pelkele savo sostinę iš , ,... ■ . .. .. 1
Petrogrado į Maskvy, žios valstybės sūEkn- sk“‘«-
ma taškas nutolo nuo Baltijos kraštų. Žiū- i pnk'auaomybę esant atstaty- 
rint geografinės padėties, Baltijos va|s|y. I ta. 1918 metais vasario Iii die- 
bėms, — Lietuvai, Latvijai, Estijai, — ne-, n$ Lietuva buvo paskelbta 

* laisva, nepriklausoma valsty
be. Tačiau tiktai po trijų die
nų, vasario 19 dienų, pusiau 
slaptai visuomenei buvo pra-

gresia didesni pavojai negu kurioms kitoms 
valstybėmis. Gen. Laidoneris neskiria daug 
reikšmės Baltijos kraštų neutralumo tarp
tautiniam patikrinimui, jeigu toks patikrini
mas ir būtų padarytas. Raitijos valstybės, I nešta apie tų paskelbimų; mat, 
glaudžiai bendradarbiaudamos, ir būdamos
pasiruošusios,* gali pačios patikrinti savo sau
gumų ir apsiginti nuo galimų užpuolimų. čP- 
not gen. Laadonerto, neteisinga esanti pažiū
ra, kad didžiosios valstybės galinčios leng
vai mažasias valstybes “praryti”. Pavyz
džiui, per pasaulinį karų žlugo kai kurios 
didžiosios valstybės, o 'mažosios kai kurios 
tautos atgavo laisvę bei nepriklausomybę, 
po karo mažesniųjų valstybių skaičius yra 
žymiai padidėjęs ir jos tarp didžiųjų val
stybių vaidina taikos vaidmenį.

Jeigu net Sov. Rusija ir Vokietija susi
tartų ir nustatytų glaudžius santykius, tai

Baltijos Valstybių Saugumo 
Klausimu

Generolas Laidoneris, estų kariuomenės 
vadas, laikomas tarptautinių santykių ir ka
ro reikalų dideliu žinovu. Su jo nuomone 
skaitomasi ir didžiosiose valstybėse. Pavyz
džiui, gen. Laidoneris, kaip praneša “Tsb.

kilimas prasidėjo 1923 metų 
sausio mėn. 10 dienų, tuojau 
buvo užimtas visas kraštas, 
tačiau Klaipėdų sukilėliai pa |juj 
ė;:iS sausio mėn. 15 dienų.

Keliai prie Klaipėdos 

atvadavimo

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS legatus ir skiria pinigų jų ke
lionėms. Mano rokuuda, to-

Balšavikų Rasiejuus “ro- 
ne tik nevalia per Ka-

kioe draugijos turėtų kviestis 
iš Bostono tų redaktorių su

ledas eglutę namie pasistaty- prakalba karvių tema: pigiau 
ti, ale ir Kalėdų Bil dukui ko- atseitų, nes tik vienam reik
lų į “rojų” įkelti, o C leve-1 tų kelionės lėšos užmokėti, ir
la>:do balšavikai turėjo net'pats redaktorius galėtų ge- 

Jeigu prisiminsime anų lai-'ju diedukus iš Čikagos: Gri-jriau paaiškinti apie Lietuvos 
karves, negu draugijų dele-tuo metu dar ėjo didysis ka- ^ai £r.prasime, koks stom gaitį ir Abekų, tik bendras 

ras, vokiečiai, Lietuvos oku- bus įvykis Lietuvos valstybės pruntas prašo paaiškint, neslgatoi parvažiavę iš bendro 
tutinai nebuvo; gyvenime yra Klaipėdos at |ne;įno> dėl ko abu diedukai1 prunto kongreso.

vadavimas. Versalio taikos su- 'namie buvo pamiršę savo 
tartimi Klaipėdos kraštas ir plaukus ir barzdas, 
uostas buvo pripažintas Lio-

pantai, dar ?*, ...,,...
praradę vilties karų laimėti, 
todėl jie ir apie Lietuvos lai
svę nenorėjo nieko girdėti. La
pkričio mėn. 11 dienų, pasau
linio karo paliaubų dienų, bu
vo sudaryta pirmoji Lietuvos į 
vyriausybė, tačiau pradžioj ji 
buvo visiškai bejėgė krašto 
reikalams tvarkyti. Lapkričio 
mėn. 23 dienų buvo paskelb-

ir tada Baltijos valstybių padėtis nepablo-' tas pirmasis įsakymas Lietu-
vos kariuomenei organizuoti, 
bet tas įsakymas pradėta vy
kdyti taip pat kiek vėliau; 
pirmosios kovos už Lietuvos 
laisvę prasidėjo tiktai 1919 
metų pradžioj.

Reikšmingi tautai metai

• • . .. , Tokiu būdu matome, kad
Karo veteranų vadas M. r. Cruiksliank ,,..o , . _. ... . .

. ... L- ,r ... i i ! 1918 metais ėjo tiktai pasirno-parase laiškų p. \V. llearst, žinomam laik- L. ... . .

getų, nes nei viena šių didžiųjų valstybių 
nepanorės, kad antroji įsitvirtintų Baltijos 
jūros rytų pakraščiuose. Ir šiuo atveju Bal
tijos valstybėms priklausys pusiausvyros pa
laikytojų vaidmuo.

Pasisako Prieš Karę

raščių leidėjui, kuriame jis smarkiai pabrė
žia, kad karo veteranai nenori karo, kad jie 
griežtai priešinasi šio krašto įsivėlimui į sve
timų valstybių konfliktus. Jis pažymi, kad 
veteranai kovoję prieš pasikėsinimų įtraukti 
Jungtines Valstybes į Tautų Sąjungų, į Pa
saulinį Teismų, nes matų iš to pavojų.

Nežiūrint to, anot Cruikshanko, vetera
nai nori, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
būtų stipriai apsiginklavusios, jie reikalauja, 
kad jos turėtų didžiausį pasaulyje laivynų, 
gerai paruoštų armijų, daug ir gerų karo 
lėktuvų.

Veteranų vadas stebisi, kad šio krašto 
vyriausybė nori padaryti mus raudonosios 
Rusijos, imperialistinės Anglijos ir komunis
tuojančios Kinijos talkininkais.

Karas nei šiam nei bet kuriam kitam 
kraštui nėra atnešęs gerovės.

šimas nepriklausomai valsty
bei atstatyti. Ištisi tie (1918) 
metai turi reikšmingų lietuvių 
tautai įvykių jos kelyje į sa
varankiškų, laisvų valstybinį 
gyvenimų. Todėl Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymo mie
tais tenka laikyti ištisus 19118 
metus. Taigi ir nepriklauso 
mybės dvidešimtmečio sukak
tuvėms turėtume skirti išti
sus 1938 metus, į kuriuos ne 
trukus įžengsime.

Lietuvoje yra jau sudary
tas vyriausiasis nepriklauso
mybės sukaktuvdms ruošti ko 
mitetas Kaube. į tų komitetų 
įeina beveik visų svarbesnių
jų organizacijų ir įstaigų at
stovai, be tautybių, pažiūrų ir 
įsitikinimų skirtumo. Dabar 
organizuojami toms reikšmin-

tuvos žeme ir paskirtas Lie
tuvai. Kadangi tada nebuvo 
aiškus Lietuvos, valstybinis 
susitvarkymas, tai laikinai 
Klaipėdos Kraštų, atskirtų 
nuo Vokietijos paėmė valdyt: 
santarvės valstybės. į Klai 
pėdų buvo atsiųstas prancūzų'’ 
komisaras su prancūzų karino 
menės įgula. 'J ada Prancūzija 
nepaprastai bičiuliavosi su 
Lenkija, su kuria tuo 'metu 
Lietuva stambiai kariavo. To
dėl prancūzų komisaro ir į- 
gulos atvykimas į Klaipėdų 
daug gero nežadėjo. Prasidė 
jo delsimas. Lietuva jau bu 
vo aiškiai apsisprendusi ii, 
rodosi, nebuvo kliūčių Klai 
pėdų Lietuvai perduoti, tačiae

Šitų rokundų, tavorščiai, 
mano delnas tlumočija taip: 
plaukuoti ir barzdoti Kalėdų

Praeitų sekmadienį savo 
bosienės sūnelį nusivedžiau į 
koncertų. Į scenų išeina dai
nininkė ir pradeda dainuoti.

diedukai, kur tik nuvažiuoja, PamatW dirigentę mosikuo- 
viaiems nuveža dovanų, o ply- >*“ laadele> vaikas klausia
kai ir bebarzdžiai važinėja 
tam, kad patys gautų dovanų.

Bruklyno bendro prunto 
kongresas Lietuvos demokra
tijai ginti neseniai buvo su
rengęs prakalbas ii pakvietęs 
kalbėti Bostono cicilistų ga- 
zietos redaktorių, kuris, sa
ko, kalbėjęs karvių tema ir 
bendram pruntui ištluipoči- 
jęs, j°g Lietuvoj šiemet yra. 
kelioms žalmargėms mažiau, 
negu pernai buvo. Nors Bruk
lyno “Vienybė” daro pasta
bų, kad, girdi, cicilistų pope-

manęs,:
— Kodėl tas ponas grąži

na tai leidei lazdele?
— Tylėk, sakau, jis neg ru

sina.
Nustebęs vaikutis sako:
— Jeigu negrųsina, tai ko

ji taip labai šaukia?

