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MUSSOLINI ATSISAKO 
PASIDUOTI
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Girdi, nė koki boikotai nepalauž 
Italijos pasiryžimų

ITALŲ LAKŪNŲ NEPAPRASTAS 
VEIKIMAS ETIOPIJOJE

PARYŽIUS, gr. 8. — Pre-į ADDIS ABABA, gr. 8. — i 
m,jeras Lavalis turėjo konfe- Į Etiopijos vyriausybė praneša, 
rencijų su Anglijos užs. rei-1 kad italų lakūnai vakar ir vėl 
kalų sekretorium Hoare ir sn-, puolė Dessve — etiopiečių vy- ; 
tarė dar karti}, duoti progos
Mussoliniui, kad jis nutrauktų 
karų Etiopijoje, kad išvengus1' 
žibalo- “embargo” paskelbimo.
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MARIJONŲ RĖMĖJŲ DR-JA TURĖJO 
GAUSINGA SEIMĄ

Marijonų Rėmėjų draugijos lėnus remti Tėvus Marijonus
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Prieš tai tačiau Mussolini ; bu.

riaušių karo stovyklų. Tačiau 
nepadaryta naujų nuostolių ' 
Pažymima, kad lakūnai sus
progdinę apie 30 orinių bom-

paskelbė, kad jokios sankcijos 
nepalauž Italijos jos žygiuose.

Per pirmąjį puolimų labai 
sugadinta amerikoniška ligo
ninė. Ir vakar bombos dau- 
giausia buvo taikomos Į tos 
ligoninės griūvėsi ns.

Pačiam Dessve žmonių nė.

ROMA, gruod. 8. — Dikta
torius Mussolini sušaukė savo 
parlamentų sesi jon, kad pat
virtintu jo vyriausybės išleis-j ra. Visi išsislapstę aplinkiniuo
tus nuosprendžius.

Visuose diktatorių valdo
muose kraštuose laikomasi tos 
tvarkos, kad parlamentai ne
svarsto jokių įstatymų, tik pa
tvirtina pačių diktatorių iš
leistus įstatymus.

Atidaryta paramento sesija, 
kaip paprastai, griausmingai 
sveikino Mussolinį, kurs atėjo 
tuojau po turėtos konferenci
jos su Anglijos ambasadorium. 
Pastarasis įdavė jam savo vy
riausybės taikos sąlygas, kad 
nutraukus karų Etiopijoje. 

Mussolini atmetė

se kalnuose.
Raudonojo Kryžiaus gydyto 

jų štabas protestuoja prieš 
bombų svaidymų į ligoninę.

Vyriausybė papildomai pra
neša, kad italų lakūnų per 
pirmąjį puolimų Dessve apie 
80 asmenų užmušta ir apie 
200 sužeista. Daugelis sužeis
tųjų vargiai pasveiks.

KOMA, gr. 8. — Italijos ka
ro vadovybė teisinasi tuo, kad 
ji nežinohuU kad Dessve yra 
kokia |Zi amerikoniška Hgo- 

taikos'ninė. Italijos vyriausybei apie
siūlymus ir pranešė parlamentai nebuvo pranešta, kaip tas 
tui, kad nepaisant sankcijų, nustatyta tarptautiniais jsta-
karas ir toliau bus vedamas 
Etiopijoje. Jis pažymėjo, kad 
kai ateis laikas daryti taiką, 
tns bus padaryta be T. Sąjun
gos pagalbos. Sakė, kad nė 
kokios sankcijos, arba boiko
tai negali priversti Italijos 
nulenkti galvų prieš T. Sąjun
gų. Jokia valstybių koalicija 
negali ištrenkti Italijos Iš pa
sirinkto kelio, kuriuo ji šian
dien žygiuoja.

Griausmingais raliavimais 
fašistai lydėjo kiekvienų dik
tatoriaus pareiškimų pnets 
sankcijas.

Kalbų skaitė iš rankraščio 
per dvyliką minutų. Tarp di
plomatų parlamente nesimatė 
Anglijos ir Prancūzijos at
stovu.

tvrnaif

JAPONAI NEIGIA 
SUTARTI

TOKIJO, gr. 8. — Japonai 
neigia Anglijos ir Amerikos 
protestus prieš japonų inili- 
tarininkų veiklų Kinijoje. Ba 
žymi, kad devynių valstybių 
sutartis neatitinka šiems lai
kams.

metinis seimas vakar įvyko 
Aušros Vartų parapijos salėj. 
Seimas buvo nepaprastai gau
singas dalyviais - keletą.- 
šimtu asmenų. Seimas padarė 
jmsirvžimų, kad visomis išga-

jų visuose darbuose, kurie dir
bami Bažnyčios ir lietuvybės 
gerovei. Seime sudėta 1,190 
dolerių.

Pasibaigus seimui buvo mi
nėta Vilniaus Didžiojo Seimo 
30 metų sukaktuvės.

BOSTONO KARDINOLAS SMERKIA 
“GAILESTINGUOSIUS" ŽUDIKUS

LAVALIS PASILIEKA 
SAVO VIETOJE

PARYŽIUS, gr. 8. — Pr
ancūzijos premjeras Lavalis 
ir jo vyriausybė pasilieka sa
vo vietoje.

Jis gavo galutinų sau par
lamento daugumos pasitikėji
mų, kai sutiko išgriauti visas 
pusmilitarines organizacijas 
ir suvaržyti spaudų, kad ji 
negalėtų skleisti jokių kur
stymų prieš vyriausybę.

Pats premjeras pagamino 
tris atskirus bilins tuo reika
lu.

U* BOSTON, Mass., gr. 8. —Jo turi teisės jokiam žmogui atim 
Emin. kardinolas O’Connell, ti gyvastį, 

aujos rūšies mechanizuota aitilerija Italijoje, ši artilerija neseniai turėjo pratimus Ro-j Bostono arkivyskupas, zsmer- (lydytojas vra kviečiamas 
apylinkėse. Mussolinio valdoma valstvbė šiandien vra įginkluota, tain tarius, nuo gal- , •iki koin. • • (Acine Photo) ' k,tt “gailestinguosius zi

Naujos 
mos 
vos iki kojų

SSiSRJ

CHICAGO KARDINOLAS 
VYKSTA Į SOUTH BENO, 

IND.

PRANCŪZAI ŪKININKAI
PRISTATO KVIEČIŲ 

ARKIVYSKUPIJAI

žudy- pas ligonį, kad grąžinus jam 
mus,” kaip tas kai kurių pa- sveikatų, bet ne kad atėmuR 
tariama daryti su nepagydo- gyvastį.

| mais ir didelių kentėjimų span Nepagydomų žmonių žudy- 
i džiamais žmonėmis. mas yra pagoniškas planas,
I Dievas duoda gyvastį, pa- pareiškia Jo Eminencija kurs 
Į reiškia kardinolas. Ir jokis vakar minėjo 76 un. amž. su- 
žmogus, ir net gydytojas, ne- kaktuves.

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein šiandien vyksta į 
South Bend, Ind. Vakare Kar

MEKSIKOJ UŽGROBTA
KATALIKU KOLEGIJA į

. -
GUADALAJARA, Meksi- 

ka, gr. 7. — Policija su ka
reiviais apnvko ir užėmė čia! 
italų katalikų kolegijų. Vai-'
džia tvirtina, kad kolegijoje

rtinolas pirmininkaus Notre t,„.ata r,|iginr.p pamokos, kas 
Daine unversiteto iškilmėse.
Universitetas pagerbs prezi
dentų Rooseveltų ir Filipinų 
salų pabijotų, laikraščių lei
dėjų Carlos Romulo. Abiem 
bus pripažinta garbės dakta
ratų laipsniai.

Prez. Rooseveltas šiandien 
rytų atvyks Chicagon ir sa
kys prakalbų American Farm 
Bureau suvažiavime stock 
jardų naujam amfiteatre. Po 
piet prezidentas išvyks į 
South Bend, Ind.

uždrausta krašto įstatymais. 
Užgrobtuose kolegijos na

muose yra i£ JJalijos konsu
latas.

NUBAUSTAM HAUPTMA 
NUI ETNA PAGALBA ,

PARYŽIUS (per paštų). 
— Rouen arkivyskupijos ūki
ninkai šiemet arkivyskupijai 
suaukojo apie 6(M),(MM) svarų 
kviečių grūdų. Grūdų dalis 
sumalta ir iš miltų pagamin
ta arkivyskupijai reikalinga 
kiekybė -'•ostijų " Mišioms ir 
Komunijų plotkelių. Likusie- 
ji miltai panaudoti duonai, su 
kuria aprūpinta apie 550 as
menų kunigų seminarijose.

Kita dalis grūdų parduota 
ir už tai gantų pinigų užteko 

auklėtinio

TRENTON, N. J., gr. 8. —
Už lakūno Lindbergho kūdi
kio pagrobimų ir nužudymų seminarijos vieno 
apkaltintas ir mirties bausme išlaikymui, 
nubaustas Bruno R. Haupt-' ----

Daug policijos
mannas. Pripažinta, kad pa- j PANEVĖŽIO KOMUNISTŲ 

sutraukta 'grobirtias, nužudymas ir išpir-1 VEIKĖJAS NUBAUSTAS 15
amfiteatro apylinkėse.

EKSPONATAI VYTAUTO 
MUZIEJUI

KAUNAS. — Grįžta mati
ninkai, kurie beveik visi yra 
valstybės archeologijos komi
sijos bendradarbiai, atveža 
daug įdomių eksponatų, ku
riuos žmonės dovanoja Vy
tauto Didžiojo muziejui. Pir
moji tokia kregždė yra mati
ninkas Dėdinas, kuris su sa
vo žmona Zarasų apskr., Sa
lako valsč. surinko kelis ve
žimus įvairių įdomių ekspo
natų, iš kurių išsiskiria daug 
įvairiai ornamentuotų verps
čių. Nemaža įdomių ir retų 
eksponatų atvežė ir matinin
kai Salogūbas ir Dženkaitis. 
Pastarasis archeologinių ir 
senų dokumentų. Eksponatai

NUBAUSTI IR PAŠALINTI 
IŠ TARNYBOS

AYASHINGTON, gr. 8. — 
Konstabelis ir policmonas 
lapkr. 27 d. Elktone-, M d., a- 
ręštavo Persijos pasiuntinį už 
per greitų su automobiliu va
žiavimų. Kai pasiuntinys mė 
gino priešintis, ant .jo rankų 
užnerti pančiai ir uždarytas 
kalėjiman.

Konstabelis ir policmonas 
už tai nubausti po 25 dol. ir 
pašalinti iš tarnybos.

Valstybės sekr. liuli apie 
tai painformuodamas persų 
pasiuntinį mandagiai nurodo, 
kad svetimų kraštų atstova
ms užtikrinta neliečiamybė, 
tačiau jie neprivalo perženg
ti krašto, valstybės, arba lo
kalių įstatymų.

kimo gavimas yra jo vieno 
atliktas darbas.

Nubaustojo paduota apelia- 
f i ja atmesta. Pagaliau kreip
tasi tuo reikalu vyriausiam

METŲ KALĖTI

PANEVĖŽYS. — Kariuo
menės teisinas Panevėžyje 
svarstė Antano Preibio ir jo 

teisman AYashingtone. Šis trjjų bendradarbių bylų. I’rei
teismas gal šiandien paskelbs 
sprendimų.

Tuo tarpu čia iškelta aik
štėn, kad New Jersey vals
tybės gubernatorius Hoffman 
ėmė rūpintis nubaustojo liki
mu. Gubernatorius prieš ko
kį laikų atlankė nubaustąjį 
kalėjime ir jį išklausinėjo.

Gubernatoriui einasi apie
tai, kari suradus tikrų teisy-Ljo

bys nuo 1932 m. gamino ir 
platino komunistinius atsi
šaukimus, ypač kareivinių 
rajone. Mieste ir priemies
čiuose iškeldav’o komunistines 
vėliavas. Jis nubaustas 15 
rnętų sunk. darbų kalėjimo, 
bet kaip nepilnamečiui baus
mė trečdaliu sumažinta ir 
teks * ’

BALTIJOS EKONOMINĖ 
KONFERENCIJA KITAIS 

METAIS

RYGA. — Lietuvos preky tas 
bos ir pramonės rūmai pasiū
lė atidėti ateinantiems me
tams šiais metais numatytų

bę. jei Hauptmannas ir mir
ties kambary laikomas sako
si yra nekaltas.

Podraug iškelta aikštėn, 
kad Burlington apskrities de
tektyvų viršininkas E. H. 
Parker visų laikų dirba tuo 
reikalu ir randa, kad. vienas 
kas negalėjo pagrobti kūdi
kio. Po kūdikio pagrobimo jis 
siūlė savo pagalbų valstybės i policijai, paskiau proknrntū- 

į rai, bet jo siūlymas atmes-

yra valstybės archeologijos j Baltijos valstybių ekonominę 
komisijos patalpose. t konferencijų.

KATALIKU BAŽNYČIAI ISPANIJOJ 
BUS GRAŽINTA LAISVĖ

—» — 40PI

CHICAGO KARDINOLAS T MADR,™S-
uiui eiivtvTiiuco pamjM 1’arl!,",'“nto kon’,'b'-
lYlllll oUKAMUVtO reformų komitetas nus-

________ prendė pasiūlyti parlamentui,
Jo Eminencija Kardinolas ,kad jis visiškai panaikintų 

Mundelein, Chicagos Arkivv-iresPuhlik<>s konstitucijos tre- 
skupas, šiandien, gruodžio <5*9>U straipsnį, kuriam pažy
mėli. 9 d., mini 20 metų su-m(Ua> kad Ispanijos valstybė 
kaktuves, kaip paskirtas Chi- neturi .i°kios oficialės religi-
eagos arkivyskupu.

