
=
DRAUGAS

VTENATINI8 TAUTINES m 
TIKYBINĖS MINTIES LIE- 
TUVIŲ DIEN RASTIS AME
RIKOJE.

“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Minora* TREČIADIENIS, LAPKRlCIO-NOVEMBER 10 D., 1937.
No 265. 3c A C O P Y entered as second-class matter march si, i9i«. at cuicaoo, Illinois under the act of march s. i«?9

ŠANCHAJUJE SIAUČIA 
PASIAUBA

Japonų kariuomene paėmė 
miestą; kinai atsimeta

ŠANCHAJUS, lapkr. 9. - 
Ja|M»nariis paėmus šj miestų, 
tarp gyventoju kilo jiesiauba. 
Gausingiausiris būriai^ ki.iai 
stačiai veržiasi i i (tarptautinę 
sritį ir prancūzų koncesijų. 
Patiems svetimšaliams daromi 
nejauku visose apylinkėse įsi
galint japonams. Nuniutoini 
rimti nesusipratimai su japo
nais.

Kinų karo vadovvluė skel
bia, kad ji “strateginiais su
metimais” ištraukusi savo ka 
riųctnenę iš Šanchajaus apy
linkių. Bet tai pasakos. Japo
nai visais žvilgiais yra galin
gesni. Kinų kariuomenė nega
li japonams prilygti, nepai
sant jos gausuiguino. Japonų 
karo mašina per daug galinga, 
kad kinai galėtų ilgiau laikytis 
kur savo pozicijose. Kinai at
kakliai laikėsi iki japonai neį- 
si siūbavo. «

GARO IVANO ŽIAURIOJO 
LAIKAI RU3U0JE

BERLYNAS, lapkr. 9. — 
Nacių spauda ignoravo bolše
vikų iškilmes Maskvoje lapkr. 
7 d. Tik vienas Frankfurter 
Zeitung jmdarė Rusijoje vyk
domo raudonojo teroro per
žvalgų. laikraštis pažymi, kad 
Stalino režimas išsilaiko vald
žioje naudodamas 16-ojo šimt
mečio caro Ivano Žiauriojo me 
todus. t

Frankfurter Zeitung nuro
do, kad iš vienuolikos paskiri; 
respublikų vy riausybių, ku
rios sudaro sovietų Rusijos li
nijų, dešimts nuversta. Devy
nių respublikų premjerai (so
vietų prezidentai) pašalinti iš 
užimamų vietų kaipo trockinin 
kai ir liaudies priešai ir, ma
tyt, sušaudyti. Daugiau kaip

įASUNCION, lapkr. 9. — 
Paragvajaus vyriausybė pas- 

4(1 įvairių "liaudies komisarų kelb5’ kad respublikoj sukili- 
nuvaryta į kapus. Sušaudyta mai ir karo stovis
eilės paskirų sovietų pirminin
kų ir sekretorių.X '*

Kai kurių respublikų virši
ninkai apkaltinti “tautišku
mu”, kad jie perdaug laikęsi 
savo kraštų kalbos, paneigda
mi rusų kalbų. Antai Ukrai
nos sovietą; “mokslų akademi
ja” išleido ukrainų ?x>dyną, iš 
kurio išmesta keliolika rusų 
kailiai panašių žodžių. Už tai 
įkaitintas Ukrainos švietimo 
komisaras.

Laikraštis pažymi, kad įvai
riose Rusijos dalyse praplitęs 
didelis Stalino režimu nepasi
tikėjimas. Net įvykusių Mas
kvoje iškilmių laiku iš įvairių 
R us i joa dalių pranešta apie 
Stalino režimo įtariamų prie
šų sušaudymus.

Ilaillie Selassie skelbia par
duoda savo namus Britanijoje.

-P

LITHUANIAN DAILY FRIEND

ŠANCHAJUS, lapkr. 9. — 
Japonu kariuomenė pagaliau 
paėmė visų šį tarptautini ko-X •
inercinį miestų ir apylinkes.

Nugalėtos kinų kariuomenės 
dalys skubiai atsimetė tolokai 
į vakarus ir, sakoma, užėmė 
ten naujas paruoštas pozicijas. 
Bus bandoma sulaikyti japonų 
veržimosi Kankino link.

Kitos kinų kariuomenės da
lys atsimetė pietų link — į 
Whangpoo paupį. Prieš šiuos 
kinus iš pietų šono žygiuoja 
trys paskiros japonų kolium- 
nos, anądien iš laivių išlaipy- 
tos. Atrodo, japonai stengiasi 
gausingai kinų kariuomenės 
dalia} atkirsti pabėgimų. Ki
nai susilauks šios nelaimės, 
jei japonams pavyks gTeitai 
paimti Kašing, Sungkiang ir 
Tsingpu miestelius, kuirous ja
ponų lakūnai jau išgriovę.

Pasitraukdama kinų kariuo
menė padegė kai kurias įmo
nes ir fabrikus, kad japonai ne 
sinaudotų. i

NACIONALISTAI ATSI
PRAŠO ANGLIJOS

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Užsienių reikalų sekretorius 
Edenas pranešė parlamente, 
kad Ispanijoj nacionalistų vy
riausybė pripažino, kad jos la 
kūnas andai netoli Barcelonos 
nuskandino britų prekybinį lai 
vų Jean AVeems.

Nacionalistų vyriausybė at
siprašo už tų įvykį ir sutinka 
atpildyti.

Tas reikalas užbaigtas, pa
žymėjo Edenas.

PARAGVAJUJE PANAI
KINTAS KARO STOVIS

panaikinamas.

PARYŽIAUS PASAULI
NE PARODA

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
Prancūzijos vyriausybė nus
prendė dar ir 1938 metais pra 
tęsti čia pasaulinę parodų.

Kims valstybe dideles sumas surauką 
iš Miniuku

SPRINGFIELD, III., lapkr. žmonės pradėjo visko daugiau
9. — Paskelbta, kad valstybės 
iždui pajamos iš pirkimo mo
kesčių kaskart didėja — kas 
kiekvienų mėnesį surenkama a 
pie 7 milijonai dolerių.

Pažymima, kad šįmet iš šio 
šaltinio pajamos ypač padidė
jo, kadangi pagerėję laikai ir

CHICAGO MAJORAS Su FUTBOLO VADAIS

Majoras Kelly tarėsi pu vidurinių mevyklų futbolo kuopų vadais dėl surengimo žais
mių labdarybės naudai (Christmas benefit). Nutarta žaismės turėti lapkr. 27 d. Soldiers’ 
field stadijone, Grant parke. Loš katalikų ir viešųjų mokjklų čempijonatus turinčios futbo
lo kuopos. »" (Acme Photo.)

taika su CIO
WA£HINGTON,
Čia toliau vedamos Artiėri- 

kog Darbo federacijos taikos 
derybos su CIO (Committee 
for Industrial Organization). 
Kalbama, kad susiartinimas ir 
taika bus padaryta. Bet neži
nia, kaip greit tas įvyks. .

Kai kurie derybų dalyviai
tvirtina, kad jau visa eilė ne- iki lapkr. 18 d.

NACIONALISTAI BLO
KUOJA RADIKALI! VAL* 

DOMUS PAKRAŠČIUS
PARYŽIUS, lapkr. 9. — 

Gauta žinia, kad Ispanijos nū- 
cionaListai pradeda blokuoti 
Ispanijos rytinius radikalų vai 
domus pakraščius. Suleidžia
mos į vandenį minos.

IR ROOSEVELT AS PAS
VEIKINO BOLŠEVIKUS

WASHIN GTON,* lapkr. 9/ 
— Sov. Rusijai miriiht revo
liucijos sukaktuves preqį<Roo- 
seveltas pasiuntė centrinio so 
vietų pildomojo komiteto pir
mininkui M. Kalininui sveiki
nimus ir linkėjimus. ♦.

pirkti.
Pirkimo mokesčių žymi da

lis numatyta bedarbių šelpi
mui. Bet valstybei to nepakan 
ka. Skiriamos dar priedinės 
sumos.

Pirkimo mokestyg yra sun
kiausia našta darbininkijai ir 
visiems vargšams.

0

lapkr. 9. eusipratimų abiejų pusių nau
dai išaiškinta. Bėt daug kas 
yra dar gvildenti. Ypač stam
biųjų pramonių darbininkų or
ganizacijų klausimas sunkiai 
sprendžiamas. Kai kurios šių 
pramonių skaito šimtus tūks
tančių darbininkų kiekviena, 

šiandien derybos nutrauktom

MIRĖ RAMSAY MAC- 
DONALDAS

LONDONAS, lapkr.’9. — Mi-
rė Ramsay Mac Donaldas, bu-, Prancūzija planuoja glaud- 
vęs Anglijos ministeris pirmi-! žiau susirišti su “mažąja san- 
ninkas. Mirė garlaivyje Reiną
dėl Pacifico, Pietų Amerikos 
vandenyse. Turėjo 71 m. amž.