“Vieninteliai, kurie pasinaudoja iš ka
ro, rašo Cruiksliank, yra tarptautiniai gink
lų išdirbėjai, kurie įvėlė į skaudžių padėtį 
Ispaniją, Meksiką, Rusiją, Kiniją ir kurie 
padalino Prancūziją į partijų myriadų ir Į goms sukaktuvėms ruošti ko
siekia tų patį padaryti šiame krašte”. mitetai apskričiucse ir net

Protestuojama ir prieš tai, kad kai kur valsčiuose. Visui komitetai o-

vis buvo delsiama. Santai vi -1 ro8 redaktoriui nereikėjo dėl 
įlinkai tų delsimų aiškino tuo, kelių žalmargių važiuoti iš 
kad dar Lietuva teisiškai, ju ’’Bostono į Bruklvnų ir ben- 
ridiškai (de jure) nebuvo pri Idram pruntui ekspensus da- 
pažinta. Bet tie patys santar- a'e at> sakau, kad tai
vininkai atidėliojo ir Lietuvos sumanumis.

yra draugijų,
Sakysim, 

<unos dedasipripažinimų. Mat, prancūzai 
tada dar labui rėmė lenkų pa- jie bendro prunto, lenku de- 
stangas supiršti Lietuvų su
Lenkija. Slinko metai po me
tų, tos piršlybos nežadėjo nie
ko gero. Nusivylę jau buvo 
ir prancūzai lenkų užsimoji
mais. Tuo -tarpu Klaipėdos 
Krašte darėsi nepakenčiama 
padėtis. Kraštas, atskirtas nuo 
Vokietijos ir neprijungtas prie 
Lietuvos, ekonomiškai buvo 
visai susmukęs. Krašte susi
suko sau gūštų tarptautinių 
spekuliantų gauja, lenkų va
dovaujama. Ta spekuliacija ė-

Kalėdų antrų dienų, prisi- 
sveikinęs Petras Vienstypis iš 
ėjęs ant gatvės pakėlė triuku 
šmų. Tuojau prisistatė poli- 
cmonas ir, paėmęs Petrų už 
rankos, nusivedė į steišinų

— Atsargiai, tėvai, — sa
ko policmonas, įvedęs į api- 
tamsį koridorių. — Čia yra 
stepsai.

— Durniau! — atsako jam 
Petras. — Aš tuos stepsus ži
nojau, kada dar tu nebuvai 
policmonu.

pripažinimo dar buvo delsia
ma, o tuo tarpu Klaipėdos 

ti. ir iš šio krašto smaugti Lie- Krašte ėjo Smarki agitacija 
tuvų, ir jų pagaliau priversti už tai, kad kraštas paliktų 

1 susidėti su Lenkija, tuo būdu I laisva valstybėle. Tuojau bu- 
atnaujinti viduramžių nelaimi- - vo pradėta kelti ir gyventojų 
ngųjų unijų. Lietuva ilgų lai- atfciklausymo sumanymas; tu- 
kų kantriai žiūrėjo į sukamas į rėjo įvykti balsavimas, kaip

ti. Lenkai tikėjosi klaipėdiš
kiam “freištate” šeimininkau-

šiame krašte į valdžios vietos pradėdami ski-; rganijxnojttniį vįenu pagrindu: jo beveik vien su Lietuva. Lie 
rti komunistai, valstybės priešai, kuomet ka- { kvie(r,ami vis„ vejkles- tuvoje labai trūko pramonėj į
ro veteranai, gynusieji tautos garbę, yra pri
versti bedarbiauti ir skursti.

Ar šiaip ar taip kalbėsibie, šis veteranas 
nemažai teisybės pasakė.

Po Naujų Metų, kovo 22 d. vienas did
žiausių lietuvių rašytojų ir Mažosios Lietu
vos visuomenės veikėjas Vydūnas — Storas

aplink Klaipėdų įvairias pink
les. Lietuvai sunku buvo kas 
nors daryti, nes ji dar vis 
nebuvo pripažinta de jure.
J. A. V. Lietuvų pripažinus 

de jure

Pagaliau, 1922 metų vasa-

gyventojai pasis"akys — už 
Vokietiją, už Lietuvų ar nŽ 
“freištatų”; balsavimų, žino
ma, būtų vykdę vokietininkai, 
buvo nusistatę reikalauti ‘frei- 
štoto’, nes numanė, kad apie 
krašto * grąžinimų Vokietijai 
negali būti ir kalbos. Tokiu 
būdu čia buvo susiderinę vo
kiečių ir lenkų interesai, o tuos 
interesus, per vietos reikalų 
nesupratimų, rėmė ir prancū
zai, ĮMitoikaudami lenkams.

Sausio 10 Atrytų

O tuo tarpu... Tuo tarpu ši
toms visoms vokietininkų ir

nių organizacijų ir įstaigų at- gaminių, o buvo daug maisto. Ainerįkos Jungtinės Vai- 
f Klaipėdos Kraštų per uostų ! 8tyb^ pirniosioa iS di(lžiųjų 
laivais lengva buvo atgabentu val,tybilh prįpa^ino Lietuvų 
iš kitų kraštų prekes h isvež- (jy jure jr dįd&įosiog santar- 
ti į badaujančių Vokietijų ir y-s vaIstybės nieko kita nc- 
kitiu žemes ūkio I,rotbiktus. igajgj0 daryį^ ka;p Įajp 
Tuo būdu Klaipėdos spėkų- pripažinti. ir tikrai, 1922 me
ilautai Lietuvos sųskaiton da- rudenį Lietuvų de jure pri

stovai, nes norima, kad suka
ktuvių ruošimas būtų įvykdy
tas kuo vieningiausiai.

Vyriausiasis komitetas, da
bar baigia ruošti bendrųjų su
kaktuvių minėjimo programų.

ta sulauks 70 metų amžiaus. Ši jo sukaktis ,, . , v. . ,

x. . • T- z.- .-t-l- x Suprantama, kad .si bendroji■•11 i n t n l1 i • si ■ vi < » t • r/k ■ s i yv i- \/ Iii l, vi tit zaruošiamasi paminėti. Šiemet Vydūnas nete
ko savo brolio mokytojo, o šių savaitę Til
žėje mirė jo žtnona. Vydūnas gimė 1868 m. 
Jonaičiuose, prie Šyšos upės, netoli Šilutės. 
Jis yra vienas iš 8 ūk. Storastų vaikų.

rė didelius luznius, o klaipė-

dinę kryptį. Vietos komitetai 
• nepriklausomybės minėjimus

Dail. Ign. Šlapelis, Aleno Mokyklos di- suruoš pagal savo pajėgumų 
rektorius, yra surinkęs .reikalingų medžiagų ir prisilaikydami vietos s.ųly- 
ir ruošia kaip ir vadovėlio pavyzdžio Meno goms.
i.tori» T«ip pat yra paraięs visą eilę pas- ,<o| ke|Ma sukok
tabu estetiniais klausimais

programa bus tiktai gairės, ,. . .. ' J-- Pa^*no santarvininkai,
kurios.nužymės vyriausius mi- ' ™k,e‘ln,.nkal Anglija, Italija, Prancūzija, lenkų machinacijoms artinosi
nėjimo laikotarpius ir pagtin- 'r ",l0 Ka ' Japonija, Belgija. Dabar jau audra ir mirtinas smūgis. Ta

no Vrv-nt; v,ofn« 1-rv.n i tol«i Ulp nebuvo jokių kliūčių įvykdyti audra pakilo tikrai audringų
Klaipėdų žūt būt norėjo Versalio sutarties nuostatų, 1923 metų sausio 10 dienos 

pagal kurį Lietuvai turi būti rytų, kai keliose vietose Klai-paimti lenkai

Tačiau kai jiems Lietuvų 
prisijungti nepavyko, tai ir 
Klaipėdos prisijunghnas darė
si neįmanomas. Ir tada buvo

imrduota Klaipėda, kailio nuo pėdos sukilėliai paėmė valdžių 
amžių lietuviškas kraštas ir ir visam kraštui iškėlė suki- - 
jos vienintelis Išėjimas į Bal limo vėliavų ir šūkius susidė
ti jos jūrų. (Taip apie Klaipė- ti su Lietuva. Vokietininkai

. XX dos Kraštų Versalio taikos ko ir kiti “freištato” .šalininkai
sugalvoto Klaipėdų ilgesniam ...... . . . . . . . ,, , . .-

---------- T-------------------- „------------------------ . v. . . ... . ... nterenenos pirmininkas yra tuojau vieni pabėgo į Vokįeu-
kslo metus pradėjo didelėmis iškilmėmis, ku- “‘rodo vis <l«r esamuos a,km palikt, nepriklausomu (Ie|eKa(.ij>. j % „„ p.eisWpf, treti priti?

riose dalyvavo 4 kaidinolai ir 25 arkivys- Jo|ok“b P""""'1- k™sta- ;la‘8va val’^bel® . j^, paklausimų, kokiu pagrin- lo, o daugiausia jų susimetė į
kapai su vyskuimis. Iš irn-to rektoriaus kard. Į kad vis. urrnie «r žmoni., kuo j iro,etatu . Krašte prasidėjo m|(, : KWpMoR ir org„.
Baudniliarto pranešimo paaiškėjo, kad ms- dvidesimtmeJio sukaktuves agitacijų. Vokiečiai rėmo liiMvo sukik.liani. p^ipn^į.
titutų lanko 2,160 studentų. Institutas ruo- pradėti. .Tas pradėsime atva freištato idėjų, ateity tikę- J
šia busimuosius kat. gyvenifcno vadus. davimo Klaipėdos sukaktuvė-damiesi kraštų sau susigrųžin- Bet ir po Lietuvos de jure (Tęsinys 4 pusi.)

tuvių minėjimo bendroji pro- 
Katalikų institutas Paryžiuje šiemet mo-1 «'"na ir ko1 ,os «“kak‘”'Ss

y
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JAUNIMAS
p®

Eina pusi ruošimas...

Laisvės Alėja

;št Pokšt

Gerumo Ženklas
Žinomas ašigaliu tyrinėto

jas ateina pas .savo batsiuvį 
užsakyti labai stipriu batų. 
Ta proga batsiuvys klausia 
tyrinėtojų, kaip laikė jo pa- 
daryti batai paskutinėj ke
lionėj į šiaurės ašigalį.