IŠKILMĖS DEPAUL 
UNIVERSITETE

JOS.

Nors šį kartų neturima pa
siryžimo, kad katalikybei grą
žinus oficialės religijos teises, 
tačiau, paskiau tas bus pada
ryta, kadangi įsūnija yra per 
dėin katalikiškas kraštas.Iškilmės įvyks šiandien De 

Paul universitete. Bus inau
guruotas šios mokslo įstaigos [ kitas konstitucijos dalis, kn- 
naujas prezidentas, kun. M.'rioinis varžomos Katalikų 
J. OH’onnell, C.M., S.T.I). ' Bažnyčios teisės.
Šv. Vincento de Paul* bažny
čioje bus laikomos iškilmin
gos Mišios. Prieš tai Jo Ek
sc. vyskupas W. D. O’Brien 
priims iš naujo prezidento 
tikėjimo išpažinimų

Re to, norima pataisyti ir

KARDINOLAS KALBĖS 
ŠV. VINCENTO DR-JOS 

SUSIRINKIME

Šv. Vincento de Paul drau-
• v,-.-,,,-. I, iškilmė .lalvvaro, danginu Chic**°j metini 8u.

s jam kalėti 10 metu. /Du , . — x±.---- — «-. , / ikarp 2.)0 įvairių kolegijų pre-bendradarbiai, kaip nesą-! . / ? .
... . zidentu ir simp švininių sve-moningi jaunuoliai, nubausti 

nedidelėmis bausmėmis, bet 
nuo jų lygtinai atleisti. Vie
na bendradarbė išteisinta.

KAPČIAMIESTYJE SUDE
GĖ 20 TROBŲ

šiaip žymiųjų
v •(lų.

i Vakare seks didelis poky
lis Paliner House viešbutyje.

DIDINAMA KAINA PIENUI

I , Visos didžiulės pieno kom- '
----------- panijos Chicagoj pradėjus !

Kapčiamiestyje, dėl dar šiandien didina kainus pienui 
nežinomos priežasties užside- — 11 centų kvortai, 
gus vieno ūkininko namui, su ' Mūsų miesto valdyba apie 
degė 9 ūkininkų 7 gyvena- tai tyli.
mieji namai ir 13 negyvena- į--------------- — ■ ■
mų trobų. Kai kuriose trobo-1 WPA administratorius Illi-

---------------------- Ise buvo sukrauti pašarai ir nois valstybei R. J. Dunham
FAIRBANKS, Alaska, gr. 8. 1 dar nekulti javai. Nuostolių pareiškia, kad krašto vyriau- 

Dideli šalčiai siaučia cent- padaryta apie 35,000 litų. sybė, matyt, tęs bedarbių šel-
ralinėj Alaskoj. Fort' Yukon Tik vieno ūkininko trobos bu 
yra 71 laipsnių žemiau O. vo apdraustos.

sirinkimų šio gruodžio mėn. 
15 d. Pnlmer House viešbu
tyje.

.To Eminencija Kardinolas 
Mundelein kalbės šiame susi
rinkime.

TIK SUOMIJA MOKAS 
SKOLAS

M’ASHINGTON, gr. 8. — Tr 
Šį kartų gruodžio m. 15 d. tik 
viena Suomija išmokės nusta
tytų skolų dalį Amerikai.

pimų su įvairiais viešaisiais | Numatomas 
darbais iki ateinančio rudens, kiek šalčiau.

ORAS
CHTCAGO TR APYLINK,— 

pragiedrėjimas;
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Mkeiblmų kainos prtslunClamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų usprųitna.

jai nspraioma tai padaryti ir neprlstunClama tam tiks-

Pasirodo, kud socialistų kandidatas SLA 
centro valdybos rinkimuose prakišo net 36 
kuopoj, prie kurios priklauso tokie socialis
tų tūzai, kaip Grigaitis, Gugis, .lurgelionis ir 
visa eilė kitų Mat, savieji juos geriau Įai- 
žįsta. ,

IŠ PO MANO BALANOS
Rašo Morkus

i jinai turėtų atsirasti iž pačių 
vadų tarpo. Gi čia vadais va
dinam tuos, kų, gal šiame kluu 
sime yra šiek tiek nusidėję.

Didelį žmogų, didelės liėdos ninkėiis kukliuusiui tarnauja, 
ėda šios taisyklės nei paisai dirba ir tyli. Apart to, kad 
Palestrinas neišvengė. Nors tankiai Pestrinoj, kur gimė ir J7"'
mums šiandien tokia mintis augo, apsilanko ir savo mažų ,julj( • ka ak(J. įr kaj 

zaležninkų hambizė-lio atvaizdų ir po juo pa net ir įsivaizduoti persunki, ūkelę apdirba ir prižiūrinėja, ' KU1 ' s s P’
San (aviečių laikraštis “S-ru” įdėjo ne-

— Rimčiau į tai žvelgus, iš- 
jog atmaina visur nau 

,ra. Tuo da labiau viešame

AKTUALUS KLAUSIMAS

Dienraščio “Ryto” bendradarbis p. A. 
T. rašo, kad jaieifizinas šiuo metu katalikams 
rūpi labiau, negu kada kitados. Grūniojant 
karui ir hškant apsisaugojimo priemonių nuo 
jo, i»cifizmo idėja kaip tik randa savo pri
taikymo. Kų gi sako Bažnyčios mokslas apie 
pacifizmu, visuotinę taika ir karų vengimų?

dėjo tokį parašų: jo>eminencija S. A. Ge- Rodos, ir kas tiek drųsos tu kitur jo niekur niekas nema- 
notis. Ar benikia didesnės nesąmonės? To- rėtų, kelti rankų ar balsų prie- tė. Ir tik už tat, kai jau mi-
kiu savo e gūsiu 
išjuokia.

•fe-ros

ilsis jiems mažai kada galvas 
laužo. Ypač jų vedėjui Pociui 
nepritrūksta, bet priešingai, 
ne tik, kad ištvermės niekad 
jos tiek daug jame yia, kuu 
galėtų kelis savo pašaukimu, 
vidutinius korvedžius puvyi. 
ir pralenkti. Tai tikrus muzi
kos Napoleonas! Kastas feabt 
nis ir Justas Kudirka ne tu 
vienas lakai įdomus baritonas, 
o antras tenorus, bet ii imi 
da įdomus, kad jų balsų iš
vaizda ir turinys sudaro gana 
gilių problema balso žinovui, 
iš kur jiedu tokius baisus j- 
gavof Juk feabonio balsas tai 
tikrai, <*vvas ispano baisu- 
Nematęs, kas dainuoja, nie
kad, o niekad nesakytai, kad 
tai lietuvis. Ispanas! Besiklau
sydamas Kudirkos, iš netyčių 
mintis pakaušyje kūkso, na 
ir iš kur čia tasai valietis at
sirado? Vadinasi, balsas Ku
dirkos jokių, mažiausių, tik
rų lietuviškų ypatybių nei iš 
toli nematęs. Valietis! Žodžiu, 
tokių balsų mažai ir retai gir- 

jdis dėl to, kad jų mūsų tarpe 
įveik kaip ir nėra.

girdi, tokį neišmanėlį rinksi, 
jei jis tam netinka! Ne tiesa. 
Jū jau tik jis atvažiavo arvedėjai patys save šais tokį gurbingų ir dievotų nėta, 

žmogų! 0 betgi tol ių Sruvo. pta.
* * Ne tik paprastų liūtei ų tarpe, _ Ir da viena beta, tai,

Anglijos žurnale “The bet ir pačių gilių tūzuose: amžinas nedateklius! ši nelai-1

pasie-1‘Palest inu” ------ | ... . . v ,,atėjo, tai geriausias ženklas, 
kad jis kam nors tinka. Jei 
netiki, tik ėmęs pamėgink; o 
gal net nustebsi jo darbuote

. . ~ Neva popiežius Palestrų mė jį nekartų ku po žema ne- ir atgįjavbnu. Argi tai nir-
lessness, determination, intense patriotism, prašalina iš asmenio savo pastūmė. Berods, mums nūnai i.i i.,,,

niul a terveiu teliel m the justice oi his cause, jcoro jr neva lr2 tat, kad ve. įr tas nesuprantama. Kaipgi
are the inherent cliaracteristies of the Litli- beį tiesų pasakius, net tai galėjo išeiti, kad tokis j-

tiek popiežius, kiek to.imties domus ir garsus vyras, o n *

Anot “S tos'
i National Rev;t w ” apie lietuvius rašo: “Fenr-

uanian”. Gražūs tai žodžiai. Tik kažin ai 
visiems lietuviams juos galima pritaikinti.

* * •
Dr. Al. Račkus grįžta Amerikon Jis sa

vo muziejaus Lietuvai nepardavė, kaip skel
biama, l*ct padovanojo. Gautoji subsi ’.ija yru

Tiesa, Bažnyčia karo iš esmės nesmerkia, nos ; duota jo parašytam numizmatikos žodynui 
išleisti ir likusiai muziejaus daliai iš Ameri
kos pargabenti Lietuvon.

tėvynės gynimas, užpuolus priešui be mato
mos priežasties, yra šventas reikalas, ir jų 
ginti turi visi, kurie gali. Tačiau, iš kitos 
pusės, visi sutiks, kud karas yra tam tikra 
pikto kategorija, maltini necessariuni, kuris,

lr l/u.iva iškilmingai minėjo (.atvijus

kiek galimu, turi būti vengiamas,

.1!

nepriklausomybės šventę. Ta proga Lietuvon' \Kaip kitų didelių asme-

zino-I t .
mas ir tikęs asmuo, betgi kai 

i kada dideliu* darbus ėmęs nu-
j veikia? Paskaityt, parašvt, ša

koto nariai. Tai jie pristumia karta neturi kų į burnų įdė- Ro> negaiįt Taį nieko. Ame-
šį dalykų prie tokio nelemto ti? O betgi kaip ne kartų, bet valdininkų tarpe yra
galo. Popiežiui tik bėda. Ala- labai dažnai buvo. Alat, ro-
tyt, kad ne tik Paestrinas, l.ū dos, visi jo darbų įvertino, 
ir patsai popiežius tokio žy- bet mažai kam galvon užėjo, 
gio nepakentė ir tik progos i kad ir Palestrinui valgyt ir 
laukė ir da kartų* nekaltų ir apsidengti reikia. Prie tani, 
garbingų muzikų atgal tari Į augino keturis sūnus. Šeimų 
pačian koran atšaukti. turėjo. Na o Bažnyčios dar

bui buvo taip atsidavęs, kad

ir kad tai- buvo atvykęs Latvijos vidaus reikalų minis- nų, taip ir Palestrinos, bėdos'
ka Kristaus dvasiai yra artimesnė .Pacifiz
mas, taika priklauso gėrio kategorijai. Ta
čiau savo tikslams jį gali panaudoti ir bolše
vikai, kurių tikslas nukovoti buržuazijų. To
dėl tikras pacifizmas negali būti tik krikš
čioniškas, nes Bažnyčios moksle jisai randu 
savo atramų.

Katalikybė, palaikydama ir laimindama 
pacifizmu ir taikų, aiškiai rodo, jog visuo
tinoji taika bus tik tada įgyvendinta, kai 
tautos bus persunktos krikščioniško solidaru
mo jausmu, tuo jausmu, kurs gimsta tada, 
kai žinomu, jog yra visų visuotinoji Tėvynė, 
jog ir mažos tautos, kaip vienos šeimos na
riai, yra leistos pasiekti tų tėvynę ir neturi 
būti pučiamos ir .'kriamlžianįos didesnių tau
tų. Iš solidarumo gi jausmo gimsta visuoti
noji tautų brolybė ir lygybė. Ir, kaip VI. So
lovjovas pasakė, iš to kyla tų tautų morali
nė ir socijaonė šunybė.

Per solidarumų ir brolybę, kuriuos ugdoa
katalikybė, paaiškėtų tautų svarbiausių tiks
lų ir uždavinių bendrumas, ir jau krikščio-

pora visai neregių asmenų. Iki 
šiol niekas neišdrįso jiems nie
ko primesti vien už tat, kad 
jie akių neturi. Dabargl, jei 
tokių asmenų klauso ir jais 
vaduojasi didžiulė Amerika, 
tai dėl ko mes mažyčiai tu
rėtum vengti mažiau išauklė
tų savo žmonių? Tuo da la
biau, kad labai labai mažai

neturėjo laiko nei jaunokų no
rintiems mokintiesi duoti. A-Gerai, kari dvi broliškus tautos galutinai neįkanda. Anksčiau... • - . part savo vaiku, kitokiu veik . •» , - r. ui:.,u :» ^i„ar vėliau joms jis ant spran-l1 . . .. .. ". 1 kas is musų dideliais ir pla-

do atsistoja ir iš po jų vei-n^tuie’0, \af,ina"h Ba/'čiais išauklėjimais galėtų pa- 
* * • peto ištrūksta. Taip ir čia bū-!*n'<aii suvertė kalnus. Gii*—^ juk Jneg v«g. esam (]a

F v,_ neį atatinkan.

teris Gulbi 
pradeda g'aitdziau bendradarbiauti 
b;.em išeis į naudų.