STUDIJUOS KAPITALIŠ
KĄ TVARKĄ

r. 9. — A- 
me’nkos J. Valstybių ambasa
doriaus įųfVy Rusijai J. E. Da- 
vieso duktė Emien JCnight Da- 
vies įstojo Maskvos .universi
tetan: studijuoti kapitališkų 
tvarkų bolševikų pažiūromis.

400 FILMINIŲ DARBININ- 
< KŲ SUSTREIKAVO■ > L ’ • • •

HOLLYWOOD, Cal? ląpkr. 
9. — 400 darbininkų, sustreika, 
vo Columbia studijoj ir sulai
dyta filmų gamyba.

Vėliau pranešta, kad strei
kas jųumŽhaigtas.

WASIIINGTON. — Gauta 
žinia, kad Belgijoj mirė kun. 
dr. H. Cottmans, Louvaino u- 
niversiteto amerikoniškos ko
legijos filosofijos profesorius.' giams.

VALSTYBIŲ SĄJŪDIS DĖL 
PRIEŠKOMUNISTINĖS 

SĄJUNGOSk -
■ a LONDONAS, lapkr?^^^-' 
talijai prisijungus prie Vokie
tijos Japonijos prieškomuniB- 
tinės sutarties ir tuo būdu su
darius galingų prieškomunisti- 
nę sąjungų, staiga išjudo ne 
vien sov. Rusija, bet* Anglija 
ir Prancūzija. Ypač šios dvi 
pastarosios daug susirūpino 
trilype sųjunga. Londone pa
žymima, kad prieškomunistinė 
sųjunga, matyt, daugiausia 
nukreipta prieš Britanijos in
teresus. ^Anglija planuoja į- 
vesti visuotinų karinę konskri-
pcijų britų imperijos saugai. kunigai, broliai ir seserys. 

Pažymima, kad šis skaičius
gal dar nėra pilnas. Gali pa- 

tarve” ir iš naujo stengtis į sirodyti ten daugiau amerikie- 
savo- pusę patraukti Lenkiją. čių katalikų mieionięrių, ka

Maskvos atstovas Romoje 
iškėlė protestų prieš Italiją 
dėl jos nedraugingo Maskvos 
žvilgia nusistatymo ir grasina Kinijoje sudaro Ameri-
paneigti veikiančių tarp abie- Įj09 M,,i^ J tino jai pristatyto bažn.

jų šalių prekybos sutartį. Ita
lijos vy riausybė pareiškia, kadHjv-o v j i in.ii*’> y ur - - i
Maskva neturi pagrindo pro- pranciškonai ir kitį or-
testuoti ir grasinimais svaidy- d‘n« ir 
ti. Pažymima, Vokietijos Japo
nijos Itali jog sutartis yra nu
kreipta prieš tarptautinį ko
munizmų, o juk Maskvos vy
riausybė ne vienų kartų yra 
pasisakius, kad ji neturi nieko 
bendra sn tarptautiniu komu
nizmu. ' i ; , .

žiniomis iš Tokio, japonų 
sovietų santykiai ir gi daug 
įtempti ir numatomas jų visiš
kas nutraukimas.

iŠ Maskvos gi prąnešta, kad 
karo komisaras Vorošilovas 
skubiai išvykęs į Tolimuosius 
Rytus ten asmeniškai patik
rinti raudonųjų armijos pa
ruošimų galimiems karo žy-

Telefonas: Canal 7790
3c A C O P Y

Britanija siunčia daugiau kariuomtK 
i $wntaja tane <

LONDONAS, lapkr. 9. — kis žydus darbininkus, dirbi 
Britanijos vyriaitsybė nūs-j sius akmenų skaldyklose. N| 
prendė s-’ųsti daugiau kūrino-' žudytų žydų lavonus ai 
menės į Šventųjų Žemę — Pa,apkrovę akmenimis ir paspi 
ibstinų, kur arabai sukilę prieš
I žydus ir prieš pačius britus.
] Skirtos Palestinai dalis ka
iriui menės bus siunčiama dar 
; šį męneeį. Kita dal's paskiau.
į Žiniomis iš Jeruzalės, neto-’bus darbininkus ift žydų

1Į i lo miesto arabai rtužudė pen nr.mųjų kvartalų.

Italija ištraukia dali italu savanoriu 
iš Ispanijos

LONDONAS, lapkr. 9. — nius Ispanijos pakrašči 
Šiandien jis turi jau tik vie 
frontų išilgai Ispanijos.

Italų savanorių ištraukic 
reiškia dar ir tai, kad 
dikalų režimui dienos jau st 
kaitytos. .‘.*$4

Aragono fronte tik kai 
vyksta kautynės už svarbesni

• • • « • * x • • .

Turima tikrų žinių, kad Itali
ja jau pradėjo ištraukti italus 
savanorius iš Ispanijos. Sako
ma, kad iki šiol ištraukta dau
giau kaip 20,000.

Šis Italijos žygis čia aiškina 
mas, kad nacionalistų vadas 
gen. Franco turi pakankamų 
skaičių savosios kariuomenės 
radikalus prispirti prie sienos. 
Jam savanoriai buvo reikalin
gi iki pabusiant visus šiauri-

KOS PILIEČIAI MISIONIE- 
RIAUJA KINIJOJE

WASHINGTON, lapkr 
— Paskutinėmis dienomis apy
tikriai apskaičiuota, kad 556 ALYTUJE VCL RUOŠIAM A 
katalikai Amerikos J. V aisty-1 ninFlFJ STATVOJ® 
bių piliečiai misioniėriauja Į * ™

' Kinijoje.
Šie misionieriai priklauso I 

keliolikai ordinų ir kongregaci-j 
jų. Misionierių skaičiuje yral

dangi greitu laiku neįmanoma 
tikrų skaičių nustatyti.

Gausingiausių misionierių

draugija (Maryknoll)..
Paskui seka kunigai pasijo-

skaičiai.

11,000 DARBININKŲ NETE
KO DARBO

DETROIT, Mich., lapkr. 9. 
— Hudson Motor Car kompa
nijos fabrikuose nutraukti 
darbai kilus nesusipratimams 
dažylų departamente. Apie H, 
000 darbininkų neteko darbo.

NACIAI TARSIS SU KINIJA
BERLYNAS, lapkr. 9. — Iš 

Romos grįžo Joachim von Ri- 
bbentrop, Vokietijos ambasa
dorius Britanijai. Pranešė, jis 
bandys Kini jų patraukti prisi
dėti prie prieškomunistinės 
sutarties.

k; savais keliais.

Britų autoritetai Je
nusprendė žydų saugumo

‘ i 1 • • vmetimais pašalinti visus

pozicijų laimėjiinus. Naci o r 
listų didysis veržimųsis vj 
dar atidedamas.

RYTO J PALIAUBŲ
Rytoj, lapkričio 11 d.> 

'šaly bus minima žinoma 
j liauta; diena. Sukanka -1 

g Į kaip pasibaigė pasaulinis 1 
ras. \

Lietuvos Banko Alytaus 
rius, kuris dabar telpa aj 
v-bos rūmuose, ateinantį 
sarį pradės statytis naujus ri 
mus savame sklype gale Vi 
niaus g-vės, tarp Seirijų g. 
Pulko alėjos. Rūmai bus gn 
žiausį ^Alytuje. Be to, kitųmerj 
numatoma pradėti statyti 
delius gimnazijos rūmus, 
bus pradėta statyti naujoji 
talikų bažnyčia, nežinia, “ 
kaip girdėti, kurija nepat

jekto. Alytaus darbininkai, ] 
geidauja didesnės statyt 
kad būtų uždarbio. Žiemų 
matyta išardyti senų me 
tiltų- Išardymas kaštuosiąs 101 
000 Lt. Bus dirbama ir prif 
Balbieriškio plento, kurio 
gimo laukia kelių valsčių gyį 
ventojai.

NO. CHICAGOJ SI
Chicago Hardware Fot 

-Co. 500 darbininkų sustreikaj 
vo. Fabrikas uždarytas. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”!

O R AŠ
CHICAGO SRITI8. — 

matoma giedra ir šilčiau.

Saulė teka 6:34, le 
• si 4:34.

I
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Prisiunčiamos pareikalavuskainos

Už Ką Lenkai Teisia K. Stasį
į f ii T
į J i Kaip vakar buvo pranešta mūsų dien- 
&RŠtyje, lapkričio 5 d. Vilniuje prasidėjo p.