— O, labai gerai. Buvo tai 
geriausi batai, kokius mes ka
da nors suvalgėme ašigaly.

“ l ytis ' išėjo nepaprastai 
patobulintas gruodžio mėne
syje. Bravo \ ytfig ir Vyčiai! 
baugiau išleiskite tokių nu- 

į merių... Keikia pasakyti, kad 
i paskutiniu laiku daug po- 
i gy vėjo Vyčių enluziasinas. 
j Rodos, sausio 1 diena prasi- 
įdeda Vyčių vajus.. “Lots ol‘
j luek ’ linkėtina Vyčiams!..

' ¥ v .y.

Mums labai patiko, “,/«o- 
sapo Marijos Vilos Spindu
liai. Nežinome, ar tai to lai
kraštuko pirmas ar antras 
numeris — bet, jisai gražiai 
sutvarkytas. Ne\vto\vn, I’a. 
puikiai gyvuoja. “Keep it

KOL JAUNAS, O, BROTJ, DTRBK!

Ateik...

ii p!
•v y .y 1938 METAI

(Skiriu (I. M.)

Ateik, dėl tavęs palenksiu žiedą
Baudaną žiedu, kaip liepsna,
Čia, jo šeelnia krapu —
A psvaiysiva abu...
Ir Iii žinosi mano, miela.
Kad čia aleil, įpili lik Iii viena..

* * *
Tara švilysviy, čia, susikaups yvužumus 
Eamybės rimčiai, čia viskas nusilenks...
Ir jei norėsi Tu...
čia bus ramu... ramu...
Jei džiaugsies — vasaros žydrumas.
Mielesviis bus, stipriau žiedeliai dvelks!...

** *
Ateik, užbark man. valandą nors vienu:
Jos man užteks visai mano jaunystei.
Minėdamas Tave,
Svajose ir sapne,
Kasdien uždegsiu savo sielą
Ir širdį, kurią ilgėsiu suvystei...

Bronys Vieraitis, — Cllasgoiv, Scolland.

Panele Liucija
KASO:

MYLĖKIME SAVO 
MAMYTES

Gudrus Automobilistas
— Na ir keistos gi idėjos 

ateina Tamstai į galvų — nu
dažyk tu man automobilį iš 
vienos pusės žalia, iš kitos 
— geltona .spalva.

— Padariau tai tyčia. Jei 
suvažinėsiu kų nors gatvėje, 
tai paskui, teisme, liudininku 
parodymai prieštaraus vieni 
kitiems ir mane galės ištei
sinti.

Stovime naujųjų 1938 metų angoje. Kaip paprastai, jau
nimas klausia savęs kų tie naujieji metai atneš ? Aišku, visko 
bus. Pasitaikys giedros dienos... Tačiau, teks ir pergyventi 
juodas, sunkias kaip švino valandas...

Jaunimas visuomet daro pasiryžimus naujųjų metų pro- 
0 ga. Kai kada pasiseka padarytus pasiryžimus išlaikyti, dar 
U'dažniau niekas neišeina... Bet, vis dėlto, geriau daryti pasi- 

jruodžio mėnesio numerį —i ryžiams ir bent dalį jų išpildyti, — negu nieko nepasiryžti.

Chicagos “Jaunimas” pa
keitė savo “aini”. Įsitikrinti, 
žiūrėk į Jaunimo” lapkri
čio 19 d., 1937 m. 1G numerį 
(ant antro puslapio) ir į to 
pačio laikraštuko šių mot

LIETUVOS TAUTINĖ 
OLIMPIADA LIEPOS 

MĖN. 1938 M,

MARGUMYNAI

Kas nori būtinai atsiekti sumanytų tikslų, — turi stip
riai pasiryžti tų ar kitų dalykų atlikti metų liėgyje. Valios, 
valios ir dar valios reikia įvykdyti pramatytų darbų, atsiekti 
tikslų. Stiprus pasiryžimas dažnai nuveikia dideles gyvenimo 

džio menesyje išėjo tik vienas sunkenybes. Taipat, nepamirština, kad laimėjimas priklauso 
Jaunimo’' numeris. Daug ir tiems, kurie netaip greit prisipažįsta nugalėtais.

taip pat ant antro puslapio... 
“Šnibžda”, kad bus koks 
persitvarkymas??? Beje, gruo

kas laukė ir kito numerio 
gruodžio mėnesyje bet laivo 
“disapointed”...

KAUNAS. — 1938 m. lie
pos mėli. Lietuvoje ruošiama 
pirmoji tautinė sporto olimpi- 
jada, kurioje galės pasireikšti 
visų šakų spprtas ir visų ša
lių lietuviai sportininkai.

Numatoma, kad dalvvaus

Švietimo, pažanya Ameriko
je. — Praėjusiais metais 
Jungtinių Valstybių rūpesčiu 
700,000 vyresnio amžiaus 
žmonių išmoko rašyti, ir skai
tyti.

“Retai galima tikėti, kad 
šuo miegotų, žydas prisiektų, 
girtas melstųsi, o moteriškė 
verktų’, yra kažkas pasakęs. 
Bet, čia turėta galvoje, vy
lingas moters verksmas kada 
ji nori . suminkštinti kieno 
širdį ir patraukti prie sa

lves... apie tikros moteriškės, 
ypač motinos verkimų, kų ir

Sakoma, kad gyviausias 
Chicagos lietuviškas jauni
mas randasi šv. \Kazimiero 
Akademijoje. Nenori tikėti?! 
Tai prašome kreiptis į “Ju- 

,nior” klase... Įsitikrinsite!
dansia

Musė Ant Eifelio
Du žemaičiai Paryžiuje 

sustojo pas Eifelio bokštų.
— Matai, Martynai, tų niu-Į 

sę bokšto viršuje? - 
vienas.

— Musės tai nematau, —■ 
atsako antrasis, — -tik gird
žiu jos zirzimų.

Pastovi Tarnyba
Holivude susitinka dvi po

nios;
— Ačiū Dievui, pagaliau 

mano duktė gavo tarnybų...
— Ar jau pastovių ?
— Taip pastovių. Džoan 

Krawford pakvietė jų būti 
josios vestuvių pamerge.

Junior 
r i t v ra

klases guiding spi-

* w

Tikėk ar ne!! Bet, Lietu
voje pradėjo kramtomosios 
gumos reklamuoti. Ir tai, 
“ NVrigley’s cheiving gum”! 
Seniau Lietuva iš mūsų juok
davosi, būk tai negražus da
lykas kramtyti gumų... I)a-

Sodai Vėtė “Šeimininkauja’

Čigonas Sumelavo
Eina ponas keliu ir sutin

ka čigoniukų.

Klausyk, čigoniuk, pa
meluok kų nors, duosiu litų.

— Juk jūs sakėte, kad duo- 
site du.

— Kada sakiau? Na, bet 
gerai: jei sakiau, lai du ii 
duosiu.

— Bet ne, ponuli, jūs sa
kėte, kad duosite tik vienų, o 
apie antrų aš sumelavau.

Ir turėjo ponas sumokėti 
du litus.

Nesvarbu, ar .jaunimas mažiau ar daugiau metų turi r-
ar patvres gyvenimo kovose ar ne... Svarbu tikrai pasiryžti ! • . .. v , . ..
7 1 i-č , , , didelis užsienio lietuviu sportų ar kitų darbų padaryti — to nedaryti. Pasiryžk — ispil- . . , / .
dyk.

Valteris Skotas 55 savo amžiaus metus eidamas turėjo 
60,000 dolerių skolos, pasižadėjo sumokėti, ir sumokėjo. Ta
čiau, visa tai nemažai jam atsiėjo. Darbo reikėjo, valios rei
kėjo...

Apynys yra menkas augalas, l>et apsisukdamas apie me
džio kamienų, iškopia i viršų, pamato saulę ir atneša vaisių.
Lygiai tegul jaunimas prisiriša prie pasiryžimo stulpo — 
jis irgi iškops į viršų, duos gerų darbų.

Baigiant, mielasai jaunime, priimkite nuoširdžiausius 
sveikinimus ir ycriausius livikėjimus Naujuose JMeluose!

t įninku skaičius — daugiau
sia iš Jungtinių Valstybių. 
Taip pat, numatoma, atvyks 
sportininkų lietuvių iš Pietų 
Amerikos, Anglijos ir Kana
dos. Laukiama lengvaatletų, 
tenisistų, boksininkų, plauki
kų,

Tų linki jums “Draugo Jaunimas’
KAZYS ADNA

■ lllllllllllllllll

“SKANDALAI”
iiiiiiiniiiiiiii

— Neužtenka rūpytis, kas 
tai yra “skandalaitė”, bet 
mergaitės taip pat nori suži

bai-, žiūrėsime, kam teks juokinti kas tai yra “Jis ir Ji”.
tis... Jis ir Ji

Išauklėtas Tarnas
Tarnas atdaro duris:
— Ko tamstai reikia?
— Noriu matyti ponų...
— Kokiu reikalu*
— Reikalas liečia skolų... 
— Ponas vakar išvažiavo

ir kada grįž — nežinau.
—..., kurių aš jam noriu

grųžinti.
— Mano ponas šį rytų jau 

sugrįžo ir tamstų priims.

Pamatysime, kuri pirmiau su 
žinos.

— Sodalietės per ilgų laikų 
neužmirš Kalėdų dėdukų. Y- 
pač E. L. Jų netik paklupdė, 
bet ir...’! Už tai, ji pasiryžo 
ateinančiais metais būti ge
resnė.