Tai a- LIETUVIŲ KALBA 
TEATRE

Kuomet lietuviai bolševikai kviečia ka- fn- Nespėja Palestrinas tikrų i Bažnveia tik neseniai nuo pačios pra-
Bažnytinę Muzikų parodyti,'t Pastogės ar prieglaudos (jįn(-,s mokyklos krūties atjun-talikus į kažkokį liendrų frontų, jų ideali ------,—»--------r r------ . , .„ _. v f ' ' k-'

zuojamoj Sovietu Rusijoj daromos naujos ti- štai ve jis ir da kartų ar-! .. ’ kinti. Žodžiu, vienam ar ki-
šiausių savo priešų padangė-, nau«iieRa» c 1 papras a -t- ^am ar ]<eĮįeni« įsikalti sau 

lionė kiekvieno Bažnyčios ta- n|i„tį tlJ> jog manę8 nlak„ 

• nebus, — labai bergždžias už-
Besilankant ]>o štate.bes-

kinčiųjų priespaudos. Vėliausiu bolševikų val
džios įsakymu draudžiama žemę parduoti baž- skraido. Tasai pat popie- 
nyčioms, o apie naujų statymų ir kalbos būti žius, kurs jį iš minėto koro 
negali. Naujų bažnyčių statymui įsakyta da- pavarė, atgal jį atšaukia. Ir ~ nesilankant, po srat nes- sįniojįnias. Atmenu, v?enur la
ndi didžiausias kliūtis. Pirm kalbėti apie tai da ne vien tik kaipo gies- nes Amerikos lietuvių suei- bai garsįaį ant vieno Tanai
kitų kraštų religines, civilines ir kitokias tei- alininkų, liet ir kaipo vadų įr g»s, pastebėti tenka, jog vi- prasto> bet be galo „aildingo
sės, Rusijos žmonėms laisvės mūsiškiai bol- kompozitorių! Už tatgi koris- fsur ir vtlk tie patys asme- . veikėjO) kai ant gyvulio surik- 
ševikai turėtų pareikalauti.

• * * * ' šiaušia! Ir vėl ketina keršin-
l.igšio! Lietuvos spaudos agentūra Elta ti ir jo atsikratyti. Pervėln! 

i visai nei n formuodavo užsienių lietuvių spau- Nes Palestrinas dabar jau bu
dos kad ii svarbiausiais įvykiais. Tai buvoū’o kur kas už tų korų dides-

tai ir da kartų aršiausiai pasi užvadžioja. Suprantama, — sėskis! O kų tu žinai,

didelis trūkumas, kuri pasiėmė užpildyti 
Draugija Užsienių Lietuviams Remti. Ji pa-

kaip visk* taip ir 5į aprireiS- neišmanai t
kimiĮ visaip 'galima išaiškin- Xei;,llaIlo. tai ;ieHL Betgi ,a.
Ii. O gal tik taip, o ne kitaip aai ..nęiSmapė|ls- vra nuve,- 
tvarkintiesi išmanom. Ir už kęs didl,liu, da,.hus Jis 
taigi niekam nei į akj nei j; n^lydaniaa padar(, tai> ko ,H. 
plikę bliauti,-si anaiptol nesi-1 džįausj išminčiai nebūtų išdrį- 
taikau. Da mažiau save i ko-1 I)tadė,j. čaižiu, ne tik nie-

nis. Popiežius dabar jau drų
siai ir aiškiai pareiškia, jog 

žadėjo musų dienraščiams siuntinėti po dvi l tokį kitų korų galima ir vėl
kablegramas i dienų. Praėjusių savaitę dvi j sutverti, bet kito Palestrinos -kias tai garbingas vietas kai- |-0 nekenktų, bet gal priešin- 
jau prisiuntė. Ir mes ir mūsų skaitytojai ne. Ir, kadangi Palestrinas tik fiau- vienok išsižiuri, jog gaj iabaį daug gero atneštų,

niškos tautos savy nebekęstų karo ir nesan- ; ypatingai už tai bus dėkingi DULR valdybai 'vienas, ne jis jų, o tik jie jo.lr <"’a šiek tiek įvairumo joj jau geriau apsipratę mūsų
taikos. Uždavinių bendrumas nurodytų žmo
nes esant Dievo padėjėjais, tęsiant Jo pradė
tąjį darbų, o vyriausiasis tikslas — Dievo 
Tėvynės siekimas — suburti visus sujungto
mis pajėgomis dirbti galutinajam tikslui pa
siekti.

Ar toks pacifizmo ir taikos siekimas yra 
utopija? Ne, tai yra pasiekiamas dalykas ir 
svarbi visos žmonijos problemų. Kai katali
kybė užims vis platesnius asm'Sns ir tautų in
teresus, tada ji tikrai jfrisidės prie visuoti 
nės taikos įgyvendinimo, nes tai glūdi jos 
etinėje. Kol katalikybė neįeis visu pilnumu 
į asmens ir tautos gyvenimų, tol tikros tai
kos nesulauksim. Bet ji tai pasieks, nes vi
sokio pikto galybės duota jai įveikti.

LIETUVĄ APLANKIUS 
■ Balo L. •iBMrtU

PAS PREZIDENTĄ

klausyti turi, kam rūpi ant O kad trūksta, tai veikėjai, mažiau už save pri-
ioliau korė pasilikti. Ir tuo,a^us dalykas, kadangi apie tyrusiems pirmesnes vieteles
dalykas baigta.

i— Nespėja šisai popiežius 
pamirti, o Pius Penktasis už
stoja, šisai koras ir da kartų

Priešpaskutinėj Pasaulio Lietuvių Kon-. nedėkingumų savo vadui pa
reikšti užsimoja. Bet ir šisai 
popiežius ir paskui da kiti še
ši popiežiai tų i»eių mintį, pa
reiškia. Tai yra; kad Palestri
nas Bažnyčios muzikai yra 
kur kas svarbesnis ir bran
gesnis, negu visi korai po vie
na pastoge subtirti. Gi Pales-

01N6US SUKĖLUSĮ KALBA

Prez. Rooseveltas savo kailiu, pasakyta 
Atlantoj, sukėlė daug ginčų sįmukIoj. Taip 
pat davė nemaža medžiagos Įiolilikų, socio
logų ir ekonomininkų kalboms.

Politiniai ir kitokie Prez. Koosevelto prie
šai dabar turi dar daugiau progos kritikuoti 
jo programų ir jį patį žeminti.

Tačiau plačioji visuomenė Prezidento 
kalbų sutiko paluukiai. Paguliau, ji ir be 
tos kalbos žinojo, kad ačiū Prez. Koosevelto 
sumanumui ir veiklumui, visi krašto rei kak
lai šiandien yra geresnėj būklėj, negu jie 
buvo pirmiau. Geriau gyvena ūkininkai, atsi
randa daugiau darbų, susitvarkė bankai, su- 
sistematizuota l>e<larbių šelpimas ir visa eilė 
kitų naudingų darbų nudirbta.

žinoma, išdaryta ir klaidų. pripa
žįsta ir ,«ts Prezidentas. Bet. priežodis sako, 
kad tik las neklysta, kas nieko nedirba.

greso dienoj Prez. Smetona pasikvietė pas 
save į “Baltuosius Rūmus” keliolikų kon
greso atstovų. Dalyvavo keli ministeriai, laik
raštininkai ir vienas kitas aukštesnis valdi
ninkas. Kadangi '‘Baltųjų Rūmų” vieškam- 
baris nesutalpina daugiau kaip apie 25 žmo
nes, dėl to visų kongreso atstovų negalėjo 
kviesti. Visiems nebūtų buvę vietos. Buvo 
duotas toks paaiškinimas, kuomet DULR pi
rmininko jmklausiau, kodėl ne visi gavo pa
kvietimus.

,tai visomis pusėmis šnekos ei
na. Ir kam, girdi, da mes ten 
važiuosim, eisim, kad jau vis
kas iš kalno nutarta ir pada
ryta ir tik bus taip, kaip tie 
ir tie nori, o ne kitaip.

užleistų. Nors bent pamėginti 
reikėtų.

— Apie Chicagos Vargoni
ninkų Sasnausko Korų jokiu 
būdu užsimiršti negalima. Net

Valstybės teatro kai kū
rinus artistams dar reikia pa
simokyti lietuvių kalbos. Kas 
lietuvių kalbos per tiek metų 
neišmoko, tam negali būti vie
tos valstybės teatre. Kaip pa
ti ra, toks yra naujosios teatro 
vadovybės nusistatymas. Bet 
kadangi operos solistų ir dra
mos artistų tarpe yra žmonių, 
kalbančių keliomis lietuvių 
kalbosfariiiėmis, todėl tarmei 
ir akcentologijai suvienodinti 
prie valstybės teatro sudaro
ma kalbos komisija iš doc. 
Skardžius, doe. Salio, P. Vai
čiūnas, A. Sutkaus, Tallat- 
Kelpšos, St. feantvaro, L. Gi
ros ir Sipario. Komisijos pir
mininkas — doc. Skardžius. 
Komisija nustatys tartį ir kir
tį. Bus einama prie to, kad 
scenoje būtų girdima graži, 
pavyzdinga lietuvių kalba.

Prezidentūra yra seniau buvusiam Kau- 
no gubernatoriam, name. prie Vilniam ir Ln- Kitaip apie de.
kėio gatvių. Namas nedidelio, l»t gražus ir fjn,t . k|ebonų Pa.
gerai prižiūri,nae. Jinai ntovi eode, kurie ap- lestrinas perleidžia. Bet visie- 
tvertae medine tvora. Prie vartų ntovi ka- mg> it darM.
reivių sargyba. Taip pat ir prie namo durų.,

ir mažiau apie tikrų muzikų 
— Kažin, ar neapsimokėtų žinančiam, o ir tai atmintis 

ir apie tai rimčiau pagalvoti? amžina, ua o šiek tiek dan
tį gal tik dėl to mūsų svar- 'giau šiame*klausime įsigilinu* 
besnės sueigos jau vis tik taip i šiam, — da daugiau. Ypač, šių 
skystai išeina? Seimas! Sei- straipsnelių mėgėjui tai jau 
mas! Kongresas! Kongresas!
O betgi kai nuvažiuoji, ir tik

trinas, aiškus dalykas, kiek-.helis vienminčius susi rauk u-’į n tis dainos ir giesmės įnėgė- 
vienani popiežiui atsimoka di-1 s^us atrandi, — ne kų smagi Į jų būrelis Giedu bažnyčioj, 
džiausiu nusižeminimu ir pa-Į viešnagė. G ir tie, kų sutinki,! dainuoja svetainėj; ne kartų 
klusnumu, nežiūrint į tai, jog kaktas rauko, žarijomis spjau- rytui austant, klausykis, (lai

do ir ketinu daugiau jokiame j nuoja kur nors imstogėje, ku-

tikras ir amžinas posmas. Vi- 
sųpirma, tai niekad nenuilsta-

Be to, šiam dalykui sutvar
kyti yra būtinas reikalas 
kreipti dėmesį į svetimus vei
kalus, griežtai žiūrėti kalbos 
ir pačio veikalo dvasios iš
reiškimo išverstose į lietuvių 
kalbų operose ir dramose. Jau 
ėję mūsų scenoje veikalai bus 

i peržiūrėti, dažniau statomų 
(dramų ir operų kalba, ištai
syta. Sistemingai varant šį 
darbų, be abejo, bus susilauk 
ta teigiamų vaisių. “L. A.”

ir pats buvo jau didelis žmo-
viešame darbe nedalyvauti, ri juos nakvyne priglaudžia... 
Noroms nenoroms įspūdis i«i- • Kartų pradėję dainuoti gvetai-
skui seka nekokis.

— Jei pataisa galima, tai
nėję, dainuotų, kad ir visų na
ktį. Nuovargis, ištvermė, po-

GAISRO NELAIMĖ 
VILNIAUS KRAŠTE

Įėjus vidun, vienas iš tarnų priima ir ^ieniavo, bet aš šampano ant stalo nemačiau, 
nurodo svečių kambarį. Ten yra didoka kny- ^aiP gėrėm ne arbatų, bet kavų mi cit- 
ga, kurion svečiai prašomi pasirašyti. ; r’na ar^a K,,1®tpna. Ant stalo buvo lengvų,

Susirinkus visiems kviestiems svečiams, užkandžiu
lipome į antrąjį aukštų, kur mūsų lankė Pre- ( Svečiai bu|o geroj nuotaikoj. Preziden-
zidentas. Svečius pasitiko maloniai, su švp- tas aplankė visus stalus ir su visais svečiais
sena veide ir su kiekvienu pasisveikino. Su 
pažindiniiuo “ceremonijas” atliko p. B. Ba
lutis, dabartinis pasiuntinys Londone ir p. 
Skipitis.

Susėdome prie stalų. Komunistų ir, ro
dos, socialistų laikraščiai rašė, kad kongreso

nusifotografavo, Neaplenkė nė mūsų, laik
raštininkų, stalo, prie kurio sykiu su mumis 
užkandžiavo ir kavutę gėrė. Kalbėjomės į- 
vairiais spaudos reikalais. Jis ir prie mūsų 
“stono” save prisiskaitė, nes i»er daug me
tų yra buvęs Uikraščių redaktorium. Dar ir

atstovai gėrė šampanų su Prezidentu, vaka- dabar laikraščiams straipsnių parašo. Reikia

pasakyti, kad laikraštininkų stulas dauginu
sia “lermo” ir kėlė. Dėl to Prezidentas juos 
apdovanojo savo knyga “Pasakyta - Para
šyta” ir parodė savo privatinį muziejų, ku
ris susideda iš įvairiausių jam suteiktų do 
vanų. Tikrai muziejiškos vertės dalykų ten 
nedaug tematėm.

Bendrai mūsų visų kalbos su Ple? Joniu 
sukosi apie kongresų, apie pasaulio politinį 
ir ekonominį krizj, apie įvairius išeivija* 
reikalus. Oficialių sveikinimų ir į juos atsa
kymų jokių nebuvo. Tai buvo tik paprasta9 
šeimyniškas pasiviešėjimas ir pasikalbėjimas.