Stasio, Vilniaus Lietuvių Komiteto pir- 
įitiininko, byla. t

Spaudoje seniai buvo skelbiama, kad K. 
JStašys yra suimtas. Bet dėl ko suimtas, tiks

lu žinių nepaduota. Lenkų laikraščiai to 
neskelbė. Po pirmojo p. Stasio suėmi- 

lenkų spauda sutartinai nurodė, kad pas 
Stasį rasta svetimos valiutos ir vertybių 

jpierių bene apie pusantro milijono zlotų 
iai... “Vilniaus Rytojus’’ iš karto pasiū- 

jįį. tų milžiniškų sumų užsimerkus mainyti 
1 įr kokius porų šimtų tūkstančių zlotų, 
įiaų tas žinias skelbusieji nepanorėjo pa

sinaudoti tokiu “pelningu” mainu... Tas 
spaudos paskelbtasis K. Stanio “nusikalti- 
Rsas”, jeigu jis b.ūtų tikrai buvęs, būtų nu
sipelnęs gana aukštos bausmės, nes tai tik
rai būtų stambus nusikaitimas lenkų valiutų 
įstatymams. Bet netrukus išgirdome, kad K? 
Btašys paleidžiamas už 1,000 zlotų užstato, 
lt kaltinimus apie milijonines sumas ir aps
kritai apie valiutų nei nebeužsimine. Pasiro
dė, kad suėmimas įvyko dėl kelių lenkams 
nepatinkamų medalių, kurie buvo atrasti K. 
Stasio... medalių kolekcijoje.

K- Stasys antrų kartų* suijntas. Už kų? 
•— Jokių oficialių paaiškinimų. Kaį kurie

iš pavadinimo žodį “laikinasis”. Komitetas 
pasivadino tautiniu lietuvių komitetu. Tuo 
susirašinėjimas pasibaigė. Komitetas pasili
ko veikti, apie jo uždarymų kalbos nebuvo. 
Bet vėliau vėl pareikalauta paduoti naujų 
įstatų projektų. Tai padaryta. Įstatai pateko 
1 kažinkokį stalčių... Po kiek laiko lenkų ad
ministracija pareiškė neuždarytam tautiniam 
komitetui, kad jis neteisėtai veikius, kadan- 

i Ei j° įstatai dar neesu įregistruoti... Nors iš
tikrųjų tai visai ne jo įstatai: tai įstatai 
naujais pagrindais steigiamo komiteto, k u* 
ris ištikro tegali pradėti veikti tiktai tada, 
kai įstatai bus įregistruoti. Bet senasis ko
mitetas juk neuždarytas, tad kų, rodos, gali 
jam kliudyti naujo komiteto įstatų, projek
tas. Vis dėlto tuo absoliučiai neterštu pagri- 

! ndu komiteto veikimas buvo sustabdytas...
: Nauji įstatai jau beveik metai neregistruo- 
! jami. O sudaryti naujiems komiteto veikimo 
! sustabdymo argumentams, matyt, prireikė ir 
Į jo pirmininkų suiminėti ir, jeigu ir neąpkal- 
i tinti realiai tai bent sudaryti įspūdį, kad 

su tuo komitetu ištiesų kažin kas negerai 
buvo... Bene tuo pačiu sumetimu, girdėti, ir 

j visi kiti komiteto nariai nubausti stamhio- 
Į mis piniginėmis baudomis...

, Net neįtikėtina, kad tokiais velkamais 
i save rekomenduotų administracija valstybės, 
1 kuri pretenduoja būti viena iš pirmųjų kul

tūringųjų valstybių tarpe. Juk tai primena 
gal bent sultoninių valstybių administracijos 
sauvales.

Morkus

Iš Po Mano Balanos
— Henry Caveudish, įžymus j paviršėliai, klausimas ro 

anglų ir viso pasaulio moks- dos lengvutis. Arčiau pasvars-
iininkas, kų išrado vandens 
sudėtį, kas tuomet buvo dide
liu daiktu, buvo taip nedrų- 
§UBg kad ypač moterų nepri
sileido nei iš toli, Nesutikda
vo apsistoti ten, kur buvo mo
teris. Ne dėi toi žinoma, kad 
jų jau taip bijojo, kiek dėl to, 
kad jos jam daug laiko būt 
sutrugdę.

— Tūlasai Floridos medi*, 
kų atsižymi nepaprastu savo 
kietumu, moksliškai vadinasi 
Bbannidiumfererum. Mūsiškis, 
sakysim, Pranoiškus Ąndrinš- 
kepičiauskas na kų dauginu 
uninkštesnia už Floridos Man 
nįdriumfererunų IteUkyi, no 
vien tik lietuvių vardai p»4 
valdės turi pradžių] o kas link 
galūnių, — tai visai kas kita,..,

t- Apie šimtas ir kefurias- 
' Ir dėl to, kaip teisingai savo laiku buvo J dešimt metų, kai atsirado plie- 

pasakyta “Liet. A.”: (no rašomoji plunksna. * Nors
“Jeigu nėra ribų lenkų administracijos nebuvo taip smagi, kai šian- 

nemotyvuotam sauvaliavimui, tai yra ribos (dieninė, tai tačiau parsidno- 
Lietuvos visuomenės kantrumui. Mes tai pri- davo i>o penkis dolerius vie- 
reiškiame tos pačios visuomenės kantrybe na. Nūngi daug tobulesnė par-

čiusj-j milžinų iššoka. Kift 
kas sunkesnio, /tegu kai kum 
išsižiūri. EikRiii prie jo ir mes

» t T i-
Jei valstybė būtų tokia .ge

ra, kad katalikiškas įstaiga.- 
tik sušelptų, ir daugiau nieko, 
geitąu ir būti negalėtų. Bet. 
kod taip nebūna. Pirm, neg 
sušelpia, gerokai įstaigų ap

juosto. Ir apuosto taip, kad 
katalikams nedaug gero iš te 
paliekŪ. O kai pradeda še! p 
ti, taį pradeda joje ir šeimi
ninkauti Ilgainiui, neva ka 
tąiikiŠka įstaiga, <^:ųetgi val
dybei daugiau, negįi Bažny- 
’ėUk khųisČRya. Kitajp sakant, 
tokių įstaigų Bažnyčia t'k už 
ragų laika, o valstybė melžia.

j Šį klaiisimų pažve.l 
girt,.-ir da'vfeife "mintis mu
kų kelia: Dalei skini, valstybė 
sutinka parapines įstaigas 
Ipti. Kokia nauda iš to mums į 
Suprantama, * jei šelps, tai 

(šelps tik anglų kalboje vedtt- 
jr.ių įstaigų. Grynai lietuviš
kos nešelps. Kitaip sakam, 
mes anglų kalbos įstaigas net

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS dar papildė ^lietuvybės dar,
------------ bų” —jūs pats paskelbė kvie-

Šianille paskaitysiu jums
vožnių, nors trupučiukų pavė
luotų, Tetos Uršulės gromatų 
Bruklyna “Amerikos” Dėdei 
Šermukšninei, .kuris jų išdrū- 
kavojo savo kampelyje. Gro- 
matoj Teta. Uršulė taip rašo:

tintų atsilankyti j dvi komu
nistų pramogas Be to, salėje 
kabojo komunistinės pramogoj 
skelbimai.

“Of ir norėjau Dėdės pa
klausti: nuo kada lietuvybės
darbu pradėta laikyti ragini- 

‘ Praeitų nedėldienį vienas ',nas visuomenės (katalikiškos 
radijusninkas suruošė koncer- U toutinfe) Unlcyti8 j Romu.
tų su šokiais. Rojaus salė pri- pramogas, remti jų
sirinko pilnutėlė žmonių. Pub- 8pwdą ir atoti į drougijf 
lika buvo įvairi. Atsilankė 3 jr yįenaa klausimas; 
kunigai, 1 gydytojas, 2 advo- save tautininku vadinančio 
katai, komunistiškų tautiškų ir aiSinens tautiškumą® remiasi
katalikiškų laikraščių redakto
riai, jaunimo vadai, bažnyti
nių draugijų svarbūs asmenys 
'ir kitoki Členai. Žodžiu, tikras 
įvairumas.

“Visiems įteikta spausdin
tas koncerto programos leidi
nys, kurio pradžioje įrašyti

tebeslopinamo nerimo skatinami. Žinoma, mes kiduoda jto vienų skaptuką, 
negrasinsime fiziniu reagavimu, nes tai ne- Argi ne skirtumas? 
realu. Vis dėlto manome, kad ir teisingo pa
sipiktinimo diktuojamas visuomenės protesto 
balsas nėra visai tuščias šauksmas civiLizuo-
tame pasaulyje. Gal šiais visoki, neramumų,^ pagantros kvOTtoe prakai_ 
laikais ne iš karto tas balsas atkreips į sa- 
ve visų dėmesį, bet^/same tikri, kad galų 
gale neteisiai besielgiantiems jis nebus ma
lonus ir neišeis į gerų. Lietuvių tauta yra 
kantri ir ilgai gali patylėti. Bet ribas per
žengus lietuvių tauta bus ne mažiau kantri

— Pusėtinos sveikatos žmo
gus kasdien išprakaituoju a-

laikraščiai vos puse lūpų vėl kažin kų pra- j ir savo protestui reikšti: jos halso užteks
ritarė apie nusižengimų valiutiniams nuosta-

, tams. Bet griežtai to netvirtino. Kažin kas 
dųr davė suprasti, kad nesakant suėmimo 

■ pridforties esu beveik gera daroma, kadangi 
nusikaltimas esųs labai didelis ir, atrodo, jei- 
gu. jis būtų viešai ištartas, tai kaltinamasis 
|Š karto kiaurai žemę nugarmėtų... Šitoks 

' įlšpjkuas suėmimo priežasties duoda pakan
kamai pagrindo įtarti, kad ir šiuo atveju 
kaltinimai tautinio lietuvių komiteto pirmi
ninkui yra gryniausia mistifikacija ir suė- 
mimas absoliučiai nieku nepateisinamas.