— Ar jūs visos žinote, kų 
bendro turi K. B. C. B. ir T. 
B.? Kaip jūs negalite žinoti?! 
Pats redaktorius žino, kų 
bendro turi tos “raides”.

lio?” Buvo išrinkta nauja 
valdyba, ir Elena Rudytė 
vienbalsiai buvo vėl išrinkta 
pirmininkauti. M. Keturaky
tė ir antriems metams pasili
ko vieą-pirmininkė. G. Miliau
skas taip gerai finansus 
tvarkė, kad mergaitės vėl iš
rinko jų kasininke. Sunkiau
sias darbas teko C. Balčiū
naitei. Tai raštininkės dar-

\Kinu patarlės: Adata ne- bekalbėti — tai iš gilų šalti- 
gali būti smaila abiem savo i’ių plaukančios ašaros. Čia 
galais. į nėra vyliaus. Kiečiausias ne-

! dorelių širdis suminkština 
! motinos verksmas. Tai auk-Nešalint musės nuo savo 

draugo kaktos su kirviu.

Vienas šuo loja dėl nieko, 
o dėl to šuns loja kiti šunys.

Kas joja ant tigro, nieka
dos nenulips nuo jo.

Labiausiai peikia valdini-
imu tie, kas ateina į tnatra su 

futbolininkų, krepšininku, i , .....1 1 ‘ nemokamais bilietais. ’
Olimpijada bus iškilmingai 

atidaryta Kaune liepos 10 dj Geriausias akis tari paukš 

ir užtruks apie dvi savaites, č’s. — Paukštis už šimto me 
Visų sporto šakų programos trų gali pamatyti grūdelį 
bus suderintos ir nustatytas kurio žmogus nematys.
atitinkamas kalendorius. Vi- 
sos sporto Sakos pasiruošimu 
olimpijadai jau dabar rūpi
nasi ir daugumas jų jau yra 
pristatę ir žaidimų planus?

Kaip norėsi gerti, atsigerk
yandens... bus tau sveikiau.

— Negaliu! Daktaras sakė, 
bas. Nors ji ir yra mažo ii- ka,, t,]rju geležie, gudsjim,„.
gio, bet daug gali nuveikti. 
Per ateinantį susirinkimų 0. 
Usaitė priims mėnesinius mo
kesčius.

— Pasakykite man, kurios 
panelės gavo “inseparable 
trio” vardų? Jei nori žinoti, 
paklauskite vienų iš šitų 1 ri
jų mergaičių,: O. U., E. N.

— Ar girdėjote vėliausia? arba C. B. 
žinias iš “Sodaliečių pašau- — Visos sodalietės baisiai

V/MTER, 
FETCH MC 
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Nė vienas iš Europos dik
tatorių negeria alkoholinių 
gėrimų, tačiau, sako jų prie
šai, diktatoriai svaigsta dėl 
to kad žiūri į kitus iš aukšto.

Daktaras sako — Fiena? pastabus žmogus y- 
Jonai, nustok gėręs alų! ra pasakęs šitaip: iš skarma

lų dirba popierių; iš popie
riaus dirba banknotus; bank
notai dirba bankus; bankai 
teikia paskolas; skolos 
skurdų; skurdas
malus”.

so žmogaus asaros.
Brangios dukrelės! Pasi- 

ryžkime būti paklusnios mo
tutėms. Pagelbėkime joms at
likti namų ruošos darbus, su
tvarkyti kambarius ir val
gius pagaminti. Motinos už 
mus meldžiasi ir išprašo iš 
Dievo daug dangaus malonių 
savo dukrelėms... Jos vertos, 
kad mes ištiestumėm pagel- 
bos rankų.

Kadangi, ateina Nauji Me
tai — būtų gerų pasiryžti — 
mamyčių visuomet klausyti 
ir bandyti, kiek tiktai galint, 
nesupykinti. Jei taip dary
sim, tai mums pasaulis ro
žėm žydės...

Pas Dantų Gydytoją
— Kas čia ilgiausiai lau

kia ?
— Aš, pone daktare! Jau

daro pvieS astuonias dienas nore- 
daio skar- Jou P“8 Ju’ ate,i- 

• i. r."

Neduok Dieve, galėčiau surū
dyti !

susirūpinusios... Kodėl? Nori 
žinoti, kas yra “Skandalai
tė”. Paskutinios naujienos y- 
ra, kad suinteresuoti asme
nys samdysi gera, “dektek- 
tyvų”. Geros kloties!

Ska.n(\a\a\tė iš Chicagos 
• \Vest Side.

oor 
rr tastf-

likę?

Mūsų Dienų Kolumbas

— Kodėl jūs savo sūnų va
dinate Kolumbu?

— Matote, jis pirmas mūsų 
radio aparate surado Euto- 
pų.

Kas čia atsitiko?

L

Kurčias ir nebylis.
— Tamsta toks jaunas ir 

visai sveikas atrodai, o elge
tauji. Ko tamstai trūksta?

— Negaliu pasakyti, ponu
li, nes aš esu kurčias ir ne- 
bvlis.

Redakcijos Žinutė
Visas žinias, straipsnius ar*">įį 

ba korespondencijas (trum
pos) siųskite šituo adresu:

JAUNIMAS 
e-o Draugas

2334 Sz>. Onkley Avė. 
Chicago, Illinois.
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AS Trečiadienis, gruod. 29, 1937

RUOŠKITĖS KLAIPĖDOS AT
VADAVIMO SUKAKTUVĖMS

(Tęsinys iš 2 pusi.) ! kiu 'mūšių, iųiie pietus iškėlė
mieste savo vėliavų. Prancūzų 
kariuomenė huvo uždaryta jos 
kareivinėse. Jau kitų

1 rr tivjetų dienų sukilėliai, Klaipėdos vandenyse pasirodė 
užėmė visų kraštų, apie 2,009 pirmieji santarvininkų karo 
ketvirtain.ų kilometrų. Kras- laivai. Jie Įiavėlavo. Mieste 
tas huvo užimtas be mūšių, įp krašte šeimininkavo sukilę 
nes niekur nebuvo kariuome- liai, bombarduot beginklį mie-1 

nės, o vietos policija pati su- sta nebuvo prasmės, išlaip nti 
kilėliams pasidavė. Klaipėda iš laivų desantų nebuvo gali- 
buvo pasiruošusi gintis ir ti- ma.

niuuj, nes e.ia huvo ir pran 
tūzu kariuomenės įgulu.

kėjosi susilaukti jūromis pa
ramos iš santarvininkų. Tik
rai, jūromis jau pūškavo pra-

LABDARIŲ DIRVA
Centro Susirinkimas Be to, susirinkime teks pa-

_________ svarstyti ir daugiau svarbių
(ierbiamieji labdarių sųjun- le*i'abj. Keiks nustatyti pla 

die’U? gos veikėjai': kiiopų valdybos, ^is visų 1938 metų veik,»,nui
ii

lbd.išrinktieji atstovai prašom'? 
atkreipti savo dd.nesj, kad šį 
vakarų 8 valandų Dievo Ap
vaizdos parap. salėj įvyks pus- Į -------- .----
metinis Labdarių Sųjungos <"* \ isi prašomi įsidėmėtu kad
ntro susirinkimas. Šį kartų sausio lti <1. yra labdarių die- 
negali būti jokių išsisi.kinėji- na.
mų ir išsikalb'nėjimų: visi! Tos dienos vakarui yra pa-

Centro Parengimas
r'-**.

I’iasadėjo gana ilgai užtru
kusios derybos, tačiau jos jau 
buvo vedamos tarp Lietuvy-

kuopų atstovai ir visi labda- imta Nekalto Prasidėjimo pa 
rių veikėjai turi dalyvauti su- rap., Brighton Park, salė, kui

Apart minėtų, dar sekantie- Kas pasitiki draugų pagal- 
ji kunigai dalyvavo atlaiduo i ba, tas be baimės gali imtis 
se: V. Ažukas iš Minersville, ir sunkesnių dalykų.
C. Grigus iš Kingtovvn, A. An
driušis, MIC., is Chicago, S.
Stonis, buvusis vikaras, iš

Nedaryk to blogo, ko neno
rėtum, kad darytų kiti tau.

Jersey City, N, J. LIETUVIAI
Šv. Juozuįk) parapijoj 40

vai. atlaidais patenkinti kle- į Tel. Ofiso: 
bonas kun. P. Čėsna ir vika
ras — kun. K. Rakauskas. X.

Tik mirtis žmogų išgelbsti 
nuo visokių nelaimių.

LIETUVIAI DAKTARAI

DAKTARAI

LAFayette 1017 
Tel. namų:

HEMiock 6286

Rez. :
2458 W. 68 St.
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ncūzų ir anglų kard laivai, j ir santarvės vyriausybių. T,o< 
Laikas buv o baisus, laukti ne- (|elvj)()s pasibaigė Kla’jiėdos 
buvo galima. Sukilėliai, su-

si r ink ime.
Keikia neužmiršti, kad šia

me susirinkime Ims renkamo

, bus suvaidintas gražus teat
ras. Taip pat bus šok ai. I-a 
bai gražų veikalų vaidins No-

....... . .. |<ra;to pripažinimu Lietuvai, centro valdyba ir įvairios ko- rth Side scenos mėgėjų gru
traukę visas savo jėgas iH‘-e j metų vasario mėn. 20 misijos. Dėl to yra svarbu,' pė Maskolaičiams vadovau 
Klaipėdos, pasiuntė prancūzų
komisarui reikalavimų perduo

Suokalbiams prieš valdžių 
Žymi japonietė - baronien 
Shizuc Iškilnoto, kurių šiomis 
dienomis .suėmė Tok o, Japo 
nijos sostinės, policija. Kalti 
narna vadovavus komunistų 
suokalbiui — nuversti dabar-!

dienų į Klaipėdų įžengė Lie- kad susirinkimas būtų gau- jaut. Toji grupė visada gru- tįnę japonų valdžių. Praeitais
tuvos kariuomenė ir šiame nuo singas, kad neliktų nė vienos žiai pasirodo. Labdarių <*nt-j metais jį lankėsi J 

( amžių lietuviškame krašte po kuopos, kuri nebūtų atstcivau- ro vakarai ji ypatingu būdu, paskaftoinįs
Petisnė, kad laimėti lamų, pra šimtim'čių vėl suplevėsavo Lie jauna. ! rengiasi. Kad vakaras būtų

Kaip žinoma, nuo valdybos pasekmingas, reikia, kad vi-

ti miestų. Prancūzų komisaras

dėjo su sukilėliais delsiama 
derybas. Sukilėliai delsti ne
norėjo ir negalėjo, nes .jeigu 
būtų atplaukę prancūzų karo 
laivai, tai tos derybos būtų 
pasibaigusios d’deliais mū
šiais.