VILNIUS. — Viename Vil- 
i niaus apskrities kaime kilo 
gaisras troboje, kur 13 ūki 
įlinkių apdirbinėju kanapes 
Liepsnos atkirto moterims ke 
lių prie išėjimo, todėl, nežiū
rint greit suteiktos pagelbos. 
dvi moterys sudegė, o likusios 
labai pavojingai apdegė.

Mergšės, kurios interesuoja- 
isi tapti “llollywoodo Žvaigž
dėmis, -težino, kad tik trylika 
(13) iš 40,000 tampa meto 
žvaigždėmis.
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Kun. Mielinei J. O’Connell su savo motina. Šiandien 
kun. O’Connell užima De Paul universitete prezidento 
vietą.

Susirašinėjimas Su Jaunimu
'Pik dešimtoji dalis viso ma atsižymėti mokslo srityje 

šiaurės Amerikos lietuviu jau- ir dažnai pirmus prizus laimi, 
nimo gauna Kad ir gana men-iTaip pat pastebima daug sva- 
ko lietuvių kalbos mokslo. A-jjonių, o ir rimtų pasiryžimų 
pie 10,000 mūsų jaunimo lan- pasižymėti biznio srityje ir 
ko 44-ias parapijines moky- pagaliau net Amerikos poli- 
klas (ir mokyklas aukštesnio,tikoje. Jau lietuvis buvo pre- 
tipo)į gal antra tiek jauni- zidento adjutantu, jau kelių 
mo šiek tiek pramoksta kur
suose, rengiamuose daugiau-

net miesto galvos buvo Pie

čiau tokių tvirtavalių žmonių 
1 mūsų Išeivijos jaunime gal ne
daug teatsiras. Didelė jų dau
guma lietuviškai nebeifanoks 

i tik dėl to, kad nebeturės tam 
tinkamų progų. Be abejo, žy
mesnis luo reikalu susirūpini
mas mūsų išeivijos vadų, daug 
gražių progų galėtų sudaryti 
ir jaunimui patiekti. Nenusto- 

I kime vilties, kad tai gal ir 
| bus padaryta. Tačiau iš mū
sų pusės suartėjimui turi bū
ti vienas kitas žingsnis pada- 

I rytas. Mums, būtent, reikėtų' 
1 žymiai daugiau mokytis an
glų kalbos, negu kad iki šiol 
mokėmės.

Daug kliudys aktingam ben
dradarbiavimui ir antroji kliu 
tis, tai, būtent, skirtingas mū
sų išeivių jaunimo psichologi
nis tipas, lyginant jį su Lie
tuvos jaunimo tipu. Išeivijos 
pirmosios kartos tipų negalė
jo nepaveikti stipriai ir ten- 
vkščios auklėjimo priemonės 
ir visa socijalinė, ekonominė 
bei politinė aplinkuma. Visų 
tų galingų faktorių Įtakoj iš
augo toksai mūsų sūnėnas ar 
pusbrolis, seseraitė ar pusse
serė, kurie žyliai skiriasi 
nuo mūsiškio vidutinio jauni
mo. Išeivių jaunimo stambie
ji bruožai bus šie: jie yra 
drąsūs, savimi pasitikį, save 
gerbiu, tačiau mažai rūpestin
gi, nieko nepaisą perdaug 
ramūs dėl savo ateities, ne
gilūs ir paviršutiniški. Jie y- 
ra labai stiprioj įtakoj savo 
bažnyčios, savo parapinės mo
kyklos. Gerbia ir myli kuni
gus, sęseris mokytojas, loja
lūs savo parapijai. Daugelis 
mūsų jaunuolių auklėjasi prie 
airių parapijų. O net ir tie,

naujos tėvynės patrijotai ir 
lojalūs jos piliečiai. Lietuviš
ki geri jausmai ir net lietu

==«■

viškas patrijotizmas yra aiš-

išeivijos pastangomis laušime, 
kiek pasigalė<lami*‘kalbos kliū
tį: išeiviai, rasit, ims geriau 
mokytis lietuvių kalbos, mes

Iš visa to, lengva suprasti, 
kad ir upie Lietuvos gyveni
mą ir aktualius reikalus išei
vijos jaunimas beveik nieko 

kiai subordinuotas ameriko- nežino, ir visai mažai jais do-1 čia daugiau padėsime pastan-
niškam ir angliškam patrijo- Kada pereitais metais- gų geriau pramokti anglų kul
tizmui. Jie nekvaršina sau gal niūsų trijulė: (p. \ itkus, p. bos. 1 no ir išsiris savaime 
vos jokiomis abstrakčiomis pro Babickas ir aš) aplankėme a- • klausimas, beje, jau ir Pa 
blemomis. Jų protaujama vi-Į pie 50 žymiausių lietuvių ko- 
sados konkrečiomis kategori-. Jonijų, mes tik vienoj vietoj, _ 
jomis. Baigti laimingai mok- būtent, ’Serantone turėjome I nulemtas, kuri, būtent, sveti- 
slą, bent pradžios mokyklą, ’ didelį jaunimo būrį, bet ir tai jnųpjų kalbų Pabaltoje bus 
jei galima tai ir aukštesniąją dėl to, kad ten kun. klebonui
ir gauti kuogreičiausia gerą to ror’nt, sesers mokytojos 

i susivedė į salę visą savo mo-

baltės studentų jaunimo ir 
mūsų švietimo Ministerijos

vyraujanti anglų ar prancū
zų. Tą klausimą jau seniau

gimnazistes parašyti laiškelius 
savo tolimoms užjūrio sesu
lėms Čikagos Šv. Kazimiero 
Akademijos sesutėms. Kauniš
kės parašė puikiausius, poezi
jas ir ir kilnių minčių pilnus 
laiškus. Čikagietės skaitė ir 
negalėjo nieko suprasti. Sup
rato, tačiau, tai, kad jos pri
valo į tuos laiškus atsakyti. 
Bet kaip rašyti? Norėtų lietu
viškai, tačiau nepasitiki savo 
lietuvių kalbos geru mokėji
mu. Juo labiau nemoka suk-

džiabą — vadinasi gerai ap
mokamą darbą — štai ir visi 
jaunimo kilnieji tikslai. Ei
nantieji aukštuosius mokslus 
ir tokių yra ne visai maža —

kvklą, kuri dar ir savo puikią 
ir gilią patrijotišką progra
mą išpildė. Daugely kitų viep
tų matėme ant scenų ir gėrė-

. . , • • - i • i jomės gražiais jaunimo cho-taip pat svajoja apie pelnin- .
„ . ,| rais, galingai traukusiais pūgą profesiją, sotų — malonuj A .. \. , . , m v.

gyvenimą — gal dar apie pa
sižymėjimą lokalinėj politikoj

1 trijotingas daineles. Tačiau, 
padainavę, jie išnykdavo iš

— tai ir viskas. Nei nacijo-

išrišo šimtai tūkstančių mūsų tai ir poetiškai rašyti. Angliš- 
jaunimo, augančio anglo — kai? Bet kauniškės galės ne- 
saksų šalyse. j suprasti. Tad nusprendė rašy-

O kai dėl antros — kliūties 
skirtingo psichologinio tipo— 
tai užteks mums tuos skirtu
mus žinoti ir prie jų norėti ir 
stengtis prisitaikinti.

Bendravimui mėgsti jauni
salės. Mūsų kalbos jiems irimo susirašinėjimas yra vieno

„alinės, nei juo labiau tarp-' i,lo"'ios ir Ral "'<>nkai tinkamiaasią priemonių. Tin
. ,• - ___ • _ • • tesuprantamos buvo. Siamo karnai narašvtas tolimam <?itautinės problemos jam visai 
nerūpi. Neseniai darytoji A- 
merikos kolegijose žurnalo 
“ Literaray Digest” anldeta 
parodė labai menką kolegijų 
jaunimo orijentuotę tokiais 
gyvais klausimais, kaip Tautų 
S-gos, Tarptautinio teismo, 
nusiginklavimo ir kitomis pa
našiomis problemomis. Bent 
80 nuoš. jaunimo dvasios jė
gų ir rūpesščių sukoncentruo
tos yra įvairių rūšių sportui.

tesuprantamos buvo. Siame kainai parašytas tolimam gi 
bendrame abejingumo fone — miniečiui ar šiaip jau vien
labai teigiamai išsiskiria Lie
tuvių Kat. Studentų ir Mok
sleivių Sąjunga, užsimezgusi 
dar tik prieš trejetą metų 
prie Thompsono Lietuvių Ko
legijos, dabar jau išaugusi Į 
tūkstantinę organizaciją. Šie 
jaunftoliai rimtai mokosi lie
tuviškai ir nori palaikyti ar
timus su Lietuva rvšius.

ti lotyniškai. Pasirodė, kad 
čikagietės mokėjusios visai ne 
blogai lotynų kabą. Bet kau
niškės, laiškus gavusios, nie
ko nesuprato, nes jų gimnazi
joje lotynų kalba, kaip tik. 
nebuvo dėstoma.

2) Reikia rašyti aiškiai, 
trumpai, rašyti lengva kalba, 
mažiau svajingumo, mažiau po

taučiui laiškelis, kaip tik ir , fjos prozoje.
gali būt tuo galinguoju aksti- 3) Kuo mažiausia griebtis 
nu, kurs galės sužadinti jame abstrakcijų; rašyti apie konk- 
naujas mintis ir pasiryžimą rečius, žinomus, priprastus, 
kaip anam ankščiau minėtam visiems .suprantamus dalykus.

tuviai, jau ir kitose žymiose 
da prie tų bažnyčių, kurios j vietose vis naujų ir naujų lie- 
mokvklų neturi. Gi devyni tuvių pasigirsta., Vis tai ne- 
dešimtadaliai Amerikos lietu-'gali neveikti teigiamai jauni- 
vių jaunimo negauna jokio mo dvasia. . ,
lietuviško mokslo. | Tačiau už vis labiau užde-

Keikia pabrėžti, kad net ir jaunimo vaizduotę, tai di- 
tie jaunuoliai, kurie nei iš tė-1 dvyriškas Daliaus ir Girėno
vų, nei mokyklose lietuvių I Ir Ameriko?e ir visame
kalbos nesimokė, turi daug jpasaulyje jiems ir Lietuvai kurie janko m0^y.
simpatijų Lietuvai. Jaunimo iie’k^0,B simPab-ia galutinai kjag — savo daugumoj neiš- 
nusistatymo atžvilgiu čia įJPr,riya jaunųjų amerikiečių gp^gta iš Katalikų bažnyčios 
vyko didelė ir tai labai tei- |dvasi^ Prie Lietuvos‘ Jis gar
giama atmaina. Dar neseni Amerikos laikraščiuose 
tie laikai, kada mūsų išeivių kad ’’ mažiausią žinutę apie 
vaikai Lietuvą vaizdavosi Lietuvą, jie svajoja ją kada 
kaip vargo, purvo, neturto ir 1,01 s akimis pamatyti ,
priespaudos šalį. Juk beveik i Visa tai gražu ir gera. Ta- I 
tokią Lietuvą paliko jų tėve- čiau visa tai negiliu ir pla- 
liai, ir tokią jie piešdavo sa- toniška. Bendravimui su tėvų 
vo vaikams. Jie dargi dažnai, žeme, tiesa, tuo būdu yra pa- 
iš nesusipratimo, Lietuvos tiestas visai geras psicliologi- 
vardą panaudodavo savo vai- nis pagrindas; tačiau iki tik- 
kams bauginti ir suvaldyti, ro, gyvo ir veiklaus bendravi- ■
Girdi, jei neklausysi, arba ne- nio dar be galo tofli; ant kelio ,
simokvsi, — tai pasiųsiu tave stovi daug ir gana sunkių Į
Lietuvon kiaulių ganyti. Da- kliūčių. Didžiausios kliūvs J
bar tuo atžvilgiu daug kas bus, be abejo šios: 1) skirtin-
pasikeitė. Grįžtantieji iš Lie- gos kalbos kliūtis: Lietuvoje 
tuvos turistai jau daugiau mažai kas moka anglų kalbos , 
šviesiomis spalvomis piešia tiek, kad galėtų toje kalboje i 
Lietuvą ir jos gyvenimą. A- konversuoti ir susirašinėti; 
menkos spaudoje gana dažnai mūsų gi Amerikos jaunimo 
Lietuva minima ir tai daž- dauguma nebemoka lietuviš- 
niausia iš teigiamos pusės. kai. Mūsų jaunuolis, užaugęs 
Pačioje Amerikoje lietuviai į- nepažindamas lietuvių kalbos, 
gijo visiškai gerą vardą. Jie greičiausiai ir paliks jos ne
ten laikomi rimtais, darb- pranokęs, jeigu tik nesutiks 
ščiais ir patikimais žmonėmis, gyvenime kurio nors ypatin- 

Vis dėlto gal daugiausia A- go paskatinimo. Pav., dar ne
menkos jaunimui užimponavo seniai vieną Amerikos prezi- 
kai kurie mūsų tautiečių lai- dento adjutantą lietuvį, ne- 
mėjimai sporto srityje. Vie- mokėjusi nei kiek lietuvių 
na Žukausko-Šarkio kumštis kalbos paskatino jos pramok- 
sukėlė mūsų jaunimo psichi- ti jo draugų klausinėjimai, 
koje tikrą revoliuciją!. Jeigu kaip bus lietuviškai • tokį ir 
lietuvis galėjo laimėti pašau-, kitokį žodžiai.
linį čempijonatą — tai aišku, j Buvo užgauta jo ambicija, 
kad lietuvių tauta yra gar- i kad jisai nemokęs savo tėvų 
binga tauta, iš kurios kilimas kalbos. Adjutantas išsiprašė 
nebegali sudaryti gėdos, o tik net porai mėnesių atsostogų, 
pasididžiavimą — taip galvo- nuvyko į fermą, pas savo tė
jo mūsų paunuoliai amerikie- vus, kurio namuose buvo kal-
čiai. Greitai atsirado lietuvių 
čempijonų ir kitose sporto sri-

Prezidento adjutantui.
Čia noriu patiekti keletą pa 

tarimų anų susirašinėjimų rei
kalu.