Mes neturime pagrindo manyti, kad len- 
kgi būtų tokie geraširdžiai, ir iš pasigailė-

- jimo slėptų lietuvių komiteto pirmininko
•“b(dsų” nusikaltimų. Ir todėl drąsiai ina- 
pome, tiesiog esame įsitikinę, kad tylėjimo 
priežastis yra nepasisekimas lig šiol sugal
voti tokį kaltinimų, kuriam pasisektų suda- 
ryMnurtv-šiek tiek įtikinančių įrodymų. To
kiam įsitikinimui pagrindų sudaro aiškiai 
.Juntamas lenkų noras kaip nors sulikviduoti 
tautinį lietuvių komitetų. Tiesiog iš viso ko 
matyti, kad lenkų administracijai dėl kažin 
kukių priežasčių tiesiog prireikė tų komite-

; tų sulikviduoti. d
Vadinas, šiomis dienomis lenkų teisia-

- mas K. Stašys yra lenkų pasiryžimo sunai
kinti lietuvių komitetų ir bendrai visų lie

tuvių tautinę veiklų Vilniaus Krašte.
Mūsų visuomenė dėl to turį pakelti sa

vo balsų, protestuoti.

— Pennsylvania atsižymi ne 
vien plienu^..anglimi, bet ir 
grybais. Geriausi grybai dera 
ten. Žinovai nupasakoja, jog

skambūs žodžiai, kurie baigia- 
po Gų kart užlaikyti turėsim;raginimu remti tuos, “ku- 
ir kaipo katalikai, ir kaip J rie garsinasi programoj ir per 
! ‘.Dėčiai. Priversti užlaikyti įinūsų radio,” nes esu tuo “pa
se, timas įstaigas, mažiau to-.remsite mūsų lietuvybės dar- 
įėsim ištekliaus užlaikyti są, l’ų”
visl.’aų

Kas da blogiau, tokia įstai 
ga kai matai pralenkia mū
siškę. Lietuvybei taip“ finai 
ai vi stant, tokioje santvarkoje 
lenkiy»tu©4i£ būtų tik 'galvos 
daužymas j>o šienas. Galas!

“Ar ne gražus radijušnin- 
ko noras? Paremti lietuvybę! 
Bet vargšė lietuvybė! Kiek 
keistų darbų jos vardu ir prie
danga padaroma?

“Programos spausdiny 
“garbingai” atspausdinti net

tol iki jis taps visur girdimas ir visus įti- Philadelpbia ir jos artima ap- 
kins, kad tarptautinio teisingumo išsigimimo linkinė, tai tikra gerų grybų
reiškinys pagaliau turi būti pašalintas’

Vieni Kalba, Kiti Naudojasi

tėvynė. Čia ju auga daugiau, 
negu kitur.

Išrodo, kad kol devynių valstybių kon
ferencija Briusely prisirengs daryti bet kokį 
žygį, kad sustabdyti karų Tolimuose Rytuo
se, japonai bus jau atsiekę savo tikslo — 
paėmę tiek Kinijos teritorijos, kiek’ jie bu-1 
vo užsimoję paimti. Matot, šiomis dienomis

— Atnerikos žmonės k&s 
met išleidžia puspenkto bilijo 
no dolerių sveikatingumui. 
Šicn sumon įeina vaistai, gy
dytojai, ligoninės, vaistinės.

-- Netoli aštuoniasdešimt
metų tain, kai atsirado pirma 
karotino (žibalinė) lempa. f/: r.
reta į jų kai į kokį prajovę.

Arčiau prie dalyko priėjus, j trys komunistiniai skelbimai, 
ilgai dairytis netenka. Kai ma Bet to “lietuvybės darbui” ne
tai paaiški, kad ši mintis i y*'užtenku* Koncerto ruošėjas 
ginai ir yra taikoma tiesiui
Į tokius ateivius, l;ai mes. V- 
ra, mat, žmonių, kuriems ii 
BažnjČi'j perankšta, kai lik 
pamato kitokio veido katali
kų. Ir ne tiek jiems rūpi sa
vos dūšias likimas, kiek jiems 
galvų skaudžia ir taip jau 
užuitų skeveldrų pagriebimas.
Tik duok jiems ateivius, o 
visų kita tegul kad ir vėją; 
išnešioja. Keista!

jie ir Shanghai miestų paėmė ir toliau ne
sulaikomai žengia.

• Pasisiūlęs tarpininkauti japonų kiniečių 
konflikte Hitleris taip pat dar nieko nedaro, iš pradžių, tik turtingesnį ži
Mat, jis laukia, kad japonai daugiau žemių j>ino. Neužilgo ir biednuome 
užgrobtų ir kai jie bus pasiėmę, kas jiems
reikia, tada ir Hitleris pradės taikinti.

Iš visko matyti, kad šiais laikais diplo
matija yra taip sukta, kad nieks negali pa
sakyti kas įvyks ryt, ar poryt. Kur nepa
žvelgsi, visur suktumai, neteisybės, suvadžio- 
jimai. i

Tokiais keliais einant jokiu būdu nebus 
galima palaikyti taika pasaulyje.

Lietuviu Kolegija Daro Pažangą

nės lūšnelėsna pateko. Berods, 
balanos ir karosino lempos bu 
v.j tiek skirtumo, kiek jo bu
vo karosino ir elektros lem
pose. Mažiausias daiktas sa- 
vuMie laike buvo didelis.

Pagerbtas Vilnijos 
Kankinys Bakanauskas

— Supratlingi 
kiaušinį tuojau iš gūštos iš 
ima. Ir rankioja juos ne gry

KAUNAS (Tsb.) — 1932 m. 
spalių 13 dienų lenkai Vil
niuje sušaudė visai nekaltų 
lietuvį Juozų Bąkanauskų. Jis 
buvo susipratęs lietuvis, mė- 

ūkininkui įgo lietuviškų knygų ir laik
raščius, skaitė juos pats ir 
platino tarp lietuvių. Už tai 
lenkams jis nepatiko jie sten-• nai-1 pirštais, o tik tam tyčia

St. Ž.- pranešimu, kun. dr. J. Navie-1!’"™ dūksta..Taip kianStal,i«ū»i įvairiaia būdais juos at-
reno sa-kas neseniai lankėsi VaSingtone, kur pravedė genau atSala » pas- s,kratytu Kol jis gyv

Marianapolio high sdiool ir kolegijos įkor- k»‘ ^gia“ >r "et sksne*- ; ra gimtame Molių kaime, len-

tik doleriais ir centais? Ir 
dar vienas: ar ilgai mūsų vi
suomenė bus taip išnaudojama 
žmonių, kuriems tik bįanis rū
pi?

Jei Dėdė negalėsi atsakyti, 
tai gal paklausi kunigų, re
daktorių ir kitų save vadais 
laikančių žmonių, kurie buvo 
tą vakarų atsilankę.

“Su paklonais ir godone,
“Trio Uršulė.”

Tetų Uršulę noriu apznai- 
minti, kad ir mano karalystėj 
— Čikagoj daug esti panašių 
“lietuvybės darbų,” tik triu- 
belis, kad aš vieųaa nevalio
ju jų sučekiuoti, a tetų’ nei 
dėdžių, kurie man pamačytų, 
taip pat neturiu. Gal Teta Ur
šulė norėtum atsikraustyti į 
čika®ų? Materialo gromatoms 
rašyti yra labai daug.

RUDUO

Lietuvių komitetas veikia Vilniuje dar _____ . x , . . ..
nuo anų suirutės laikų, kada lenkai tik pra- į poravimų į Katalikų Universitetų. Tokiu bū- n?* būna. Jei daugiau kiaus;- i kai negalėjo Burasti didesnių
dėje Vilniuje šeimininkauti. Tada jis įsistei- du Marianopilio Kolegija pasidaro Katalikų , nių būna, laiko juos geležie priekabių, kad galėtų punner- Įnirti. Tačiau lenkų ka 

Universiteto afilijuota mokslo įstaiga. Si Į inde. .Tei vasarų. Šaltame ore; kti mirtimi, tik kai paėmė

(Skiriu Vilos Akadeinikėme)
Ūžia vėjas, švilpią, gaudžia 
Pro mūs Vilos langelius,
Viskų jis lahai apmaudžia 
Nuterioja medelius...