Sausio 15 d. iškelta Lietuvos 
vėliava

'Todėl sukilėliai sausiu mėn. 
lo dienų, ryte, puolė Klaipė- 
dų ir tų pat dienų, p.o stnar-

tuvos vėliava.

Šitų didelio, įvykio jau pen- veikimo pareina organizacijos 
kioiLikos metų sukaktuvėms pasisekimas. Jei valdyba vei- 
visi ruoškimės kuo iškilmin- kli, jei ji darbuojasi visu sa- 
giausiai priminėti 1938 mętffts j vo nuoširdumu, tai galima lan 
sausio mėn. 15 dienų (arba,'kti gerų veikimo pasekmių. 

I pagal vietos sųlygas, kurių ki-Į Tad, svarbu, kad mūsų orga- 
I tų dienų). Tsb. nizacijos centro valdybos rin-

--------------------- .------- i k.ime dalyvautų visos kuopos

sos kuopos įš anksto daug ti
kietų parduotų. Jei visi pasi
darbuosime, be abejonės, pa
sekmės bus gėros. Pelnas yra 
skiriamas senelių prieglaudos 
statymo fondan. pf.

A. V.
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Amerikai Žinomi
Kilnūs Lietuvių 
Tautos Savumai

ir kuodaugiausiu vei
40 Valandų Atlaidai

pilietybės įgijimu,'tapo inte
gralia amerikiečių tauteis da 

limi. >
Su dideliu malonumu apsi-KAl’NAS (Tsb.) — Ower 

J. C. \Varemos, naujai paskir- gyvenu Kaune ir džiaugiuosi, 
tas Amerikos Jungtinių Vai- kad tuo būdu galėsiu paiai- 
stybių pasiuntinys Lietuvai, kyli artimų ir efektyvų kon- 
įteikdamas Respublikos Pre-j taktų su Jūsų Vyriausybe il

gėliau pažinti Jūsų kraštų ir 
jo gyventojus”.

Respublikos Prezidentaus sa 
vo atsakyme pažymėjo, kad 
jis aukštai vertina naujojo A- 
i etikos pasiuntinio pareiški
mų apie Amerikos lietuvius ir 
jų gerų vardų Jungtinėse Val
stybėse! ši aplinkybė yra rei 
kšiirtinga Lietuvos ir Amerikos 
Jungtinių Valstybių geriems 
santykiams. _

zidentui Antanui .Smetonai saI
•vo skiriamuosius raštus, tarp 
ko kita pasakė:

J * -ki ■ •
' ‘‘Mano vyriausybė pavedė 
' man palaikyti draugiškus sa

ntykius, kurie jau seniai eg- 
. vistuoj'a tarp mūsų kraštų. Aš 
pasiėmiau šį malonų uždavinį, 
tvirtai pasiryžęs daryti visas 
pastangas pagilinti tarpusavio 
simpatijoms, kurios dabar y- 
ra tarp mūsų vyriausybių ir 
tautų.

Kilnūs lietuvių tautos ša
udai gerai žinomi mano kra

šte per daugelį tūkstančių lie
tuvių kilmės amerikiečių, ku
rie sav/) darbu 'materialiai pri 
sidėjo prie Jungtinių Valsty
bių kūrinio. Tie Lietuvos sū
nūs dukterys, prisiimdami pa
reigas ir vykdydami atsakin
gumų, susijusį su Amerikos

Tel. CANai 2345

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

Ketvertais patai sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0402

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 Sekmadieniais 

pagal sutartĮ.

DR. A. J. MANIKAS

DU. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON 

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

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

.--L — ■ ■■■ ...........T.................................... : GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir kun. J. Šukevičius iš Tania- ' VIRginia 1116 4970 Archer Avė.
qua; pamokslų sakė kun. dr.Į Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

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

J. Končius iš Mt. Carinei.

Antrad. sumų laikė kun. Pr.
Mockus, iš Coal Dale, pamoks
lų sakė kun. Al. Alauskas iš 
Maizeville. Paskutinius miš
parus laikė kun. K. Klevins j TeL LAPayette 8016 

kas iš Minersville, asistavo 
kun. S. Norbutas iš Frack-

i MAHANOY CITY, PA. — Įville ir kun. M. Daumantas iš
Šv. Juozapo bažnyčioje, gruo į Girardvillę; pamokslų sakė 
džio 12, 13, 14 dienomis įvyko kun. A. Degutis iš Slienan- 

■ 40 vai. atlaidai, per kuriuos Į doah. ,

sekantieji kunigai teikė dva-'
sinį patarnavimų: sekmad. va
kare mišparus laikė kun. J. 
Karalius iš Shenandoah; asi
stavo kun. A. Alauskas iš Mai 
zeville ir kun. J. Gaudinskas 
iš New Philadelphia. Pamoks
lų sakė kun. V. Nunertai iš 
Hazleton.

• i
Pinnad. lt) vai. sumų laik' 

kun. V. V. Matulaitis iš Read 
inš, pamokslų sakė kun. J. 
Klimas iš Mt. Carinei. Vaka-5 
re mišparus laikė kun. Pr. 
Mockus iš Coal Dale, asistavo) 
kun. P. Laumakis iš St. Clair

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

fel. LAPayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DPNTTCJT A Q

4300 So. Fairfield Avenue

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

Pairai Sutarti.

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. ILL.

Re3 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ lš STOTIES WHFC (1420

Pirmadieniais — nuo 10.00 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadicmiais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — tiuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

Telephone: BOLIevard 2809

JOSEPH J. GRISH
TJETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Asliland Avenue 
Res. 6515 S. RoclAvell Street

Telephone: REPublic 9723

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays bv Apjiointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namu Telef. PROspcct 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
s Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

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

^Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine
Buick - Cadillac - LaSalle

3860'Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčio.j nuo 2 iki 6 v. v. 
Subntoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tel. Republic 5047

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 REPuhlic 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 Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išsky rus seredomis ir subatomis

4 t
Y J-
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ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

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

Office PliOne Res. und Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St., Chicago

Nedėlionv ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res.: KENwood 5107

t
DR. A. J. SHIMKUS DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

Tel. LAFayette 8016
1 VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Tel. ofs. RBPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994 

Rea.: Tel. PLAsa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 Vai. dieną

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, 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 Seimo-

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2123 Wsst Marąuette Road i . , . , .
Antrad., ketvirtai!, ir penktadieniais ' jt? turi rastis katalikiškas luik- 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. '
Šeštadieninis nno 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway
MELRO8B PARK, ILL. Yeitui statysite bažnyčias ir
10 V. T. iki 9 vai. vakaro mokyklas, laikysite misijas,

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. .1^1 neplatjnsite ir nPrenisit©
Sekmadieniais pagali sutartį. ! savo katalikiškos spaudos.

rastis.

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

*»s •« MĮ’.į
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Trečiadienis, gruod. 29, 1937 D K A U G A S
CICERO NAUJIENOS

Šv. Antano Mokyklos 
Vakarėlis

l
šiose Komunijos laikui dar ir katalikiško-e draugijose. Nors biznieriams, kad remia ‘Drau- Mūsų skyrius nepritaria su- misija: I*. Vitkus, J. Moterai-
kunigas, Mišių celebrantas, Amerikoj gimę.- ir augęs, bet gų’, kuris niekuomet jų neap- manymui, kad Federacijos a- tis.

i turėjo paklėti dalinti. Tose lietuviškos organizacjos jam.vils. Keikia dėti pastangų, pskr. susirinkimai būtų laiko- Per 1937 metus skyrius pa-
jaįnu   šiame parengime ne- ^v- bernelių mišiose aukų su- rūpi taip, kaip ir 'mums, se- kad kiekvienam kataliko na mi kitur kur, o ne parapijos janių turėjo $72.10, o išlaidų
li"ūrav,o Bendrai mažų vai- ‘b‘bi $845.00. Iš to galim.i niems. Malonu būtų, kad Fe- me būtų kat. laikraštis. Bei- svetainėj. Atstovais j Federa- $102.05.

spiesti, kiek bažnyčioje žmo deracijos 12 skyrius daugiau kia saugotis netikrų pranašų,1 cijos apskritį išrinkti B. Kaz- Fed. 12 skyrius turi “spubKO-

Antrųjų Kalėdų dienų lietu
vių šv. Antano parapijos sa 
lėje, Cicero, III., įvyko Šv. Ka
zimiero Seselių suruoštasis 
mokyklos vakarėlis.

Kad Seselės Kazimierietės 
su mokyklos vaikučiais suruo- 
š'a vakarčius — tai mums 
lietuviams jau priprastas da
lykas, taip kad net ne kiek 
vienas įsisųmonina, kiek mo
kvtojoms tenka nei>aprast*i .........

J " ... tėveliai, kunie ta salima mo
ekstra daug laiko ir sveika- ... , . .kvkla naudo.asi.

kūčių amžius vokalinieim 
neertams sunki medega.

Didelis mokyklos vaikučių 
bentis sugriežė labai sėkmin
gai keletu muzikalių kūrinių.
To lamo greita pažanga nuste
bino atsilankusius.