1) Lai kiekvienas rašo ta 
kalba, kuri jam lengviausia ir 
geriausia žinoma. Mūsų išei 
vių jaunuoliai gaus 
vien lietuvių
jais jie domėsis, ir jų proga 
ims mokytis lietuvių kalbos.

Tš viso to, kas čia buvo pa-
c , ..... . sakyta apie išeivijos jaunimą,Sportas palaiko jaunimą svei- , •’ 1 d . .;
. i viii- anaiptol negalime daryti iš-ką ir gana dorą,bet kartu ir . 1
. • •• , • • • „įvadą, kad jau tenka rankaizoliuoja jį sėkmingai ir nuo1. *•’ •'
visų didžiųjų ir sunkiųjų klau nmnoti ant vi8'» vilfi,J 
simu. Jauna'karta beveik vi-1. s,i artimesni Lietuvos janm-
sai nebeskaito lietuviškų net m0 su išeivių jau Tuo tarpu, mūsų jaunimas, be
ir išeivijoje leidžiamų laikraš-.nimu' Yra alkk“s relkalas “» abe’°- «ans dan« anKb! kalba 
čių Savo laikraštį “Vytį” bendravini4 mėgsti ir yra vi- laiškų, tai ir bus gera proga
jie baigia paversti anglišku sos mū8« tautos Pa<15taR rim‘ rim,ai imtis nn«h» kalbos stu- 
laikrašėiu. Juo labiau jie nei|tas Pa«ri“das ‘am beravi- dijų.-Taja proga gera bus pri- 
kiek nesidomi Lietuvos spau- mui ’*“*'• i siminus kurjosų, girdėtų iš «-
da. (Išminčių, žinoma yra, bet'r Bendrasis mūsų tautos bei kagos lietuvaišių seserų kazi-

orhitos. Jie yra dideli savo i jos gana retos). valstybės, o taip pat mūsų niiet iečių. Jų draugės seserys
___________ ’______________________________________  _____ ’_____________________Kauno Šv. Kazimiero gimna-

(Acme Photo.)

Graikijos moterys tautiškuose rūbuose suvažiavusios į sostinę Atėnus dalyvauti 
karaliaus sostan grąžinimo iškilmėse. Graikijos karalius Jurgis po> karo buvo nu- 
laipintas nuo sosto ir 12 metų išgyveno Anglijoj. Jisai yra vienintelis iš nuverstų 
karalių atgauti sostą.

LIVILE BUDDY
rMtSS FttAMK ASKSTCO MAKT/''
OuesmoMS to sut me1.! sheb 
SUPtoSEO TO BE smakt.becaus 
SHE’3 A TEACHER, BŪT CAMT

SO MOCH---- 1F SHE’S
TA' ASK OS KŪ>S

(Tęsinys 4 pusi.)

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

beveik -Turiu padėkoti už Trlner’s Bitter
Imlh'i luiuVnc’ i Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė- 
Ktiiua iui.RU!>, ( d,,,, „„ nemalimu — ką tik valgiau 

gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelj, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. 9ti pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nematinio, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso. 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai. pilną šaukštą prieš vąlgj. 
Visose vaistinėse.

zijos vedėjos paragino savo

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGĖS

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais .............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina ..................75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais................................ 50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais......... 40
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ..........................  1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paaukuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab.........................1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.............' 1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina___ 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina,___ 1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ............................ 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais.........  1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais .............................. 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ........... 1.75

T’žsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avė., Chicago, III.

bama lietuviškai, ir po atos
togų sugrįžęs jau galėjo ne-

tyse, k. a. golfo ir plaukimo, blogai ir su Lietuvos atstovu 
Jaunimas toliau vis labiau i- 1 konversuoti lietuviškai. Ta-

PEOPLE’ 
HAT -THE- 
FLESK OF 
AMtMALS,

By Bmce Stuart

PUTTŪEM 

OKiTHE E06E 

OFTHE DftTF/!.

iui.RU


n R A TT O 4 R Pirmadienis, gruodžio 9, 193."

(Aeme Photo.)

<lens, jis tuojau išvemia jį. 
Laikui bėgant vis daugiau ir

rimtą ligonio padėtį, kreipiasi gia pirmyn tobulinamus. Šia- 
prie gydytojo, dažnai pasišuu- me numeryje lubui svarbus 
kia net kelis vieny po kitam,
kud apsiimtų pagydyti. Aišku, 
tokio ligonio gyduolėmis ne 
pagydysi. Taip pat lygiui aiš
ku, kad ojieraeija tokioje pa- do mūsų muzikos literatūros 
dėty esančiam ligoniui yra pa- būklę ir nurodo to kaltininkus

raštas muzikos opiausiais rei- 
kuluis žinomo lasytojo .J. Ri 
Ūselio •‘Nebūkim žudikais sa
vos muzikos,’’ kuriame nuro-

vojingu. Pagaliau ir gi yra 
aišku, kad ligonis mirs, jeigu 
jam nebus daroma ojieru' ija. 
Gi operaciją darant šiek tiek

ir priežustis.
Klapsimų -ir atsakymų sky

riuje, kuri veda komp. .J. Ži
levičius, labai svarbių yra at-

vra ligonio gvv\be• ■ ’ v» • • e

‘C^LL FOR MR. BINGO*

c* couase V n co cec6ou<a 8ot T«cRe awtt
L CAMT YlO OtTK A OR • ’ B6CC FOOUA6 AfiŽOOelb 

UCTK er> FOR MCMJCS -- IkCRG Au&T I^IOCH 1k€ MKTTtR. OVTK 
SOOrt. 0OS COC - ■ • I TOOK. ThE HOCO OUT OF 1MC 
V)\Ffe<2£lMlA.L, Afc4OSTet> A lOOT IM Tke CAėASHMUV 
A*it> (2GMCMCD CAR.GO& FOOM
GOVOOTaTOR. •• L FOcMJt) K Lrt“(V€ O\t 
CoiMiO "Tnc 'Ta4?FC'(S • • L ALSO TX2Ai»5eO TkE 

mmmvous> 'Cook *> Feo 
ttOTcefeS /Clue «aoeCttoR-"5MKFT--- 
OACtt L G€1 -540006** OitK 
r -re-uiK. rvetee •sufc’u.

SVEIKATOS KELIU
šį skyrių veda

AMERIKOS I.IETI MI MEDICINOS. MOKSLO AKADEMIJA

Rašo Dr. Al. Jovaiš

vilties
gelbėti, nes tuo būdu viduriuo
se esą pūliai gauna išt keti 

! laukan. Bet kadangi nuodai 
būva sužaloję ir kitus jo kū 
no organus, ligonis miršta ne 
nuo operacijos, bet nuo ligos 
nuodų mirtingai sužalojusių 
begalo svarbius ligonio orga 
nūs.

iš- sakymų j paklausimus, kur
sunku būdavo kai kada gau
ti patarimų. O juk reikia ži- 
įloti, kad komp. Žilevičius ra
šo netik lietuvių spaudoje, bet 
ir svetimtaučių ir už tai jojo 
žinių sami lys ’vra begalo 
žurnale Įdomus.

“Mūsų (.borai” skyrių vė
pla p. Ieva Lukošiūtė, žinoma 
i ebieagirtė. žurnalistė ir gabi

V. GarbeginisJ veikėja, šiame skvriuje lyg

MUZIKAI ŽENGIA 
PIRMYN

daugiau pūlių atsiranda vidu
je apendiko. .Juo daugiau pū
lių, tuo didesnis skausmas 
kankina ligoni. Mat, jais pri-

pus. ka apendiko gangrena, pildyta akloji žarna arba a- 
----  Ligos eigoje ligonis jaučia pendikas yra plėšiama. Sup- no,||a, kad Amerikos ii* tu\ ių

Kodėl Ligonis Miršta nuo gan aštrų skausmą žemesnėje ' rantama, kad apendikas atlai- p argoiiiiiinkų Sąjunga antį i 
organą 
Pirmai-, 
ininiio- 
metais

Trukusios Aklosios Žarneles tiesiosios pusės daly, kartais ko plėšimą tik per tam tikrą ,,l,eta’ leidžia savo
bei Trukusio Anendiko.

--------- kartą nusiyemia. ,'it
Nors sis klausimas nėra ga- ne kiekviename atsitikime kū

limą išgvildenti tinkamai vie- \ a vienodi. Kartais tiktai skau

jaučia širdies pykčio ir bent laiką. .Jeigu per tą laiką ne. j " fizikos Žinios.
Šie ženklai buvo išimta.-, aišku, kas laukia siais ",eta,s JJS ,HA<

veidrodyje matyti muzikalia 
chorų ir pavienių asmenų vei
kimas. Čia žinios visiškai ski 

_______ riasi nuo šiaip panašių laik-
Gul dar nedaugeliui yra ži- i’aseiuose talpinamų; čia nė

ra tuščių pagyrų arba netei
singų aukštinimų vos tik <u- 
gebančiu dainele sudainuot' 
“solistu..”

graf uotus. o jau suos

name straijisnv, bet, kadangi 
klausimas yra neapsakomai 
svarbus, tad nors ir trumpai 
prisiminus, gal ne vienam li
goniui bus išgelbėta gvvastis.

ligonį, kuomet apendikas tru-j
ksta, o iš trūkusiu apendiko spausdintas. 1 uskutinis Ni.

. . , . . ..... už lapkriti išėjo 16 pusi. sušiuo ženklas tepasirodo. Kiti (pūliai užlieja vidurius. Įvykus ....... 1 ‘ d , 1
„ „ . . . , i j -i • • i- • • >• | dideliu gaidų priedu, sif daug/aūkiai pasirodo tiktai tuomet, trūkimui, ligonis jau liauja
. , ... • , - • i i - i -- ; paveikslų ir begalo įdomiu tu-kada apendikas jau būva tru- tiek skustis skausmu, o nanns- . • . ..• .... . I rimu. Kuomet MargutisTodėl laukti iki ligonis i L|U1 nusidžiaugia, kau, štai, Ii-•

Kad atsakius tinkamai Į 
virš minėtą klausimą, tui rei- išeiti ant gero 
kia suprasti gerai, kas dedasi
ligonio viduriuose, kuomet jis 
suserga apendicito liga.

kęs.
ims vemti ir tuomet skubėti 'goniui jau 
jam pagelbą, nevisuoniet gali daktaro nebereiks šaukti. (Ir

Kad viduriuose yra įvairiau 
šią mikrobų, įrodinėti nėra

savo turiniu nei tai muzikos, 
nei tai kilos kokios nors kryp 
ties visą laiką buvo tik žajs- 

{ liuku, o gaidą retkarčiais l itu 
tesniu ir įdomesniu patiekua- 

Bet praslinkus kiek laiko po vo, tat vargoninkai si nai gal-

geriau, ot, jau ir

tikra tiesa, nes vietoj dakta Į 
ro, tenka šaukti graboriu).

reikalo. Kuomet viduriai yra | įvykusiam trūkimui, ligonis į- vojo kaip iš šios padėties iš- 
. Apendikas yra akla žarna, sveiki, šią mikrobų veikla nė-j puola karštin, vėmimas pasi-• bristi. Negi galima vien sal- 

Ji yru įvairaus ilgio ir siekia ra žmogui žalingas. Bet kuomet ! daro aršesnis ir pradeda visus durnynais gyventi, reikalinga 
lino vienu-kito colio iki šešių ten atsiranda jerzinimo, įdegi- vidurius skaudėti. Mat, pir- . ir duonos. Vargoninkai ras- 
daugiau colių ilgio. Dėlei įvai- mo, o iš šių sekm gangrt na 1 miau tik vienoje mažoje vie- darni “Margutyje” sahluiny- 
rių priežasčių, jų tarpe užkie-I kaip tai ištinku apemliką, tuo- toje apendike buvo liga, o pu- ną. ieškojo — duonos, t. y. 
tinti viduriai daugely atsiti-jmet mikrobai turi puikiausius
kimų duoda progos įdigti a-' progos veistis, augti ir leisti 
pendiko viduje esančiai pievų- iš savęs nuodus. Tai
tei. Tai įvykus, apendikas pra 
deda sutinti. Tinimus neduoda 
kraujui liuosai cirkuliuoti. 
Kraujo tekėjimas po apemliką

formoje pūlių.

iiams pasisklaidus po vidurius, ! rimtos muzikos, km i atatiktų 
jau visi viduriai paliko apim-' dviems, bėguiifiesiems reika- 

visa yra ti ligos. Ligos nuodai apima ,a"is. Šiandien to atsiekia ir
n,, tik vidurius, bet nesustab- d’iika tik džiaugtis. Na, ir 
domai, per kraują pasiekia ^ir- Į kaipgi nesidžiaugsi. Pažvelgus 
dį, paueius, inkstus, kepenis, i kaiP *is kus ltlėnut> žen’

Ligai pasiekus šį laipsni, li
gonis kas kart skundžiasi'di
desniu skausmu. Jau ir kurs- smegenis ir, žinoma, ligonio

sumažėja, o kartais sutinimas »į0 prfUieja atsirasti. Namiš- gyvastis kabo kaip ant siūlo.
tiek užveržia kraujo gysleles, 
kad kraujo tekėjimas visiškai 
sustoja paliestoje vietoje. To

SUSIRAŠINĖJIMAS SU 
JAUNIMU

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

AKIŲ GYDYTOJAI:

kinius įdavus ligoniui van- Namiškiai, pamatę begalo Oflao Phone 
PROspect 102 8

✓ i»
(ia rt 1 u„ priedus , graži a i s fa r<- 

dintasf, Jklmą'telpa Pociau 
“ Vytauto » Juitillejinls .Mar- • 
šas,” kun. .J.. Cižausko “(Ilo 
j-ia” ir “Linksma giesmę” 
(Kalėdinės giesmės) visi mis 
ram chorui. Gražūs ir origi
nalūs kuriniai, kurie turės‘pa

sisekimo.