Jau nugeltę lapai krinta 
Nusigandę jie šalnos, >
Viskas jau gamtoje kinta,
Kas gi nor tos atmainos?...

Visagalis taip surėdė 
Visų metų atmainas,
Visų gamtų Jis parėdė,
Jis ir valdo jas visas...

Vasarų gamtą vįUojo 
Žaliumynais taip grąžtais,
Ruduo viską guteriojo...
Tas puošnumas greit ne’teis...

Mūs gyvenim’s seka gamtų į

lr grrit mainosi jisai,
Jis atims mums visų mantų 
lr pagrobs jų amžinai...

Jums “pavasaris** jaunuolės 
Dar šypsosis ilgokai,
Man gi jau “rudens” kanuolės 
Švaistosi jau gerokai...

BUtUMts
Vila Juozapo Marijos 
Newtową, Pa. I937-X-25.

f

/
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gė pareikštine tvarka. Jis buvo vadinamas* 
laikinuoju lietuvių komitetu Vilniuje. Per 17 
metų pati lenkų administracija komitetų pri
pažino, su juo skaitėsi ir daugeliu atvejų net 
naudojosi įvairiais jo patarnavimais. Per 
vigų tų laikų pačiai lenkų administracijai jis 
.buvo geras tarpininkas jos santykiuose su 
lietuvių visuomene. Bet prasidėjus paskuti
niajai lietuviškumo naikinimp bangai, komi
tetas irgi krito lenkų administracijai į akį. 
lį pradžių pareikalauta pritaikinti komiteto 
įstatus naujajam draugijų įstatymui. Po il
goko gusi rašinėjimo su administracija, admi
nistracija jmsitenkino tiktai tuo, kad komi-

savyhė Marianapolio studentams duoda ga- 'geriau ir ilgiau išlaiko, 
lios be kvotimų stoti į aukštąsias mokyklas.
Antra, Katalikų Universiteto afiliacijų ko
misija žadėjo lietuvių kalbų pripažinti pilna
teise su modernin&nlg kalbomis. Lietuvių ka
lba turės lygiagrečias teises su kitomis mo
derninėmis kalbomis, kaip pranoūzų, ispanų 
etc.

Šios žinios yra tikrai džiuginančios ir, 
nėra abejonės, jos daug prisidės prie para

- Kai kurie katalikai 
bai pageidauja, kad valstybė 
prie užlaikynvo •katalikiškų į- 
staigų daugiau prisidėtų. Li

goninėje gydosi ne vien ka
talikai visokių nūna. Parapi
jinė mokyklai moko vaikų iiv

;kariuomenėn, tai iš ten ir no- 
* Išleido.

a-1 Papirkę agentus nusiuntė 13

ro įstatymai neleidžia taikos 
metu paprastų eilinį kareivį 
teisti mirti, todėl Juozų Ba 
kanauskų, prieš suimdami pa

las įr Lletuviškojon Enciklo
pedijom

— Prienuoee per Nemuno
. , •, * . i"—— ■*•#• r  r- pradėtas statyti naujas geisto paties kauno kilusiai po-' , x.. , - - „------------------------ , ...» >-

• • t- t-2 1 u • • aukštino, davė jam seržanto betoninis tiltas; tilto statybavainikei K. Luzvtei saldainių, 1. . ... , j i, ... » . 4,laipsni, nr kaip seržantų jau bus baigta ateinančių metų 
jį galėjo nuteisti ir sušaudyti.

kurių popieriukuose buvo su
rašytos kažin kokios žinios iš 
kariuomenės. Žandarai dary
dami įeratų “rado” saldainius,

ginimo tėvų leisti savo sūnus į Lietuvių Ko- v*en Dievų Į^žinti, bet ir A- O ūzytė , melagingai paiiūdt- 
leg'jų, taip pat paragins visuomenę būti duos- f metikų taip pat. Jei taip, tai | jo, kati jivis atsiuntęs J. Ba-

tetas pakeistų savo pavadinimų — išmestų j Kolegijai patalpoms pastatyti.
nesnei dabar vedamame vajuje reikalingoms detko valstybė negalėtų pri

siilėli prie jų užlaikymo?
kanauxka,s.

Teismas J. Bakanauskų nu-

I^aikinoji Lietuvos sostinė, 
pagerbdama Juizo Bakanaus- 
ko atmintį, plentų, einantį nuo 
Žaliojo Tilto į aviacijų, pava
dino Seržanto Juozo Bakanau-

rudenį.

— Per IJetuvų praskrenda 
lėktuvais daug kiniečių ir ja
ponų; daugiausia aukšti vul- 
dininkai. Aiems prievams te
nka ilgų laikų nkrjrti tuose

*ko vardu. Jo vardas įrašy- pačiuose lėktuvuose.
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Lietuvos* valstybės teatras

Lietuvių profesionalinis te- tų. Ligi 1922 m. pavasari? 
atras tegalėjo įsikurti tik at- Valstybės Teatras buvo Lietu- 
gavus Lietuvos nepriklauso- vių Meno Kūrėjų Draugijos 
mybę. Teatro pradų gana daug privatus teatras, valstybės šū
vi a lietuvių tautosakoje, pavy- bsklijuojamas. 1922 m. pava- 
■zdžiui, vestuvių apeigose ir sarj jis buvo suvalstybintas ir 
Eetuvių liaudies papročiuose, perėjo Švietimo Ministerijos 
Tačiau dėl nepalankių kultini- ‘žinion. 1926 m. kovo 24 d. Šei
nio gyveninio sųlygų tie pra- nio buvo priimtas Valstybės 
dai negalėjo išaugti į savo lie- Teatro Įstatymas, kuriuo, be 
luvi’kų teatrų. Rusų valdymo*kitko, visi Valstybės Teatro 
laikais Lietuvoje ėmė rastis tarnautojai gavo valstybės tar 
teatialų mėgėjų. 1899 m. Pa-'nautojų teises. Per 15 savo gy- 
langoj° įvyko pirmasis lietu-gavimo metų Valstybės Teat
riškas spėk taki.* s, kuriame bu- ras įsigijo turto, kuris draug 
vo suvaidinta Keturakio ko- su rūmais siekia apie 5,000.000 
meilija “Amerika pirtyje”, litų.
l'ž Lietuvos ribų, Petin pilyje z 
ir kitur lietuviški vaidinimai Opera
buvo pradėti ruošti kiek ajiks- Pirmoji tik įsikūrus operos 
ciau. 1 imtųjų lietuviškų fvai- vadovybė buvo vadinamoji O 
(lininių tikslas buvo ne grynai perOs Meno Taryba, kurių bu- 
meninis, liet patriotinis, tais vo SU(jarp &įe 4 vyriausieji jos 
vaidinimais lietuviuose buvo y-nreja.i* 
žadinama ir ugdoma sav<sioų

artistas-dainininkas 
Petrauskas, dirigentas J. 

tautos ir savojo krašto meilė. ,7allat-KelpSa, muzikas-kompo- 
1904 m. spaudų leidus, lietu-''zjyorjUg j Žilevičius ir žino
vių kultūrinio gyvenimo RQly-įmas visuomenės veikėjas St. 
gos šiek tiek pagerėjo ir Vil-|šilingas> Nuo 1922 ligi 1924
niuje bei kituose Lietuvos mie
stuose ėmė kurtis teatralų mė
gėjų būreliai. Lietuvių drama
turgijos tėvu yra laikomas A- 
leksandras Fromas Gužutis, o 
lietuviško teatro tėvu — Gab
rielius Iaandsbergis Žemkal
nis. Lietuviai teatralai mėgė
jai paruošė dirvų lietuvių pro
fesionaliniam teatrui, kuris 
buvo įsteigtas 1920 m. ir šian
dien jis yra vadinamas Lietu
vos Valstybės Teatru.