Vakarų vedė mokyklos pri-'j«si dvasios Maistu ir supra- Mei arijos apskr. padarius, pa tarhinj <lavė skyriui, už 
ncipalas — klebonas kun. Je ,«ta savo priedermę link savo Į sirodė, kad rengiamasi prie 

Vaičūnas. Jisai tei-' parapijos. Rodos, aš galėčiau
me

nių buvo ir kiek galėjo būti sušilai ktų tokių veikėjų. Juk 
einauč.’ų prie šv. Komunijos. Cicero jų netrūksta. Tat, gar 

Tas man, brangieji, din ė bė šiems vyrams! Trauk t ii 
daugiausiai Už; angsmo. kitus mūsų veikėjus į bemlrų

veikimą!Degalo yra malonu tlarmio

kuriais ym bedievių spauda, lauskas, A. Jovarauskas ir A. koj” pasidėjęs pinigų 
kurioj nėra teisybės. Mes, ka- Valančius. 45.
talikai, būkim ištikimi savo 
Bažnyčiai ir savo tautai. 

Atsilankęs į susirinkimų
tis ten, kame žmonės naucL-( Pranešimų Jš Chieagos Fe Inf,slJ kl(?bonas daug gerų pa.

Valdybon 1938 m. išrinkta: 

dvasios vadas kun. 11. J. Vai

čūnas, pirm. B. Kazlauskas,

kųi

$128.-

Valio Fed. 12 skyr. už su
tartinų darbuotę!

Koresp. A Valančiu?

tos įdėti į darbų, kuris į mo 
kyklos programų neįeina. Č a 
jau didelės miesto mokyklos, 
su kelissyk tiek brangiau ap
mokamais mokytojais, tačiau 
prie viešų dramatinių bei mu
zikalių pasirodymų savo mo
kinių neruošia.

Šių metų kalėdinio vakarė
lio parengimo įspūdingiausiu 
dalyku buvo vaidinimas “Jie
ms nebuvo vietos užeigoje’’. 
Aiški vaidintojų dikcija, gra
ži lietuviška, tarsena, vaidina
mųjų rolių mokėjimas, ramus 
bei tikslus scenoje vaidinimas 
sukėlė žiūrovų tokį reprezen
tuojamų Jautrių istorinių fa
ktų atjautimų, kad daug kam 
reikėjo šluostyti riedančias ri
šu ras.

Kitu to vakaio labai pavy
kusio programo dalyku — bu
vo “Lietuviški šokiai’’; tų 
numerį išpildė vienos 'mergai
tės. Suprantama, būtų buvę 
dar didesnio įspūdžio jei šo
kiuose būtų veikę ir bernai-

16 Vasario paminėjimo. Pa
singai galėjo-didžiuotis savo die,1!> ir nakti dirbti ir nie' minėjimas rengiamas vasario 
mokvklos buįojimu. Dar laį.1 kuomet nenuilsti matant tokį 20 d. Skyrius nutarė dalyvau 
mingesni yra vaikučiai ir jų'8ražll apsireiškimų. Dar kurių ti tame įarengime, bet 12 sky 

sakau: Hariu'' jums, mano bra-' liūs nutarė dar skyrium pa 
ilgūs parapijiečiai ir draugai!1 minėt Lietuvos nepriklauso

mybės sukaktį vasario 16 G
Tam tikslui išrinkta komisija

ronimas

Zanavykas

Klebonas Dėkoja 
Parapijiečiams

Kurie Dievų tikrai myli, tų 
Dievas niekuomet neapleis. 
Duosnius Dievas laimina. 
“Duok, ir tau bus duota,“ sa
ko Viešpats. Ciceros katalikai 

(daugiausiai aukų savo Tautos 
I reikalams yra siūlėj*. Ciceros

pirm. B. Kazlauskas gražiai 
padėkojo. Be to„ pirm. ragino 
visų draugijų veikėjus daly

vauti Federacijos Chicagos a 

pskr. susi:inkime, kuris bus 

sausio 6 d , Aušros Vartų pa

rap. salti.

Kantriai kęsk nepasiseki- 
•mus, nes tai pamoka sulauk
ti tau laimės ir gerovės.

Nelaikyk savo užsiėmimo

vice pirm. A. Jovarauskas, nu

tarimų rašt. A. Valančius, fi

nansų rašt. J. Motekaitis, ka

sininkas A. Stulginskas, ka

sos globėjai Šeputienė ir S. jau per žemu, jeigu nori būti 

Kučaitė, knygų revizijos ko- patenkintas.
— " ‘—■ ......... ■—   ■■ ■ ' ■ " ■■ I

iš: Antano Pociaus, Antano 
Jovarausko ir A. šjalančiaus.

P. Vitkus pranešė, kati skyi. 
rezoliucijos pasiųstos Lenkijos 
prezidentai ir Tautų SųjungaiŠirdingiausiai dėkoju vi

siems parapijonams ii’ prietė- katalikai ir savo parapijai dėl Vilniaus lietuvių persek.o 
liams, kurie aukojo šv. Kalė- daugiausiai aukų suaukojo. Vi jimo. Pasiuntimas rezoliucijų 
ikise savo parapijai. Šiemet
daugiau suaukota, negu per
nai per Kalėdas. Per šias Šv,
Kalėdas Ciceros Šv. Antano 
parap. žmonės ir prieteliai au
kų sudėjo $1,930.00. Tai bent 
auka!

Dar yra tokių, kurie neati- ’ 
davė Kalėdų aukos savo pa- ; 
rapijai. Jei neatidavusieji ati- ; 
duos, bus pilnai $2,000.00.

Meldžia Kūdikėlį Jėzų, kad 
Jis jums šinitgfiopai atlygin
tų už tokį jffstšventimų — re
mti savo parapijų. Ne 'man, 
tiesa, aukojote, bet man be-

sakiems labdarybės reikalaim telegramomis kainavęs $10.00 
Ciceros žzmonės taip pat dau- Lėšas skyrių.-, padengė, 
ginusiai yra suaukoję ir auko-; Reikale Liaudies Kursų, ko
ja. “Palaiminti gailestingieji, misija pranešė, kad kursai bus 
nes jie gailestingumų apta-do d. vasario, 8 vai. vakare, 
rėš“. (parapijos svetainėj. Bus kai

Ačiū, ačiū jams, brangieji. ! bama apie mūsų organizaci 
až visky! i jas. Visi ga!ės dalyvauki ir

Kun. H. J. Vaičūnas, klausimus statyti. Prieš ta.
Jūsų tarnas K*ris1aj< jdar vi*U draugijų valdybos

__________________ turės susirinkimų. 14 d. sau
šio, parapijos svetainėj. Visų 
dr-jų valdybos turės būtinai 
dalyvauti tame susi rinkime.

Iš Federacijos 12 Skyr 
Veikimo

Gruodžio 26 d. įvyko Fede 
,alo malonu matyti, kad jus racios 12 skyriaus priešinei)- 
mpranlate savo parapijos rei- nįs susirinkimas, kuriame
kalus ir su meile remiate. D:e- klausyta visa eilė pranešimų 

čiai. Tas kas Lietuviškuose šo- ve, palaimink jite jūsų gyve- į jį draugijų, klūbų, skyrių vei

Daug kalbėta apie mūsų die
nraštį “Draugų“. Kiti Liau 
(lies Kursų vakarai bus pa 
švęsti katalikiškos spaudc( 

• reikalams. Federacijos 12 sky

kiliose buvo ypač patraukiau- nimo reikaluose, kad ir toliau 
čio, tai, suprantama visų pir- taip remtumėt savo parapijos 
ma kad jie buvo lietuvių šo- ir tautos reikalus, 
kiai. Tač:au, jei lietuviškos Kalėdų rytų, mieliausieji, 
kultūros dalykas būtų sudur- jūs •man dai- daugiau džiaugs- 
’rytas, ar menkai pavaizduo- mo ir malonumo patiekėte, 
tas, tai jis žiūrovuose sukeltų ! O kaip malonus reginys mū 

nepasigerėjimų', bet ptusipikti- sų gražioje bažnyčioje buvo 
nimų. Piemenėlių mišiose 5 valandų

Šio vakaro “Lietuviški šo- ryto, kuomet po konsekracijos 
kiai“ buvo atlikti ne bile kaip, veik visi, kiek bažnyčioje bu- 
bet meniškai. Šokikės taip riti vote, ėjote prie Dievo Stalo, 
mingai, miklini, sutartinai, gy prie šv. Komunijos. Jūs, mie- 
vai įvairius lietuviškus tauti- liausieja, supratote Šv. Evan- 
nius šokius šoko tartum būtų gelijos žodžius: “Taisykite ke
... , ._ .. ., . . , v .. Cijai, bet ypatingai ateinan-
tikros balistes. Kas įtemptai bų Viešpačiui“. Jus savo sir- . , . , _ .. , _ .

kimo ir išrinkta skyr. valdy
ba.

Susiriiikjinas buvo labai, 
skaitlingas. Atstovai dalyvavo 
iš visų draugijų ir klūbų be: 
skylių. Malonu yra tokiuose 
susirinkimuose dalyvauti. Be 
to, šiame susirinkime matėsi 
ir pora naujų veikėjų, kurie 
pasižadėjo darbuotis, kiek jie
ms laikas leis, tai Antanas 
Pocius, laikrodininkas, ir Pra 
rfas Vitkus. Pastarasis jau y 
ra daug pasidarbavęs Federa

čiais metais, sakė, padirbėsiu? 
Ciceros visuomenės labui. Vit-VJsa auditorija tuos mergaičių , dvse tikrai paruosete Betlie

„ , . , • .. . .5- •' , ... - /ri • Ciceros visuomenes laimi. Vit-
sokius seke, buvo patemyta is jaus kūtelę kūdikėliai (Jėzui . , 1 ,

.. , . C. kus vra šv. Antano draugijos
to, kad saloje buvo dideliau- gyventi. Garbe cicerieciamt ' . . ,

p»»ur lTiloi.n Pu vo n i i/ao

sias susidomėjimas, užviešpa už tai. kad supranta savo sie
davo tyla. • ių vertybę! Trys kunigai šv.