K™

IT g)AX€S CK£ AtMOST UAAlT TD SCttCASA-- IT 
S£TS CVF /*i A ClMivę. •

<0 sec A CA« en5XR.O&TCb To A t><JcO3 
HACF OAKtD HtOHAOK. t

gražios muzikaluiės literatu- kiami 8 vai. ryto.-Taipgi, kud 
ros. (Adresas: 1019 N. Dalinu miesto biznis atsidarytų 8 vai. 
Ave., Chicago). . Ayto vietoj 9 vai.

------------------ - Priimdami šią procediirą
priverstą aldernionus ir ją da
rbininkus atsikelti laiku su 

yklų vaikais, kurie ir kel-

Sugriebiau dvi iūomias či-
kagiečiu komentaci jas, prisiu- , ,... . .. mokykTaip pat yra keli ta chorų stas vienam laikraščiui, dienos 

ir pavienių asmenų atvaizdai laiko taupymo klausimu. \ ie- 
ir šiaip įvairių dalykų. Visą nas komentuoja tuo ktausi- 
tai kainuoja vos $1.50 me- mu: “PaVėmiinui jūsų skai-

,. . . tvtojo sugestijos, kad mes,tams arba lac pavėnis nuiii.
Leidžiamas Chicagoje, red.

\. Pocius, nukalu vedėjas —
Kulys. Tokį laikrašti rei

kia yputingai sveikinti ir vi
somis išgalėmis remti, nes jis 
tos rūšies netik vienintelis iš
eivijos tarpi*, bet ir Lietuvoje 
tokio nėra. “Margutis” parū
pins “saldainių”, o “Mnzik.
Žinios” — “duonos” ir tokiu pymą. i>atariu, kad visi miesto 
būdu gal pasigaminslm čia tarybos susirinkimai būtų.šau

N

žmonės, kurių norai buvo 44 
aldermonų paneigti, šiuos po
nus kasdien telefonu pašauk- 
tuinėni tarp 3 ir 5 valandos 
ryto. Kiek už tai! Atsišauki
te”.

Toliau kitas komentuoja: 
“Kadangi dabar miesto tėvai 
balsavo už dienos laiko tau-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
CANal 02fi7Res. and Office Tel 

2359 8. Leavltt St. 
CANal 0706

Kės. PROspect 6659

OR. J. J. KOWARSKAS p*z- ZALATORIS

-is. Koks lesalas žąsei, toks ir
žąsinui

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

LIETUVIAI DAKTARAI:

Offlc< Tel. HEMIock 4MS 
Re«. ’lel OROvphlll 0C17

6924 8 TALMAN £VE

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W MARyl'ETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėliomia ausltarua

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Ypač nepasigailėti vietos aitra , 
šyiiiui Lietuvos sporto ir jo 
laimėjimų.

4. Nepruleisti progos parei- i 
kšti pagarbos išeivių gyvena
mai šaliai. Tačiau, gink Dieve, 
nepeikti savo šalies, nors ir 
reikia vengti tuščių pasigyri
mų; operuoti tik faktais. Pa- i 
garba ir savigarba — tai pir
majai susirašinėtojų inotto.

5) Nevengti įdėti į laišką 
vieną-kitą žodį anglų kalba, 
k. a. “Heilo!”, “IIow are 
you!,” “Good bye!” ar tam 
panašius žodžius. Tokio žode
lio laiške radimas, bus jiems, 
kaip sviestu tepimas.

6) Reikia j laiškelius nepa
sigailėti įdėti foto nuotraukų 
gražesnių Lietuvos vietų vaiz
dų, įstaigų, iš ko galėtų gauti 
teigiamo apie J/ietuvą įspū
džio.

7) Reikia juos kviesti atsi
lankyti i* Lietuvą.

Prof F. Kemėšis. “K.”

I.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ ’ arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

H.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labui 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Cla nuplėšti

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

GP'rOMETKICALLY AKI L 
SPECIALISTAS

J Palengvins akių įtempimų, kuris 
į esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
' mo. skaudamų akių karfitj, atltaiao 

trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-

- das. Specialė atyda atkreipiaana į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėiloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7859

; 25 METŲ PRITYRIMO
' Prilaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Gerbiamai "Draugo" Administracijai:
Hlunčlu su ftiuo lalAkti $................. už kuriuos prufiau kuogretčlausta

atstųsU man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P BUČIO KELIONĖS — J1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.60 už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygos. 
Mano adresas:

Vardas. Pavardė

.Street

: DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENIJE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
?al. vakaro. Nedėliomia nėra 

J įkirtų valandų. Room 6.
Phone CANal 0523

PHYSICIAN and SURGEON
2403 W 63rd St.. Chicago 

OFFICE HOURS
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pugul sutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Oflao Tel.. PROspect 6374 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30 

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti «7tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki I vakare
Seredoj pagal sutart)

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 66u0 So. Arteslan Ave

Valandos- 11 ryto iki 2 popiet 
6 Iki 8 v. vakaro

Tel CANal 6122

Į DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 
■ Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 

756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL I DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MlPvay 2880 

OFISO VALANDOM:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iri • 

vakaro Nodėllomls nuo 10 Iki 12
lėtų Ir nu 
valandai diena

GYDYTO J AK Ir CHIRURGAM

44531 SO. ASHLAND AVE 
Tai. YARda 0994 

Rez.; Tel. PLAza 2400 

Valandos:
Nuo 19-12 v. ryto; 2-8 tr T-8 v. v 

Nedaliomis nuo 19 Iki 11 diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

i 4142 ARCHER AVENUE
[ Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
; Rezidenlijos Ofisus: 2656 W. 69th St 
Į Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak.

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutart 

| Tel. CANnl 2X45

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutart)
RES. 2136 W. 24th ST 

Tel. CANal 0402

IR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 57 98 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėllotnls pagal sutart)

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RBZ.
2519 We«t 43 rd Street

Valandos: Nuo 9 tki 10 rytais —
1 k 8 popiet — 4 Iki 8:89 vak.

Nedeiiomis nao 11 ryto iki 1 p.g,
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NET EGIPTE SUSIRŪ- 
PINTA KLAIPĖDA

Katro dienraštis “Bourse 
gyptieiine” šiomis dienomis

audra, nes Sovietų Rusija ne- i 
leis Vokietijai įvykdyti Klai- | 
pėdoje to, ką, pastaroji pada 
rė Dancige. Jeigu vokiečiai 
užpultų Baltijos valstybes, tai , 
būtų. anot ,B. E ”, tiesiog

. . .................... . . . V1 . prieš Rusiją nukreiptas puo-i side o įžangini straipsnį: Klai .
., . * , . limas, o tuo atveju, girdi, vi-

pėda, gundantis grobu. nukreiph>s j
Anot laikraščio, Klaipėdos Maskvą, 

padėtis teisiškai visai aiški: prie straipsnio įdėtas ir
Versalio sutartimi Vokieti- Lietuvos su Klaipėdos kraS- 

.ja formaliai išsižadėjo visų tu žemėlapuikas. ,“L.A ”
teisių ir titulų į tą kraštų,____________
o 1924 iii. gegužės mėn. S <1. I
kouv „rija galutinai iSs,™,- GALUTINAI ŠIAULIUOSE 
tlė to krašto likimų, padary
dama ji autonomiškai valdo
ma Lietuvos valstvbės dalimi.
Reichas iki šiol tebelaikąs tą KAUNAS. - Viešas elge- 
krašta Vokietijos dalimi tik ! tavhna* gatvėse. elgetų lan
dei to, kad čia vra nemaža Imąsis po Įvairias Įstaigas 
vokiškai kalbančių. Tačiau, a- įlr Plačius namus jau se
nut B. K, kai Berlvno spau- . nai >'ra ^ikomas atgyventu 
da reikalauja grąžinti tų J dal-vkiu Ta‘‘iau’ nePa,sa,,t t(>’ 
aaštn V okietijai dėl to, kad ' dar dau« kur 1,ėra *18 dal>-

UŽDRAUSTAS
ELGETAVIMAS

t> R X Ū G X S

(Acme Photo.)
Paveikslas iš senos knygos. Vaizduoja garsųjį Benjamin 

knygas ant “ wheelbarrow. ”
Frankliną gabenantį

džia dainuoti, o daktaras Mi-1 Kanalas, kuris neš vandenį 
rakius liepia jai dainuoti, taip iš Boulder Ibiui — užtvankos 
pat pataria jai dainuot ir distrikto per Kalifornijos smė 
bedainuodama miršta. lyną bus 13(1 mylių ilgio, 232

! Paskutinėje scenoje vėl vai- lM'dl* P,0<‘iu 20 S>Iio-

zduojainas tas vokiškas vieš
įs!

4 rečiasis didžiausias Ameri-
butis, kur lloffiiiana.s kalbas' ko,'° kanalas.
su savo draugais apie roman
sus. Čia jis galutinai nuspren
džia nevykinių jam romansuo
ti. Tat, jis nusisprendžia atei
čiai pasišvęst savo gyvenimą 
dailei. Tuomi ir baigiasi Hoff- 

' mano “romansai” Turint pro 
gos yra verta šį veikalą ma
tyti ir turėti daug smagumo.

A. P. Stulga

Nenusiminkite, tie pedlio- 
riai — iš namo į namą einan
tieji “selsmonai” dar neišny
ko. Jų Jungtinėse Valstybėse 
dar yra daugiau kaip milijo
nas.

Klaipėdoje gyvena 40,000 vo-. Raskas reikiamai sutvarkytas. 
Šiauliuose krikščionių elgeta- 

vra sustalslvtas nuo

mokytojauti Malėtuose. Štai- trokas, ant kurio karstą už
gini susirgo sniegenų - nervų dėjus buvo išvežta palaidoti 
uždegimu. Jos gyvybės vieti- į gimtosios parapijos kapines

kiečių, Kauno spauda atsa-1 
ko, kad 100,000 Klaipėdos!vnnas •
krašto lietuvių nori ir toliau ' Paėjusiojo pavasario, o da-
, i;„t,t;.,,., o I har sutvarkytas ir žvdų elge-. .......... . .pasilikti lietuviais. Tiesa, a- ■ *................ kiti atvykę nebegalėjo įsgef-, “n v” ,i,-,i u-u,; tavnnas. Galutinai jis visiems • v & j onot B. K. , kovoje dėl Klai-( bėti, įlenkiąs dienas pasirgusi
pėdos jėgos baisiai nelygi,,.; ',>» uždraustas, ruo re,kalu > I* *”
........ilijonų vokirfią prieš du ! susitarta su policija. Ke,kaliu-1
milijonu lietuvi,). Nors, anot «> Pulpos gal, kreiptis tik į] A. a. mokytoja Blažionytė 
“B E ” lietuviai yra seniau-' arba: krikščionys |paliko gražią atmintį tarp mo
sią ir gryniausia arijų tauta

niai du daktarai ir iš Utenos j— Lazdijus, Suvalkijoj.
Eks-Amerikietis

į Šv. Vincento a Paulo ksleivių ir mokytojų, nes bu-

OPERA “HOFFMANO 
PASAKOS”

po tikrą — gyvą merginą. Tat, 
gi, ši lėlė yra padaryta taip,

Jungtinėse Valstybėse kiek- 
1 vienam 100 žmonių yra 13.29 į 
telefonai. ’vVasiiington, D. C. ! 
lydi su 35.31 telefonu kiek
vienam šimtui žmonių; gi ?an Į 
Francisco, Kai. sn 35. kiek- ' 

| vienam šimtui žmonių.

Visas kuo esu ir viliuosi bfi- 
kad ji gali šiek tiek krutėti, | ti, esu skolingas savo angeliš- 
išreikšti kelis žodžius, net ir I Rajai motinai.

&

BAKING POWDER
for finest bakinqs
Šame price today 
as45years aįo-
25 ounces for 25*
Manufaclurad by kaltint pow<kr 
»yaciali«t« wba malta nothinj 
būt bikiny pawdar — undtr 
(■parviatan ai aipaii chamiata 
of natianal raputatian.

Europoje, Goebelsui tai ne-1 
kliudo kalbėti, kad Klaipėdos 
vokiečiai esą laukinių pelais-į 
vėje. . j

Y|>ač per paskutinius Klai- Į 
pėdos krašto seimelio rinki-' 
mus, anot “B. E.”, Vokieti-j 
ja stačiai kariavusi prieš Lie- ' 
tuvą: Vokietijos radio nuolat ; 
puolė Lietuvos vyriausybę, o 
netoli Karaliaučiaus buvo net 
tyčia surengti Georingo vado
vaujami vokiečių kariuome
nės manievrai. Tas vokiečių 
karas prieš Lietuvų, anot “B. 
K.’’, iš tikrųjų kilęs ne dėl 
Klaipėdos: Klaipėda tėra tik 
Pretekstas; vokiečiai veržia-

draugiją, o žydai — į
ra
rvti

Ez-|vo pavyzdingiausia mokytoja, Si(f oper(f Ilara5- j Wlel|. 
M»sto gyventojai juda- eidavo kuo dažniausia prie sv. bach> kuris gim8 181!) h. 
reikalingiems* pašalpos Į Komunijos ir kiekvieną dieną

dainuoti trumpą, paprastą dai | 
nelę. Čia Hoffmanas įsisma i 
ginęs, pradeda net ir šokti su 

i ta lėle, kuri jam bešokant pra- , 
i deda griūti ir byrėti į ?mote~ , 
liūs, bet Hoffmanas per savo 
akinius to nepastebi. Beabejo, I 
ši scena sudaro nemažai ir 
juoko.