Vienintelis pro fes i o.n a Iii f 
teatras

Lietuvos Valstybės Teatras 
yra pi rmutinisdr šiandien vie
nintelis lietuvių profesionali
nis teatras. Jį sudaro Operos, 
Dramos ir Baleto teatrai. Visi 
trys šie teatrai nuo pat savo 
įsikūrimo dirba senuose, buvu
sio Kaimo Miesto Teatro, rū
muose. 1923 rn. Teatro rūmai 
buvo pagrindinai iš vidaus ir 
iš oro perstatyti, atremontuo
ti ir žymiai padidinti; scenos 
įtaisymo atžvilgiu padaryta 
paskiausių patobulinimų, ku
rių lig šiol neturi nė vienas 
Pabaltijo, o< net ir didžiųjų 
Rusijos sostinių teatrų. Da
bartinis Lietuvos Valstybės 
Teatras turi 760 sėdimų vie-

m. Operai vadovavo jau pas
kiri dire*ktoriai: art. A. Sodei
ka, art. J. Bieliūnas ir dirig. 
J. Tallat-Kelpea. Dramos di
rektorių nuo 1922 m. ligi jos 
visiško sujungimo su Opera 
1925 m. buvo'poetas ir kriti
kas Liudas Gira; pirmaisiais 
Dramos įsikūrimo metais va
dovavo* Dramai ir Dramos Me
no Tarybai. Nuo 1925 m. vasa 
ros Valstybė Teatrui (sujung- 
tomsi Operai ir Dramai) vado
vauja Teatro Direkcija, ku
rios pirmininku buvo paskir
tas buv. Dramos direktorius 
L. Gira; administratorius bu
vot A. Kernauskas. Nuo 1926 
m. Teatro direktorius buvo A. 
Sutkus, o nuo 1928 m. J. Sa-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Knu. Ant. M. Karužiškis

Lapkričio 10-ta Diena

DRrncflre

Žiūri, ar nepažins bandžiusių jį pagrobti. George Popp (dešinėj) su dukterim ir dviem 
sūnais detektyvų biure peržiūri gengsterių atvaizdus. Prieš keletu dienų norėta jis pa
grobti, bet šautdvu gengsterių atsiginęs. Jis yra farmerys Lake apskrity. Sako, turtingas.

bet net trūksta dnrbininTn '11KaUn‘J 8tHtosi 

. k j' i l>as Dairiu ligu

**»••■>■>■, ka,| darbo birfcJ turės ..„„„J* W' “ 

i"’1 nagai, patenkinti darM,Jn,o, bot
reiki,lavini,, IM ,)orbilli tai via,) _____

nkų trukumo noi . 1_________ . . «’,,Kose m'.nj

ne tiktai 
>’• mokslo tik

dvbė kai 1

[Vykdyti. Dai 

vivnldybei

n<d ir savival- 
iur-U darhų u^įį

lavonai bi
bau

‘artinų, |aiku Sfl tim lyriniai, 
reikėjo priimti į 

darbų SO darbininkų, bet dar
bo birža galėjo „ts 
15 darbin'nku.

s skrodžiami 
llL';i mirties 1

P

Lietuvos

*»

Hųst, tik

nn versitetas

riu trumpų laikų buvo art. J. tų — 30, dramos artistų — 56,tenoras Kipris Petrauskas, li
gi tol buvusis Petrapilio Ma
rijos Teatro* solistas, o taip 
pat pirmasis jaunos lietuvių trupėje; nuo 1921 m. Dramos 
Operos dirigentas J. Tallat-1 režisieriu yra buvęs art. K. 
Kelpša. Be K. Petrausko pažy Glinskis ir be jo nuo 1924 m. 
mėtini šie lietuvių Operos so- B. Dauguvietis; visi minėtieji 
listai: V. Grigaitienė (mezzo- dramos režisieriai savo dra- 
sopr.), J. Dvarionaitė (sopr.), matinę karjerų dar prieškari- 
A. Galaunienė (dabar gauna niais laikais Petrapilyje, dir- 
pensdjų), M. Rakauskaitė (bdami ten profesionaliniuose 
(dram. sopr.), V. Jonuškaitė- jrusų teatruose bei lietuvių ko-

Vaičkus, paskutinius kelis me
tus dirbęs Amerikos lietuvių

Jonaitė (mezzo sopr.), A. Kut- 
kauskas (ten.), A. Sodeika 
(barit.), J. Mažeika (barit.)

lonijose mėgėjų kuopelėse, pra 
dėjo. Žymesniųjų Dramos ar
tistų paminėtini, be pačių re-

ir kiti. (Trejus metus opera tu- jžisierių Glinskio ir Daugvie-
rėjo dar vienų dirigentų — lie
tuvių kompozitorių J. Gruodį.

r^\SoQ^U° Nuo 1935 m. be senų diriguoja [Vainiūnaitė, P. Kubertavičius,
ligi 1933 m. gruodžio 1 d. di- 1

čio (kurie taip pat kartais ir 
vaidina), šie: O. Rymaitė, A.

P'inms šių 
nos"ls Lietuvoje buvo 
Į' ngtuvės, gimė 
kiai, mirė 23,108 asu 

I'"1' ln laika gvv.*, 
uu^ 15,959 asmens.

r;

Kalėdinė
Ekskursija

rektorių buvo A. Oleka-Žilins
kas, buvęs Maskvos Dailės 
Teatro* artistas, nuo 1933 m. 
gruodžio 1 d. ligi 1935 m. pra
džios direktoriaus pareigas ė- 
ijo V. Kasakaitis, o nuo 1935 
m. pradžios yra Viktoras Ža- 
deika. i .

Nusipelnęs operai žmoyus
\

Operos įkūrimui didžiausių 
nuopelnų turi pirmasis Lietu
vos Operos solistas, žinomasis

no stiprybė; tai ne kad aš ma
tau mažiau nuodėmės; bet dau 
giau atleidžiančios meilės pas 
TaVe ir visa pakankamos ma
lonės.

“Kad aš parpuoliau; aš at
sikelsiu”. — Mik. VII, 8.

‘Kelsiuos, eisiu pas savo 
tėvų”. — Šv. Luko XV, 18.

Būk kantrus su kiekvienu, 
bet virš visa ko su savim. Aš 
reiškiu, nerimastauk iš prie
žasties savo netobulybių ir vi
sad drųsiaj kelkis po puolio. 
Aš džiaugiuos, kad tu kasdien 
darai naujų pradžių; nėra ge
resnio* pažangos būdo dvasiš
kame gyvenime, kaip nnola- 
tai pradėti išnaujo ir niekad 
nemanyti, kad esame gana pa
darę. — tv. Pranciškus Sale
zietis.

Tai ne kad aš jaučiuos ma
žiau silpnas, bet Tu būsi ma

dar ir M. Bukša, o vėliau ir j Petrųuskas, O. Kunnytė ir 
L. Hofmekleris. Operos' chorų H. Kačinskas. Nuo 1929 m. 
veda nuo pat jo susidarymo Ugi 1934 m. teatro režisieriu
muzikas J. Štarka. Operos te tapo paskirtas Andrius Oleka-

meno technikos personalo — 
10, technikos personalo — 67, 
iš viso 302 žmones.

Teatro skyrius Šiauliuose 
1931 m. rugsėjo 23 d. buvo

atidarytas Valstybės Teatro 
dramos skyrius Šiaulių mies
te. Ais naujai įkurtas Dramos 
Teatras beveik visa laikų va
žinėja. po provincijų su gas- Į 
trolėmis. 1935 m. jo nuolatinė 
būstinė iš Šiaulių buvo perkel
ta į Klaipėdų. Ir dabar jis yra 
toks skrojojųs, provincijų ap
tarnaująs, Dramos Teatras. 
Jo kolektyvų, kurio visų bran
duolį sudarė iš centro dramos 
nukelti artistai, dabar sudaro 
30 artistų ir apie 20 kitokių 
tarnautojų.

(Pabaiga bus)

» NEW V°BK2,
Lapkričio 27

EUROPA ..•••' GruodŽfo 2 
NEW YORK ..••• GruodHo 9 
HAMBURG Gruodžio 16
EUROPA I • eVROPJ

I vietinį agentų

H^MBUBG-ĄMEBICAN liti E

laivai ift?L

GEBMAN LLOYD

Millions prefer this "flavoi 

that is different"

Pamėginkite šį naujų Salai 
I^Dressing. Nauju būdu iš- 

• plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

žisieriai yra bUvęf K. Glins- Žilinskas, buvęs; Maskvos Pai
kis, A. Sutkus, D. Arbeninas‘lės Teatro artistas, dal^r dir- Jau triiksta Darbininku
ir npo 1925 m. N. Viekovas, 
buvusis ligi tol Bulgarų Naci- 
onalės Operos Sofijoje ir Ru
munų Karališkosios Operos 
Bukarešte vyriausias režisie
rius, nuo 1927- 28 m. buvo Tl- 
ehomirovas, o nuo 1928 m. T.
Pavlovskis ir P. Oleka. Ope- I Kunigai turėtų įsigyti S 
ros baletmeisteriais*yra buvę |Vyskupo Petro Pranciš-^ 
P. Petrovas, O. Dubecneckienė- kaus Bučio, M.I.C. para-l

bus New Yorko tentiaose. MIRACLE WHIP CONTAINS MOK2— 

FAR MORE—OF THE COSTIY INGREDIENTS!
l KAUNAS (Tsb.)' — Lietu-

, fT’“8?’'’ • • vjRUr spBrčai eina staty-
buvo nuolatinių tarnautojų: , . ...... , . a.‘

• c Lau ir Lritnlzi norhm Siu irt mn_
Administracijos — 15,

1936 m. pabaigoje Teatre

meno
vadovybės — 7, operos solis-

O vaike, ar tu esi puolęs? 
pakilk, ir eik, su lyg vaiko 
pasitikėjimu pas savo Tėvų, t 
kaip paklydėlis sūnus ir nusi
žeminusiai sakyk, su širdimi 
ir burna, “Tėve, aš nusidėjau 
dangui ir tau; jau nebesu ver
tas vadintis tavo sūnumi; lai
kyk mane kaip vienų savo sa
mdininkų”. (Šv. Luko XV, 
19). Ir kų gi darys tavo dan
giškas Tėvas, bet kų darė tas 
tėvas prilyginime. Ištikrųjų 
Jis nemdinys Savo esmės, ku
ri yra meilė, vardan tavo pra
sikaltimų. Ar tai ne Jo paties 
brangus malonumas, ir mažas 
daiklas Jam atleisti tau ta
vo prasi žengimus, jei tu tik i 
į Jį? nes Jo ranka nėra s>u- 
trumėjus, kad ji negalėtų 
padaryti tave tinkamu būti 
išganytu. — J°nas Tauler.