Dainos, tiek lietuviškos, ti( k\ Komunijų tuoj po konsekraci 
net keletą angliškų įspraustų jos ėmė dalinti. Atėjus šv. Mi-

1938 METU
“DRAUGO” KALENDORIAI

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

rašt., Šv. Antano Parapijos, 
Namų Savininkų klūbo pinu. 
Federacijos 12 skyrius džiau- 

į giasi, kad auga jo veikėjų 
skaičius. Negaliu praeiti ne
paminėjęs ir Kazlausko, kuris 
per daug metų darbuojas Fe
deracijos 12 skyriuj ir kitose

A. A.
KAZIMIERAS

VTČ'ULIS
mirė gruodžio 27. 1937, 2:40 
ryte, sulaukęs 6 4 metų amž

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Talesford, dukterį Stelių 
Isdonas, žentų. Antanų, anūkę 
Joan ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
42 E. 108th St

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, gruodžio 31 d. iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas/ 
Visų Šventų parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
ta mus-nias dalyvaut šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę
Sūnus, Duktė, žentas, A- 
nūkė ir giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika, Tel. YAKds 1138.

'rt>a Flower Shoppe^ 
j4180 Archer Avenue Į
j Oėlėff Mylintiems — Vestuvėm* — į 

BankltlaiiL. — Laidotu venų — 
Papuošimams.

Ptaone LAFAYETTK RSOO

rius džiaugiasi, kad Šv. An
tano parapija turi virš 500 
“Draugo” skaitytojų. Tai ga
lima buvo patėmyti iš-kalėdi
niu sve i kiu finų. Garbė Cicero

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. P. O. etotiee (14» K.) — PraneMJae 

P. ŠALTIMIERAS

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY S FUEL OILSM

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiji paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. VVestern Av. Chicago, Illinois

B. KĄNĄPACK1S, Savininkas

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
.•

• 1

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių

—o-----
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj 
------ o------

• *,
v

t
-c

- i*
•.4,'S t

Rmai

•O M

Suvirš 50 metų prityrimo 
—■—o------

Pirkite tiesiai iš dirl>tuvės lr 
taupykite pinigus 

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

527 NORTH VVESTERI 
AVENUE

ARTI tilLVND AVE.

Telefonas 
SEEIey 6103]

CHICAGO, ILL.

EKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

A. PetkusI

S. M, Skuto
LI. Zolp
)rozapas Etoikis 
P. I. Ridikas
ladianic ir Sunai

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIcvard 5203-5566

IR 4704 So. Western A 

TĖVAS Tel. VlRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOŪi^vard 4089

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

S. P. Mažeika 
A. Masalskis

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phono YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

• .
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VIETINES ŽINIOS Iš MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 

VEIKLOS

Gražu Buvo Kalėdų 
Ryt?

MARQUKTTE PARK. — 
Pas mus šv. Kalėdos buvo 
Švenčiamos iškilmingai. Pie
menėlių mišios buvo 5:30 vai. 
ryto prieš išstatytą Šv. Sa
kramentą. Mišias laikė kun. 
P. Lukošius, diakonu buvo 
kun. Urba, subdiakonu klie
rikas J. Poška. Įspūdingą pa
mokslą pasakė kun. dr. Vait
kevičius, MIC.

Parapijos choras gražiai gie 
dojo kalėdines giesmes ir ‘Ex- 
ultate Deo* mišias, pritariant 
orkestrai ir vargonams. Minia 
žmonių ėjo prie šv. Komuni
jos.

Antrą Kalėdų dieną mūsą 
■mokyklos vaikučių buvo kalė
dinis vakaras. Kaip gražu, 
kad Marąuette Parko mažy
čiai, nuo trijų metų amžiaus, 
jau pasirodo scenoje ir artis
tiškai atlieka savo dalis. Mo
kyklos orkestru tikrai užsi
tarnauja pagyrimo. Orkestros 
vedėja yra sesuo M. Klerisa. 
Žodžiu, visa programa buvo 
graži ir įdomi. Reikia padė
koti Šv. Kazimiero seserims.

Žmonių susirinko daug, bu
vo ir svetimtaučių.

Eimst. Skelly

Na, o ką bekalbėti apie to
limąją Cicero koloniją, kur 
irgi randasi nenuilstantis ir 
visuose kolonijoj darbuose pa
sižymėjęs darbštusis žemaitis

Vakar pastebėjote “Drau
ge” visą eilę Marijonų Rėmė
jų Draugijos parengimų, bet 
tai ne viskas.

Štui, iš eilės seka VVEST
SIDE kolonijos Marijonų ben-1 ir skyriaus pirm. p. Anastazas 
dradarbių 19 skyriaus paren- Į Valančius. Kiek teko girdėti, 
girnas, kuris įvyks sausio 16 ( didelė armija eicerieeių Mari- 
d., parapijos svetainėje 6:30 jonų bendradarbių tik laukia 
vai. vakaro. Šis parengimas pirmininko žodžio, girdi, vi- 
susidės iš šokių, kuriems bus sas darbas eis kaip iš pypkės.

SPORTAS! Kunigai turėtu įsigyti
_____ ;______ ‘ Vyskupo Petro Pranciš-I

|kaus Bučio, M.I.C. para-jIš Golfininkų Sus-mo

CLASSIFIED

Praeitą savaitę parap. 
ras laikė metinį susirinkimą. 
Išrinkta nauja valdyba, ku
rion įėjo: pirm. — varg. B. 
Janušauskas, viee pirm. — J. 
Samoška, nutar. rašt. — A. 
Poškaitė, kasin. — J. Stonis, 
maršalka — Z. Janavičius.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos tradicinė va
karienė įvyks vasario 27 d., 
Šv. Kazimiero Vienuolyno au
ditorijoj, 2600 W. Marąuette 
Rd.

Patarlė sako: prižadais ga
lima gauti draugų, bet tiktai 
išpildymais juos draugais tu
rėsite, Taip, užsisakykite 
“Draugą” metams, tai ir tu
rėkit gerą drangą. B.

parūpinta tikrai puiki orkes
trą, kad jinai prisitaikytų ir 
jaunimui ir seniems. O prie 
to bus dar ir laimėjimas pen
kių dovanų po 1 dolerį ‘eash’. 
IjaimėjJmo knygučių randasi 
visose Chicagos kolonijose, o 

į jei kas norėtų jų dar gauti, 
prašomi kreiptis prie kun. K. 
Vengro “Draugo” ofise, jis 
mielu noru suteiks; taipgi bus 
užkandžio ir gėrimo. Aš tikiu, 
kad svetelių suplauks iš visų 
Chicagos kolonijų.

Toliau seka /BRIGHTON 
PARKO Marijonų bendradar
bių 35 skyriaus parengimasi — 
bunco party — Navickų na-

Dievo Apvaizdos kolonijoje 
Marijonų bendradarbiai, ro
dos, kad jų tenai visai nesi
randa, sau tykiai, ramiai kru
ta, kaip paprastai. Nes, mat, 
aštuoniolikiečiai jau taip pri
pratę, be jokių pasigirimų ir 
triukšmų krutėti.

Na, ką jau bekalbėti apie 
seniausią ir didžiausią kolo
niją Bridgeportą, kur randasi 
darbščiausi veikėjai — Jonas 
Dimša, Uršulė Gudienė, O. Ka
zlauskaitė, p. Šaltenienė, ne
jaugi jie į Marijonų Rėmėjų 
Draugijos seimą žiūri tik per 
pirštus. Kaip paprastai, vasa-

Lietuvių Golfininkų Sąjun 
ga pasturame susirinkime iš 
rinko valdybą 1938 m.; Del. 
Pivariunas — pirm., dr. A. J 
Gussen — viee pirm., V. Pau
kštytė — nutarimų rašt. d r. į 
St. .Jakubs — finansų rašt., .J 
Vitkus —iždin., adv. C. P. 
Kai — legaliu patarėju, J. ( 
Miller — pro., dr. G. 1. Blo 
žis — turnyrų komisijos pirm., 
dr. S. Biežis — vajaus komi
sijos pirm., M. Blažienė — so
čiai komisijos pirm., J. Ma
čiulis, J. I’ekal ir G. Yonaitis 
— finansų k,emisijos nariai. 

Tarpe kitko, nutarta, kai;

.pytą
’ PAMOKSLŲ

I

4<M) puslapių knygą.

Kaina $1.75
“DRAUGAS”5 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ!

muose, 4538 So. Washtenaw rą nepraleisdavo kiekvieno pa 
Avė., 2 vai. po pietų. Šios ko- rengimo nedalyvavę, taip ir 
lonijos parengimai pas pp.‘ šį kartą jie ką nors tokio su- 
Navickus jau žinomi niv) se- rengs, nes seimas jau netoli, 
niai, kurie pasižymi gražumu vasario 13 d. kaip matai jau 
ir daugybe dovanų, kurių už- ir čia.

Budrikas sveikina visus lietuvius per radi,o VVCFL 
9-ti melai. Per 25 metus Budrikas patarnavo preky
boje, stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm 
ir teisingomis žemomis kainomis. Užprašo visus atsi
lankyti į .Budriko krautuvės Sausio mėnesyje invento
riaus išpardavimo, kur sumažintos kainos rakandų, 
radio, refrigeratorių net iki 45 nuošimčių.

tenka kiekvienam atsilanku- 
siattn. Tad ir šia proga, tiki-

Bet šiomis dienomis iš eilės 
prieš akis stovi MARQUETTE

masi, kad brightonparkieėh) ,pARK Morijonl! bendradarbių

pus"
.virio#

sU1

Mod.181 IK—11 to
' .4

IMAGINE...for the priceofan ordinary 
radio, you get Electric Tuningl Juat 

push the button — there’a your station 
- easily! Perfectly!...Foreign Stationa, 
Poliee, Aviation, Amateur calls—eaaier 
than e ver before. Greater povverl In- 
creascdselectivity! Radio’a mostlifelike 
tone! Come in N0WI

Kaina 
.95

• Electric Tunbg
• Armcheir Control(opticMt)
• Sonic-Arc Magic Volca
• Magic Brain
• Magic Eye
• RCA Matai Tūba*
• StraigM-Lma Mai
• Beauty-Tene Cabbiet 
a Magnetite Care

l-r Trantformara 
a Full Dynamic Spaakar
• Tona Central
• Phonograpb Conr.ection

10-DAY 
HOME TRIM.