Abraham Lincoln MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED B/PUR GOVĖ.RNM.EKT

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
---------o--------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
----- :------o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

--------- o-----------
Mes atlikome darbą daugeliui

žymesnių Chicagos Lietuvių 
------------ o------------

reikiamoms lėšoms yra apsi- j pirma išklausydavo šv. Mišių
dėję specialiais mokesčiais.

ŠAPIRO PAKVIESTAS 
VISOS PALESTINOS 

RABINU

ir tada eidavo į mokyklą. Tai
pgi ji buvo labai geros šir
dies, nes tik ką gavo pirmą

Kitas Hoffmano romansas 
susidaro, kada jis Vienoje su-

mirė liSSO metuose. Jis buvo 
vokietys čelistas, grieždavo 
Paryžiaus komiškoje operoje.
Beabejo, jam matant daug į- sitinka gražią moteriškę \ai 
vairių operų, įstrigo į galvą !du Liulyte. Su ia jis išpildo 

algą prieš pat apaugimą i,- iš l liatiekt kl, tokio naujo. Sa. Igražą duetą - ku,karutę.
Inedidelės sal o algos paaiika, o , kollia< kaj jįs vilkėdavęs Kitoje scenoje vėl vaizduo-

---------- ir pasiuntė s,n,tą Uty Sv. Ka- scenižkus kostiunlus civiiiai> . jal„as susitikimas su Antoni-I
KAUNAS. - Vyriausias izinuero Seserims., Kaip v"*-Į beabejo, kas gal, ir tada darė ja, jauna dainininke Muniehe 

keistumo į žmones. Betgi, ne- Jauna dainininkė nežino kąKauno rabinas Šapiro gavo žmonės pasakoja, lai vj-
pakvietimą vietoje mirusio • ados eidama jš niokykTos na paįsant viso to, jo operos ir darvti kada jai tėvas uždrau- 
rabino Kuko būti visos Pales- 'nio, jei turėdavo keletą ceruų (ada bnV() ,M)puUarė8> j______________ ________________________

tinus vyriausiuoju rabinu. Į i prie savęs ir tuos atiduodavo- 
kvietimą rab. Šapiro dar ne-: sus^ikusiai 
atsakė. Anksčiau jis buvo

Šios operos pirmoje sceno-1 
'ar£MI‘ je vaizduoja vokišką viešbutį!

Gedulingose pamaldose už a. arba užeigą kur Hoffmanas su i 
kviestas Jeruzalės rabinu, o a Blažionytę dalyvavo ne tik kitais draugais diskusuoja į- 

si toliau į rytus, jie nori pa- dabar siūloma daug aukštesnė vjsį moksleiviai ir mokytojai, vairius gyveninio įvykius ir , 
laipsniui pagrooti Baltijos jū-| vieta. Lietuvos labilių taivba j)eį jr daugybė žmonių susi- ten jis giriasi savo romansais.1

IIik,
PAIN EXPIiL'LER«T»Wi *««. V,H IM. OC

rSkau«mų Pačiuose ar Sustirusių1 
Muskulų Prašalinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitų ir tikrų 

palengvinimų

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ros krantus ir nustumti sla
vus į Aziją, kad šie neb;susi- 
sii&ktų daugiau su vokiečių 
jūra.

Tai, anot “B. E.”, laiku 
suprato naujosios Baltijos val
stybės ir sudarė ne-tik san
tarvę tarp savęs, bet ir drau
giškumo bei nepuolimo sutar
tis su SSSR.

Jeigu vokiečiai pultų Lietu
vą, rašo Bourse Egytienne, tai 
^Europoje dėl to kiltų didelė

pasisakė neigiamai dėl šio rinko atiduoti paskutinį pa- Kitoje scenoje yra vaizduo- į 
kvietimo ii piašvs, kad rab. tarnavimą. Po pamaldų gini- janias pirmas Hoffmano ro-Į 
Šapiro pasiliktų Lietuvoje. nazijos kapelionas kun. A. Lie- mansas, kur jis įsimyli Į me

stus pasakė gražų pamokslą, j kaniškai pagamintą lėlę, va- 
Po pamaldų jos kūnas buvo i dinamą Olvmpi ja. Hoffmanas 
išlydėtas iš bažnyčios, kur jau užsidėjęs magiškus akinius,

---------- laukė prie šventoriaus gra- per kuriuos jam žiūrint, jis
KAS NAS. — šiais metais žiais vainikais papuoštas auto- įsivaizduoja tą “panelę” kai- 

Kybartuose vokiečių vitluri-

VOKIEČIAI LIKVIDUOJA 
SAVO MOKYKLĄ

.Ji

A.
KOTRINA JACOB3
(po tčval« Bagdonaitė)

mirė gruodžio 6 d., 1935. 7:50 
t iii. vakare, Huluukua 28 inctų 
atiižlatiH.

A. a. Kotrlna gimė Chcugo, 
Illinois.

Paliko dideliame ntillūdlmr 
\ > r,> Krank, 2 dukteris: Jacqu- 
cllnc Ir Krances, tėvų Jurgj, 
motinų Onų, 2 seseris: (,'harlo- 
Ite \Vestort Ir Svognr) Krank, 
ir Annų VV’ard r Avogcr) l'aul, 
brolj Albertų Ir gimines.

Kūnas pašarvotus 10600 So. 
State St. Tel. COMmodore 0126.

luildottivės jv.vks antradlenj, 
gruodžio 10 d. IA namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtą j Visų šventų 
parap. bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės stelų Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kasimiem kapnt s.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamiis-nias dalyvauti .Muse lai- 
dot uvėae.

Nuliūdę Vyras, OiikteryM. Tė
vai, Seserys, Brolis, ftvogerlal Ir 
< .iminės.

lėiidotuvlų direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOVlevard 5203.

MI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

nes mokyklos pirmoji klasė 
likviduota. Kitais metais bus 
likviduota ir antroji klasė. O 
po poros metų neliksią nė tre
čiosios ir ketvirtosios klasės. 
Vietoje vidurinės mokyklos 
projektuojama įsteigti preky- 
Im)8 ir amatų mokyklą.

PASKENDO LENKŲ 
ŽUVAUTOJO LAIVAS

KALNAS. — Lenkų laivas 
“Gdvnia 132” netoli olandų 
žemės pakraščio audros buvo 
užmestas ant seklumos ir su
daužytas. Visa laivo įgula iš
gelbėta. Laivas vežė apie 500 
statinių silkių.

MIR£ MOKYTOJA

MALLTAI. — Lapkričio 9 
d. Malėtuose (Utenos apskr. | 
mirė mokytoja Blažionytė vos 
tik vieną mėnesį mokytojavus 
vidurinėje mokykloje, High 
school. A. a. Blažionytė tik 
šiais metais Imigė Vytauto Di
džiojo Universitetą ir pradėjo

Have
n«e

ClMBOSi

6RUNETTE? .
J2!

tla HAIR. VO|/

Be progressive about your appearance! If you don’t likę the 
color of your hair—chaoge it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tinta your hair in one pleaaant 
treatment. We'U help you select a becoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

Moil tbh tmftu wtth a tkrta-inrb Uralu! af yttr 
bair and ui will traat it and ratam it. baitpaid, 
witb aar racamintndatiani far CLAIROL traataamt.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

I.F. 4605-07 So. Hermitage Avė 
Phone YAKds 1741—1742

bchamcz ir Saus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

S. C. Lidiamicz 42-4-1 E. 108th St. 
Phone PULIman 1270 
arba CANal 2515

J. 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. IMa 3319 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

BCVBRLY K ING. Ct.Di.lt,.,
HAIR BEAUTY GDILD
I2B-IS2 46,1. StrtM. N«w York City
N«m«............... ................................ ...........
A4dr«,i...,..................... .
Cky.......................................................... .
My Beta,y Shop.................................. .

2mon6a. kuri* dėl senatvės arba ki
tokios priežasties Jaučiasi silpni lr 
nesveikos, atgauna savo jėgas, svei
katą Ir pasidaro stipresni Ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyry. kurie susi
laukė -tenatvės.' Jis padaro Juos svel- 
kesnlala, tvirtesniais lr priduoda Jiems 
nauju spėkų darbui. Jeigu jfls esate 
eonas arba silpnas, pamėginkite NU- 
OA-TONE. Po keletą dienu Jūs pa
stebėsite didel) pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas vtsoee 
valstlnyčlose. Nepriimkite pamčgdžlo-

Nno užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
Jlmų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONB.
— Idealu LluosuotoJą viduriu 26c lr

I. f. flailzius 
S. M. Skudas

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

Ct.Di.lt


B

VIETINES ŽINIOS
TOWN OF LAKE. — Mo

terų Sųjungos 21 kuojjos prieš 
metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 1 <1. Sųjungiečių at
silankė skaitlingas būrelis. 
Svarstyta kuopos bėgamieji 
reikalai. Raportą iš vakariniu 
kursų siuvimo ir virimo išda
vė Ar. Sudeikienė, M. Marti
šienė. Sirgusi kuopos narė Ju
lijona Stugienė jau atsisakė 
nuo pašalpos. Buvo susirinki

sidėjo penktadienį, tęsėsi šeš
tadienį ir sekmadienį. Dovanų 
buvo daug. Bazarų lankė seni 
ir jauni ir visi turėjo “good 
limo.”

BRIGHTON PARK

Praeitame M. S. 20 kp. prieš 
metiniame susirinkime buvo 
nutarta daug gražių dalykų.

ine ir dėkojo kuopai už lan- j ^a"'''ta plačiai apie ateisiantį 
kymų laike ligos. Toliau iš
rinkta nauja valdyba 1936 m.
Dvasios vadas kun. .T. Stat
kus, pinu. J. Čepulienė, vice 
pirm. M. Sudeikienė, nut. rast.
K. Bartkaitė, fin. rast. S. Ba- 
rtkaitė, ižd. O. Vaznienė, iždo 
globėjos S. Šimkienė, M. Mar
tišienė. Korespondentės J. Če
pulienė ir S. Bartkaitė. Po su
sirinkimo įvyko buneo party, 
kuri gerai pavyko. Kuopai li
ko gražaus pelno. Mūsų kuopa 
gražiai gyvuoja ir sutartinai

vakarą, kurio tikslas yra pa
minėti 20 metų 20 kuopos gy
vavimą. Rengiama vakarienėt
gruodžio 29 d., parapijos svet. 
Sykiu pagerbsime vieną iš or
ganizatorių F. Šatienę, kuri 
per 20 metų mūsų kuopoje vei
kia. Nutarta kviesti Centro 
Valdybą ir kitas kuopas į šį 
vakarą. Valdybą 1936 metams 
palikta ta pati. Dvasios va
das kun. S. Jonelis, pirm. E. 
Statkienė, vicepirm. J. Baliu-

n n a n n a

t Acme Photo.)
Ant prez. Roosevelto fanuos Warm Springs, Ga. Rustai prirengti gabenimui į 

lentpjūvę. Nesenai prezidentas lankėsi toje farinoje.

Neseniai St. Paul mieste. 
Minn. prasidėjo kampanija 
prieš šlykščius ir nepadoriu*

---------- 'raštus. Katalikai lietuviai va-
KAUNAS. — Valstybės dai į frontų vykdyti Katali- 

prezidentus paskyrė ligi gy- kiškos Akcijos darbų. Dahar- 
vos galvos pensijas šiems sp-,ties jūs nūnai, ateities vadai! 
andos draudimo' metu pasi-' Gi, daug priklauso nuo gero*

PENSIJOS SPAUDOS
DRAUDIMO METU

PASIDARBAVUSIEMS

darbavusiems asmenims: kun. 
Kaziui Veličkai — po 120 li-

literatūros. Gal ne vienas .*< 
nelis, senelė dabar dejuoja.

ių kas mėnuo nuo š. m. rug- kad leido savo sūnui, duTUe- 
sėjo 1 d., Juozui Balbutai —iriai, giminei, draugui, skaity- 
po 20 litų kas mėnuo nuo š. ti bolševikiško, komunistinio, 
m. rugsėjo 1 d. ir Mykolui socialistiško, bedieviško ?r vf- 
Paltanavičiui — po 150 litų šokių izmų laikraščius bei ti
kas mėnuo nuo š. m. lapkričio Į teratūrų.
18 d.

KAUNAS. — Lapkričio 
mėn. 19-20 d. temperatūra 
Lietuvoje pradėjo žymiai kri
sti. Vietomis buvo net 10 
deg. šalčio; nuo to užšalo 
mažesni prūdai ir upeliai.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI ADVOKATAI:

LIDY & PETRAITIS
V. G ar begini s.