Švede, Jurgis Kėkštas ir kt. 
Dekoracijas yra darę V. Did
žiokas, prof. V. Dubeneckis, 
prof. M. Dobužinskis, Galdi
kas, Varnas, Libertas, Grega- 
ranskas, Šimonis, Truikvs ir 

‘kiti.
Teatro rižisieriai

|šytą
PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina #1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago,

FOR 
I TC H I N G 

S K I N

r Ar kenčiate niežiejimų, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentekit! Žemo per 30 

x metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimas, 
spnogns ir kitokias odoi 
negalavimai Pirk Žemo 
žiandien! Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c, $1.00._______

7

žemo
FOR SKIM IRRITOTIC1NS

/r

AMERICA’S w „A»(r7
leaoerat

r f F-'t.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo 

Š ALTIMIE RO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H.F.C. (U i. 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. v ; 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai.'vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak.

Iš pradžių Dramos režieie-

DASH<DIXON‘
OOTANDOMH RND-nurr 

OUKEIS MBM MME AMO
TMAT -rw«.y ARK B«(NC- TM<BM 
-ro TMB PtANET MARŠ IN 
-THIS frRRA-r SRACJB SHIP». .
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torius; S. Petraitis, manmlže- 
rius Amerikos Lietuvių Poli
tikos ir Pašalpos klubo sve
tainės. Pastarasis neseniai su-

---------- jsituokė su A. Kazlauskaite.
Čia, kaip ir kitose lietuvių* Tikrai yra malonu 'matyti 

olonijose, mūsų jaunimas už- lietuvių tėvų sūnus ir duktė

Čia Augę Lietuviai 
Turi Gerus Miesto 

Darbus
1735

1724

4.200.000
Cer»

J.540,418Cm
\\tayst

Car.

UIK00S 
Ceri .

ŽUVUSIŲ DŽL NEPRI
KLAUSOMYBĖS pa 

GERBIMAS

svarbias vietas mieste. . ris virš minėtose pozicijose. 
Sekantieji šio miesto ličiu- Šiuomi galima ir reikia pasi

niai ir lietuvaitės, Amerikoje džiaugti. Tai yra lietuvių jau- 
ęimę ir augę, turi gerus dar- uosius kartos geistinas pasi- 

B. Pažėra, policininkas; rodymas ir pavyzdys mūsų iš-
Pelaitytė, oficialė teismo eivijoje. Tiesa, vietos lietuvių 

rė 'miesto teisme; »r., organizacijos ir gerb. kleb.
įokaitė, telefono operatore kun. Simonas S. Draugelis ne 
[§tesniojo teismo rūmų na-' užmiršta jiaremti savojo jau-

M. Bukienė, mirusio p. di- nimo.
iko jauna našlė, telefono į Reikia tikėtis, kati Gary

1733

1732

I..7

'•sr
un.m

5,020,840
Ors

Automobilių produkcijai, Šiame braižiny pu rodoma, kiek kuriais metais (pirmais 10 
nu imsiu) Jungt. Am. Valstybėse padirbta au tomolulių.'Matome, kad 1929 m. buvo padirb
ta daugiau automobilių, negu šiais metais.

tore ugniagesių departa-1 miesto lietuviai niekuomet ne- mi kiek nors. daugiau rūpin- kė). O kiek ji yra pasidarba-< jas lietuviškai tautinėje, baž- 
iente; K. Bartkiūtė, slauge ' pasiliks nuo kitų tautų ir dar, tis savim, ,o ne apie kitus. Į vus pavargėlių, Katalikų Baž- nytinėje ir politinėje dirvose.

Iš radio srities 
Naujai įkurtas lietuviškas 

radio pusvalandis, tvarkomas 
Antano Dziko, kaskart darosi

kncy ligoninėje; V. Mažci- daugiau pasistengs savo jau- tai ji sakydavo: “reikale jų nyčios, arba tėvynės Dietų vos
miesto slaugė; A. Suu- įiuomenės reikaluose. |Dievas ir žmonės nebeužmirš ’.

i, miesto maisto inspek-1 Adv. N. Va lašina, Tad nebeužmirškime tos, ko-
labui ir pažangos srity (pla
tinant knygas ir naujienraš-

Iri šimtų kartų daugiau rūpi- čius), arba pilnos blaivybės
«nuttcmeno.s Iš “Pilies Broliškos Meilės”

TBILAD'ELPHIA, PA. — patorr.sų laikrašty “Pravda’’

nos kitais, negu savimi. Ne
būkime, kaip tie žydai, kurie, 
anot Kristaus, pirmiau užmu-

ilių mėnesy mirė airė a. a.'tilpo eilės pagerhimui mūsų |šdavo pranašus, o paskui jie-

j Lietuvų iš užsienių atvežta 
įvairių prekių už 155,500,000 
litų, o jaunai už 110 mil. li-

---------- Į tų; ja*r tų laikų išvežta j už-
KAUNAS. — Tautos Mn-jH>en*U8 prekių šiemet už 148,- 

ziejuje įrengiamas nepriklau-1 000,000 litų, z, pernai už 137,- 
somybės kovose žuvusienis j>a-' 000,000 litų.
gerbti skyrius. Žuvusių kovo- ■ =
st vardan įamžinti bus 1,500 i LIETUVIAI DAK I ARAI 
plytelių ant kurių bus iškalti
žuvusių didvyrių vardai. OR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS

— Lietuvos prekyba su už 1446 So. 49th Ct, Cicero, Iii. 
šiemečiais šiemet gyvesnė. I\r 
pirmuosius 9 mėnesius šiemet

LIETUVIAI daktarai ~

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

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

Kasdien išskyrus Seredą,
Sekmadienį susitarus.

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

U tam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 
3147 So. Halsted St., Chicago

Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

srity, to visko ir ant jaučio populiariškesnis ir mėgiames-

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
I 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. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Mayvvood Av. 
Phone Mayvrood 2413

Rez.:
2456 W. 69 St

)

TeL CANaI 2345 *

DR. F. G. WSNSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tek CANaI-0402

“skūros”-nebegalima būtų su
rašyti...

Sutucktuvėa veikėjo sūnaus
Spalių mėn. mūsų viengen

tis, Stasys Žadeika su Virgi
Agnės Kigan. Su lietu- didžiausio poeto Maironio. Li- .!ms altorius statydavo. Siuita 
ji gyveno gražiausioje lės dedikuotos 5-kių metų mi-įkartų išmintingiau yra gy-

jes giminės rties sukaktuvių paminėjimui, Į tam suteikti nois kųsnį duo- nija Neringyte susituokė Šv.
nos, negu mirusiam paaukoti 

1 viso pasaulio gėles.

tikoje. Kad
lėtų nors truputį rasti a- 

|pie jų paminėta lietuvių spau- 
loje, prie šios žinios priker- 

Igiaiue ir šias eilutes:
“Remain in peace before 

Gpd’s throne
>Agnės Kigan on tlie Sion

OI' heavens spliere, before 
Gpd’s face;

Because you worth is oi
this gtace.

For yours noble deeds and 
devout life,

You very good niother and 
... ~

And friend of every also
man —

Kernam always in God’s
Edenl

And for her kin, now is the
chance,

Pastorius — Ministeris 
Lietuvai

Spalių 31 d. vietiniam anglų 
! laikrašty The Pliiladelphia 
Inųuizer tilpo žinutė, kad jau

kias, 35 metų amžiaus liutero
nų pastorius iš Havre, Mont., 
daktaras Owen J. C. Noreni 

lyra paskirtas užimti Lietuvo- 
| je Amerikos reprezentanto — 
ministerio, atstovo, pasiunti
nio vietą.