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

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

3409-11 So. Halsted Street ,
Telefonas BOUIevard 7010

9
Transliuojamas tiražus programas por radio WCFL, 070 

Nei? įlomis 7—SO vakare.
Ull.

nFXrx>X KAMBARIAI_______

Rrndon Tryn gražfls kambariai, nau- 
ial išilPKoriioll. Randant 726 Wrst 
Sint SI. Kreipkitės pas navininką:
A. Dilienė. 3131 So. Emer*lil Avė. 

Ch Ieago.

ANGLIAI____________

Black Gold Lum p arba Egg $6.00. 
M lt. e run |G.7I. Stsfcer Sereenlnga 
$5.00.

GRUNDY MINING 
CANaI 7447

CO.

BEVERLY SHORES

j Valgia Gaminimas: 
' ir Namu Pri- I

žiūrėjimas

5'--------------------------- -| Kelioms dienoms papigintas ISparda- 
vintas loti,, kurie randasi ant Mirh- 

b 1 Igan ežero kranto tarp Indiana State 
v Pat k lr Miehigan City. Yra lotų 

| kalnuo*., ir lygių, be mi&ko ir su
mišku, prie pat ežero ir toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų taškais 
kreipkitės j "Draugo” ačministrael- 
įų, 2334 So. Oakley Avė., arba tele- 
tonu CANul 7790

HAItDVVAIir. STORE PARDAVIMUI

2 Didelė 223 puslapių knyga 
sekantiems metams nai io 1,10 i 8SU naujausiais receptais i i 
kestis butų $.). laipgi indai‘ •'I vairjų valgių gaminimui,S! 
ta 1938 m. sezonui paieškoti j pyragų pajų ir duonų kepi-J 
kitą golfo aikštę. Patarus krei B mui; įvairių konservų irS 
ptis į privatų klubą, pasiuly- I preservų darymai, f>aukš-R9 * ‘ --- ' ' f

^tienos kepimui ar virimui,5 

liam net pats musų pinninin- Jaržovįu jr vaisių užlaiky-| 
kas priklauso. Kitas nuniaty '
tas Aeacia Country Club. A- ‘

ta kreiptis į Soutlnnoore, ku

Seniai įsteigta geležių (hardvvare) 
krautuvė pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina $4500 easlt. 
Nemainysiu. Rašykite: Draugus, 2334 
So. Oakley Avė,, Chicago. Ėox jl»7t>.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

įrengimas bus pilnas visokio 
įvairumo, nes tenai darbuoja
si visa eilė darbščių veikėjų 
— Pr. Vaičkauskas, skyriaus 
pirmininkas, pramogos šeimi
ninkė su savot dukrelėmis, P. 
Atroškienė, Kazragienė, Kli
mas ir visa eilė kitų, kurie 
nesigaili nei laiko, tik rūpi
nasi kad pramoga visais at
žvilgiais kuogeriausiai pavyk
tų ir atsilankusius svetelius 
kuogražiausiai patenkinus.

Reikia tikėtis, kad ir kitos 
kolonijos, kaip tai — North 
Side, kur gyvena patsai Ma
rijonų Chicagos apskr. rėmė
jų pirm. Antanas Bacevičius. 
Nejaugi jisai apsileis, tik, ma
tyt, laukia progos.

Balsas į Šakių Apskr. 
Gyvenančius Chicagoj* 

Lietuvius

bunco party parengimas, kuri 
įvyks sausio 2 (Į., parapijos 
svetainėje 2 vai. po pietų, į 
kurią tikiuosi, kad suplauks 
daugybė svečių ir iš kitų ko
lonijų. Marketparkiečių dar- 
bnotojos-jai — 4J. Pukelienė. 
Al. Jonaitienė, T- Goberienė, 
Drnktendehė, P. Gailius, B 
Nenartonis, S. Staniulis ir ki 
ti, rūpinasi, kad pramoga iš- 

J eitų kuopuikiausiai ir kad vi
si atsilankusieji būtų kuogra
žiausiai priimti ir apdovanoti 
Ir nėra abejonės, kad dabar
tinė naujoji valdyba, suside
danti iš A. Pukelienė, A. Jo
naitienės, B. Nenartonio, tik
rai nustebins visas kitas kolo
nijas. J. K.

biejų geri dirvonai lošimui ir 
pusėtinai sunkūs.

Susi rinkimas buvo pas ži
nomą sporto mėgėją J. Yušką. 
Po susirinkimo Vaškienė ge 
rai gollininkus pavaišino. Ma- 1 
nau, kad dabar golf'in,inkai vi- 1 
suoiuet norės laikyti susirin- | 
kimus pas J. Yušką.

Goifininkas

tainėje. Narės, būkite laiku, 
nes vra svarbiu reikalu svar- 
stymui.

Kaip žinoma, rengiama va
karienė dr-jos 25 metų gyva
vimui paminėti sausio 30 d., 
Lietuvių Auditorijoj, mažose 
svetainėse.

A. Laurinovich, rašt.

mai, ir 11. Taipgi yra vi | 
šokių naudingų patarimų! 
šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per p aš-§ 
tą arba raštinėje:

Didelis Išpardavimas

RADTO
yBUDRIKO PROGRAMA

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL. 

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
RAŠTINĖJE

£1.00

CHARLES YUSH1S
CARPENTER 

IR
CONTRACTOB

2223 VVest 23rd Plaee
lAtlieka visokius medžio darbus,I 
[didelius ir mažus, už prieinamą gj 
[kainą. Apkala namus žiogeliais, 

j Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

lunas Yerkes
LIETUVIS PLUMįBERIS 

ŠILUMOS
ir

SEWERAGE
KONTRAKTORIUS

•
Gas Eitting-Tnstaiiing Beer 

Pumps & Coils.
Nei vienas darbas per dide
lis — nei vienas per mažas. 

Lengvūs Išmokėjimai
•

2424 W. 69th Street
Tel. Hemlock 2867

•
Res. Tel. Republic 5688

Cbicago, Illinois

Sakių apskr. Amerikoj gy
venančių lietuvių klūbo, kurs 
neseniai susiorganizavo, susi
pažinimo jtarengimas (bunco 
party) ir pasilinksminimas 
bus sausid 2 d., Šv. Antano 
parapios svetainėj, Cicero.

Kviečiami visi zanavykai ir 
Šakių apskr. lietuviai bei jų 
prieteliai atsilankyti. Pelnas 
skiriamas Šakių naujos stato
mos bažnyčios reikalams. Pra
džia 7 vai. vakare. Komisija

MARQUETTE PARK. - 
Rapolas ir Elzbieta Andreliū 
nai širdingai sveikina savo 
kostumerius, prietelius ir pa 
žįstamus linkėdami laijningų 
1938 m.

Po Kalėdų Andreliūnai sa 
vo krautuvėj — Marąuette 
Jcwelry and Music Store, 6324 
S. VVestern Avė., tęsia dideli 
“inventory” išpardavimą: lai
krodžių, žiedų, gintaro karo
lių, rašomųjų plunksnų, smui
kų ir daug kitų dalykų.

R. ir B. Andreliūnai pri
klauso lietuvių parapijai, drau 
gijoms ir abu visur gražiai 
darbuojasi. Patartina visiem? 
naudotis šiuo išpardavimu.

Tikru malonumu praeitą se
kmadienį. teko klausytis Bu
driko programos iš stoties VV 
CFL, nuo 7:30 iki 8 vai. va
karo. Puikiai dainavo mūsų 
dainininkai: Helen Bartush ir 
Stasys Rimkus, o šaunioji Bu
driko radių oirkestra tikrai ar
tistiniai išpildė overtiūrą ‘Tri
mitas’ ir kitus numerius.

Taipgi pranešta, kad Bu
driko krautuvėse dabar pra
sidėjo didelis priešinvento- 
riaus išpardavimas, dideliu 
kainų nupiginamu, rakandų, 
radių, skalbyklų, pečių ir mu 
zikalių instrumentų.

Patartina pasinaudoti.
Beje, reikia dar pastebėti, ' 

kad kita Budriko radio prog- i 
raina būna ketvirtadienį nuą 
7 iki 8 vai. vak. iš stoties W 
HFC; 1420 kil. Jonas

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKTI DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

Susižeidė

šv. Petronėlės Dr-jos 
Narėms

Sesutės M. Imeldos (kazi- 
mierietės) pintinėlė P. Ogen- 
tienė, eidama į bažnyčią par
griuvo ant ledo ir susižeidė 
kairę ranką. Visą savaitę tu
rėjo išbūti Šv. Kryžiaus l:go- 
ninėj.

Dabar, ačiū Dievui jau svei-

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės metinis su
sirinkimas įvyks sausio 2 d.,
1 vai. po pietų, parapijos sve-Įksta namie 1608 S. 49 Court.

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
mas. -Gerkit Lietu
višką Krupniką su |
karšta arbata paša- __ _
linsit slogas.
Mes parduodam tik | 
j tavernus. Ten L- 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vemams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit i 

mūsą tabelį

INTERNATIONAL
Wine 8C Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL.

Phone Boulevard 0470

“DltUGO" RADIJO

PROGRAMA
TREČIADIENIAIS 

TARP 
4:00 ir 4:30

IŠ
STOTIES

WEDC
(1210 kilocykles)

COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 "Stambios perkant 5-kIs Tonus ar daugiau.