MUZIKAMS NAUJIENA
turi progos pasirodyti pilna metų pradžioje į Lietuvų at- 
jėga. Žodžiu, šių metų bėgyje, vyks vienas anglų biblioteki- 
muzikos kurinių tarpe, komp. įlinkas plačiau susipažinti suįviij susisiekimą dar nesutruk

---------- ; J. Žilevičius įnešė didelį įdė- Lietuvos bibliotekininkų 01-
Nesenai išėjo iš spaudos mu- lį už kų muzikai, chorai ir vi-, ganizaeija, administracija ir 

nienė, viena iš rimtų ir veik- zikališkas veikalas “Už Vii- Lsuomenė bus dėkingi a lito-

veikia. Jau rengiasi prie va- bų nai*bj, protokolų rast. M. nių!” j Žilevičiaus muzika 
Panavienė, kuri jau 6 metai prje j. steponavičio • teksto, 
dirba kaipo rast. visur ir visa- yeįkaĮas labai vaizdžiai pri- 
dos nenuilstančiai veikia, im. (inena tą ]aįkų, kuomet Ame- 
rašt. M. šrupšienė, ižd. b. Ša-1 rjkos legionieriai buvo nuvykę 
tieuė, viena iš pirmutinių na- yjetuvon dalyvauti karuose už 
rių. finansų glob.: E. Kelpšie- nepriklausomybę. Tas pats fa
ne, kuri neatsisako nuo veiki- ktas yra Amerikiečiams įdo- 
1110 ir dabar yra išrinkta šei-> mus jr pirmutinis sceninis 
mininke musų vakarienės. Ant . vpjka]as, kuriame tas yra į-

jaus, nes praeitame susirinki
me kiekviena narė pasižadėjo1 
per vajų gauti po, naują narę. 
Bravo sąjungietės.

Korespondentė
L

SPORTININKŲ PRIIMTU
VIŲ VAKARAS

riams, nes iki šiol panašaus 
kurinio dar mes neturėjome. 
Vasario 16 nebeužkalno, patar 
tina su veikalu arčiau susipa
žinti ir įtraukti į nuolatinį, kas 
metinį minėjimų repertuarų. 
Išleido žodžių autorius J. Ste
ponaitis, garbė jam už tai!

veikla. Tš Lietuvos svečias 
vyks į kitus Baltijos kraštus 
ir Sovietų Rusiją.

ATS. GEN. SILVESTRUI 
ŽUKAUSKUI 75 M.

Nors Chicagos lietuviai jau 
nekarta matė

ra yra M. Barsčinnienė, tai-' amžinta.
sutiko Ameri- P0^ v,ena pirmutinių narių. 

«por
Veikalas užima kiek dau

giau, negu valandą. Tyčia taip
tininkus, bet nutarta rengti '<-ikli taipgi ; parHišytas, l^ad tautiniuose
priimtuves pradžioje ateinan- k<‘. ' ^0R 20 kp. narės ! parengi,nuose liktų laiko kiek
čių metų. N,a veiklios ir pilnos doros ir prakai|)onis įr panašiai. Tas

kos Lietuvių Olympiados sn^>- di vra tyki ir įamaus budo,

Išrinkta renginio komisija "geros katalikės. M. Paukštienė
iš veikliausių komiteto narių, į P1’™** n*W nar? ^ddevičie- 

nę gTaborienė. Valdyba skaniai 
pavaišino nares ir šiuoini f-u-

veikalas nnneji-

PASKELBTAS NAUJAS 
SPAUDOS ĮSTATYMAS

KAUNAS. — Šiemet gruo
džio 31 d. sukanka 75 metai 
amžiaus buvusiam vyr. ka
riuomenės vadui, ats. gen. 
Silvestrui Žukauskui.

Lietuviai Advokatai
Nemune pasirodė ižas, tačiau' 77 yy. WASHINGTON ST.
jo nedaug ir kol kas įtariai-1

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PARSIDUODA

Parsiduoda modemiška
Pasiskubinkite. 

ib. pagyve-

ibell Avė.

šerne, pigiai 
Renda pigi, 
nimas.

4213 So.

Parsiduoda grosernė ir vi
sokių smulkmenų krautuvė.. 
Biznis išdirbtas per ilgus me-1 
tus. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

2534 West 45th Place

Suite 1810
Telefonas STAte 4311

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Pagedėlio, Seredos tr Pėtnyčiof-

▼akarals 9 lkl 9 
Telefonas CANal 1176

NAMAI: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600

kad surengus gražų ir nepap
rastų vakarų

Komisijos pirmininkė p-lė 
M. Brenzaitė su rengėjais jau 
pradėjo darbų ir parinko pa
togiausių dieną, vietą ir orkes
trų.

Tat lietuvių visuomenė pra
šoma rezervuoti paskirtą die
nų, kuri via Vasario 1 d., 19- 
36 metais. Mintyje turėkite, 
kad visi važiuosime į Soutli- 
moor viešbuti, 67tli ir Stony 
Island Avė., kur iškilmingai 
sutiksime Amerikos Lietuvių 
Olympiado sportininkus, jų 
vadų, p. J. Yuškų, ir bendrai

5 sirinkimas užsibaigė.

BALTIJOS KARIŲ SANTY
KIAI IŠSIPLĖTĖ TAIKOS 

LABUI

mui Vasario 16, Vilniaus ge
dulo, ir šiaip tautiniuose at
sitikimuose, kur reikalinga y- 
ra sujudinti lietuvius tauti
niam veikimui.

Čia yra šaulių vadas velian
tis kovas su lenkais ponais,

! kuris susipranta veikius ne-

KAUNAS. — “Vyriausy
bės Žiniose” paskelbtas nau
jas spaudos įstatymas, ku
riuo įvedama didesnė visų 
spausdinių kontrolė. Pagal 
naująjį įstatymų vyriausias 
spaudos prižiūrėtojas yra vi
daus reikalų ministeris. Jis 
gali sustabdyti, uždrausti 
platinti ir konfiskuoti netin
kamus bei neleistinus spausdi- 
nius. Spausdiniai turi būti 
parašyta gryna. taisyklinga 
lietuvių kalba

Laikraščių leidėjai gali bū

Kaledn Dovanos
Radio y.ra gera dovana per iftti- 

sus melus vienam namui.

Pirkdami radio dabar iš Budriko 
gausite dar didelę dovaną: Gra
žią lempa, ar Elektrikin) Mlx- 
inaster, ar 26 šmotu sidabro 
setą.

Už radio galite mokėti kitą melą.

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JULIUS P. WAITGHES
ADVOKATAS

2 Kast 103rd Place ir State 
Street

PULlman 5950
Miesto ofise pagal sutarti

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

Naujas 1936

( gerai prieš Lietuva ir atsiver-
R¥^- ~D§1 Sian_dien Lie čiųs. Amerikos legionierių va- 

tuvoje švenčiamų 17 metų dfts su bf|riu, kankyninkas pra ti tik Lietuvos piliečiai, mo- 
Lietuvos kariuomenės sukak- į na*aujas Lietuvos Visiškų lai- žodžiu ir raštu lietuvių 

niėjimų, studentas, jaunimo kalbų, gyvenų Lietuvoje 
būrys (choras) ir kt. Pastaty- neatimtomis teismo 
Ii lengvas ir nereikalauja y-
patingų rūbų ar dekoracijų.

Solistai turi begalo grasias
arijas tai pavieniui, 
choru

tuvių latvių kariuomenės or
ganas Latvijas Kareivis, tarp 
kitko, rašo: Latvijos ir Lie
tuvos kariuomenės susikūrė •
vienodomis aplinkybėmis. .Jos 
abi, išaugusios viena greta

ir
teisėmis. 

Redaktoriai turi būt baigę 
aukštąjį mokslų, ne jaunesni 
24 metų ir Lietuvos piliečiai.

visų Amer. Liet. Olympiado antros, kaipo pirmų karių bū 
komitetų.

Rengėjai pakvietė vienų iš 
geriausių lietuvių orkestrų,
(Stepbens Revelers), kini vi
sus palinksmins lietuviška ir 
kitokia muzika. (Vakaro įvai
rybės bus vėliau laikraščiuose 
paskelbta). Ieva Lukošiūtė.

Iš BRIDGEPORTO Į 
NORTH SIDE

relini, sunkiai kovojo, išvystė 
savo jėgas ir laimėjo. Todėl 
mes labai gerai suprantame, 
su kokiu pasitenkinimu šian
dien Lietuvos kariuomenė mi
ni 17 metų savo egzistavimo 
sukaktuves. Ji išplėtė pavyz
dingų ginkluotų pajėgų savo 

| kraštui apginti, kuo turėjo 
progos įsitikinti mūsų ka

iri liemenės vadovybė ir kiti

tai pavieniui, tai su i Vid. reik. ministeris gali lei- 
Daugumas tų arijų tin sti redaktorium būti ir ne

ką ir koncertuose pavieniui baigusiam aukštojo mokslo, 
dainuoti. Muzika turtinga ir į- ta'P Pat Kali pareikalauti at- 
domi savo kombinacijomis. | ^atyti leidėjų, redaktorių ar 

Be galo graži yra “Rauda -i° pavaduotojų. \ isi laikraš- 
už Vilnių,” solo Dainiaus kur čiai šiam įsakymui turi pri 
nevienam ašaras ištrauks —
“Kada gi lietuvi atbusi?” 

Žavingai gražūs yra vyrų
tribalsis choras su solisto į- 
žanga (pono legionieriaus va-

sitaikinti nuo 1*936 m. sausio 
1 d.

ANGLŲ BIBLIOTEKAS AT
VYKS LIETUVON

KAUNAS. — Lietuvos bi
bliotekininkų draugija gavo

| karininkai. Nno to laiko, kaip *>) ku.r I"u2ika ^™i atvaiz- 
Šiandien gerb. kun. J. Šau- a|,i mūsų valstybės, kartu su|dl,OJa zodzius ir teikia nepa- 

linskas, šv. Jurgio par. vika- mf,sų sąjungininke Estija, ra pra.sta vn,zd<*' Mitras choras pranešimų iš Anglijos biblio- 
ras, apleidžia Bridgeportų ir do tikrų savo bendradarbia- tliri kelct* u^nin^ (lairn? ir tekiniukų sųj’ungos, kad kitų 
išvyksta į North Sidę užimti vimo pagrindų, išsiplėtė ir
Šv. Mykolo parapijos klebono mūsų karių santykiai — tai- 
vietų, BridgepoTtieeiai apgai- kos labui.” 
lestauja, kad turi skirtis su , -------------------
dvasios vadu, su kuriuo nuo i KAUNAS. —, P. Povilaitis,' 
1927 metų gražini sugyveno, neseniai įmigęs hebrajų uni-

Bazaras gerai pavyko versitetų Jeruzalėje, Kaune 
------------ laikė žydams paskaitų bebra-

BRTDGEPORTAS. — Šv. jų kalba apie hebrajų uni- 
Jurgio parapijos trijų dienų versitetų. Žydai klausė susi- 
bazanis pusėtinai pavyko. Pra žavėję. • A

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mnrtgičio. arba 
apdraudos nuo ugnie*. vėjo. etc , atsisauk 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 279j

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
K.\» l INĖ.I I-,

Plilk-o. Zriiillli. Radonas, Stroni- 
iNTK-CarlMin. KUA Vlctor, Ge
neral Electric Kražiuose kabi
netuose.

Kiekvienas pirkdamas namams 
peflą. skalbimui maitiną. Pro- 
sijimo masiną. Pnrlor Setą — 
Kaus minėtas tlovanas.

Auksiniai laikrodėliai. Dlaniontlai 
Gintaro karoliai. Sidabriniai 
daiktai — Jūs viską rasite nt- 
sakominKiii.

Budrik Jewelry Krautuvė 
3343 S. Halsted St.

Budrik Furniture Mari 
3349 S. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK, ENC. 
3417 S. Haslted St. 

Tel. Boulv. 4705

Pasiklausykite Lietuvių Valan
dos nedėliomls nuo r> iki 6 vai, 
po pietų WGES, 970 k. su dide
le Budriko orkestrą, Makalais, 
Dainomis, kuri lyginasi Ameriko
nų chain programama.

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 
Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, ris vien žemai apl^^ 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 4mrų 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’35, 5 Sedan 57, garant. kaip naujas.......................... »»45.
BUICK •35. 5 Sedan 47, daug ekstras, garant......................... S95.
BUICK •34, 5 Sedan 67. labai puikiam stovy......................... 745.
BUICK '34. 5 Coupe 58. kaip naujas, garant.......................... 745.
BUICK ’33, 6 Coupe 68, tobulam stovy....................................... 495.
BUICK ’33, 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 495.
BUICK ’33, 5 Club Sedan 91. gražus karas............................ 595.
BUICK ’JS, 6 Coupe 68. tobuloj tvarkoj.....................................  545.
BUICK '32, 6 Coupe 96, labai pulkus karas,..............................450.
BUICK '32. 6 Sedan 87, gerai bėga............................................... 450.
BUICK '32, 6 Sedan 57. Idealus Šeimynai....................................... S95.
BUICK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina............. 395.

CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai puikus karas............. 095.
CADILLAC '32, 5 Sedan, tobulam stovy..................................... 595.
CADTLLAC '31, 5 Town Sedan, gražus karas.......................... 445.
CADILLAC '29, 6 Town Sedan, geroj tvarkoj.......................... 195.

CHRYSLER '35. 5 Sedan, trunk, kaip naujas, garant.......... 795.
DODOE '34. 5 Sedan. 2 durų. labai Svarus............................ 445.
LA SALLE '31, 6 Sedan, labai puikiam stovy....................... 875.
LINCOLN '30. 6 Sedan, gražus karas............................................ 295.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy..................  775.
PACKARD '30. 7 Sedan. geroj tvarkoj......... ........................ .. .. . 295.
PONTIAC 8 '35, 5 Tourlng Sedan, naujo karo garant., 8PEC1AL 
PONTIAC 8 '34, 5 Sedan, tobulam stovy.................................. 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEME SN t MIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų tengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.06

J