Serga veikėja J. Šefeltaitė
Jau virš trys mėnesiai kai 

serga Juozapina Šefeltaitė. 
Guli miesto ligoninėje; reiš
kia medžiaginei pavargus. Ne
jaugi bus leista jai kaip “u- 
bagei” numirti miesto ligoni
nėje?! Nejaugi su ja atsitiks

I Juozapina Šefeltaitė yra ga
ilies narė Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjungos, narė LRKS 

'A 10 kuopos (tos kuopos ne-

Jono bažnyčioje, Jbridesburgo 
I (Pbiladelphijos priemiesty), i 

Jaunavedžio, Stasio Žade'- 1 
kos, tėvai yra geri nariai Šv. 1 
Jurgio parapijos. Kazys Ža- ■

nis. Visi juo labai interesu.o 
jasi. Reikale, ve, jo adresas: 
Mr. Ant. Dzikas, 3919 E. Tha- 
mpson sį., Pliiladelphia, Pa.

Korespondentas 

AKIŲ GYDYTOJAI AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

deika yra ne tik vien įžymūs 
seniai net ji buvo ir raštiniu- ’ biznierius, bet ir uolus veikė-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akyz egzaminuojamos — akiniai

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

uuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANaI 0523

LIETUVIA1 ADVOKATAI

I send my liearty condol- taip, kaip atsitiko su kanau- 
encel” ninku Jaunium, kuriam lietu-

(viai leido iš vargo badu nu-Mauni moterų darbuotė
Šv. Jurgio parapijos mote 

Į rys - darbuotojos parapijos 
gaudai, sekmadienį, 24 d. spa

mirti, o po to ant jo kapo pa
statė už 3,000 rublių pamin

klą?!
lj,. _ ... I Juozapina Šefeltaitė vra ge
liui, Sv. Jurgio svetainėje su-1 . - tv * .* ... , . rai čia žinoma. Dažnai pavar-nnavimo vakarą iri... , „ ....... .. ’ geliams, bažnyčiai, tėvynei a--pelnė per virs .>00 dol. Valio, .., , , ,,;tiduodavo paskutinį kąsnį... vi

Maironis tarp Karpato 
rusų... ’

ską, ką turėdavo, o po tam i 
dažnai būdavo tris, keturias į 
dienas nevalgius. O kaip ją

Spalių 30 d. vietiniame kar- tūli bardavo už tai, patarda-

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 lyte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. IIJa. 

or Tisu Snm£S-H£K£X t»£ cvth-
_

6W-7a*4T3* Tok rn£ 

T5iS onj: Diat 
} £or a :

HOOK-LIHZ-AHP r •

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPnblic 9600

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
avnYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Subat omis Ciceroj
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. CANaI 0257
Res. PROspect 6659

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

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

fi iki 8 vai, vakaro

\ $Yl££TV£AKr- ''/oU'K£ ~Th£ 
y I £v£K Loycp

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. TelL P.pnblic 6047_____

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS* 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telepbone: REPublic 9723

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedol. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. Calffomla Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

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

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. B. J ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 VVest 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMlock 6111 

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

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

i Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

Tel. YARdg 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400

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

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sckmadieuiais 
pagal sutartį.

TeL BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZELTS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. J. SHIN6LMAN '
VĖL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir Širdies Ligos 

jo 8pecialybė
Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1924 So. 49th Ct. 
TeL Cicero 3656

Ofisai 4930 West 13th Street 
 Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDvray 2880

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

Tel. ofs. REPnblic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Maf’uette Rodd
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
šeštadieniais nuo 9 v, r. iki 1 p. p. 

101 Broadvray 
MBLROSE PARK, ILL. 

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. ▼. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

TeL LATayette 8016

OR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 Sa Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
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.

Valandos 9—10 A. M. 
.Nerfėjiomią pagnl sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Azaociation ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mflsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

Nėudokitės patarnavimu tą daktaru, dentistų, advokatą ir biznierią, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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VIETINES ŽINIOS

Dėkojame Federacijos »v>sk- sllei1’ n‘<u<>ra« Kelly ir 
Chicago Apskrities d,,’g kitų Ž5'mi'* il,lanių' 
Skyriaus Vedėjui

CICERO NAUJIENOS
Kvietimas čių sujungi erių rankomis pa- 

Įdarytos. Taipugi gražių dova- 
Moterų Sujungus 2 ku,'>pa paaukota mūsų biznierių, 

( Šiomis dienomis parap. svet. lengjn bunco party P. Jaukšų k. a. Iioaaevelt Furniture Co.,
\77"’ . 'p»««»dejo bazarelis. Atsilankę nainuOije> 1822 So. 4jS Court, 2310 W. Roosevelt Rd., Frank

L. R, K. Betler. Clucago nesigailės, nes yra labai gra mnbr u ,i 7.40 v v Ti,,,, a ..f . „
, , u . 1 1 dpR ’ 11 u » ‘ au v* v » i/yUn' Sahle, Hardware Store, Bučuapskr. skyriaus Musų Gigą- Jų dovanų. Bazarelis eis sek- gft 25c.

bar pradėti kirsti. Taip pat 
iš to ruožo bus pašalintos ir 
visos sodybos. Iš gyventojų j 
šį ruožų nieks negalės įkelti 
kojos. Tie, kurių žemės ir tu
rtas bus tame ruože, turės 
visų perkelti. Ruožų “tvarky
ti” pradėjo lenkų pasienio ka
riuomenės sargybos.

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

yilHIIUIHIIIIIIIIIIHIIIIIIi
B PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI

nizuotoji Veikla” vedėjas J. „.adieniaia nuo 4 vai, o ant-,“ viso8 ^ungietės ir svečiai LtojT gyv«-
Šliogeris, rašydamas apie,sku- ,„dieniais ir ketvirtadieniai., kviečiami atsilankyti. Visi J”’ 8tree‘ nepasiturinčiai, tad toks

okupantų pasikėsinimas į Šių 
elizija vargšų žemes dar labiau juos 

įstums į skurdų ir vargų.

bius visuomenės, reikalus nuo 6 vai. vak. Taip tęs’sj pci bu8 patenkinti dovanomis, ka *** (iwwU SUre ir kitL 
“Drauge gražiai paagitavo tris savaites. 'daugi viscs dovanos yra pa-Į Rangimo K ttnizij

+ « Oi’ K" 071 įmuro Abudu Iremti Šv. Kazimiero Akade
mijos Statybos Fondų ir ARD 
darbuotę. Visa šūdini jam už 
tai dėkojame.

Lapkr. 14 d. įvyks jauki 
pramoga, rengiama ARD, Šv. 
Kazimiero auditorijoj. Tai bus

Parapijonai kviečiami pasi
matyti bazare! X. Y. Z.

Pranešimas

Kaune Statomas 
Antras Gumos 

Fabrikas

“Negyvasis Ruožas” 
. Administracijos 

Linijoje
PUTINKITE “DRAUGI’

KAUNAS (Tsb.) — Prieš 
keletu metų buvo pastatytas

ty su visokiais įvairumais ir pijos mokyklos kambary įvyks P*11**^8 išdirbinių
pamarginimais bei dovanomis. Marijonų Rėmėjų 19 skyriaus 
Bus įtaisytas gaisiakalbis (dė 1 susirinkimas. Darbo prieš u- 
ka Fuhmian Foster Co., iš kis turime daug, tat ir pra- 
kurios F, Burbienė gavo daug šoma kuoskaitlingiausiai atsė

WėST SIDE. — Šį vakarų 
nepaprasta card ir bunco par- 7:30 vai. Aušros Vartų para- KAUNAS (Tsb.) — Kiek 

okūpuotos Lietuvos gyvento- 
(kaliošų ir kit.) fabrikas var-' jai yra patyrę iš lenkų pries-
du “Inkaras”. Inkaras dirba 
visu savo pajėgumu su apie 
700 darbininkų ir savo agami
niams randa pakankamai pir
kėjų.

Dabar statomas antras gu-
ir/leisti Ir kiti kambariai la ! * * - Iminių dirbinių fabrikas var-
užleisti ir kiti kambariai i» Steigiami Kilnojamieji du ..Ou3„a,.; jį stato to pa. 
sejams. Be dovanų, nei vienas. - > .n r

dovanų ir kurie žada sureng-, lankyti, 
tį ir visų užkandį svečiams).

Valdyba

Auditorija erdvi, be io bus Lietuvos Darbininkams 
riami Kilnoį 
Knygynėliainegrjs namo.

Įžanga 35c. Kas dar neturi 
bilieto, galės gauti prie durų, 
tik prašomi nesivėluot. LpeL 
mas prasidės lygiai 3 vai. Vi
sus nuoširdžiai kviečia,

▲RD ir Rengimo Komitetas

Town of Ląjke Žinių 
Žinelės

KAUNAS (Tsb.) — Darbe 
Rūmai devyniuose miestuose, 
kur yra daugiau darhininkų,

Parapijų,.mokyklos «zut»<, M )aikraKiams į,
platina chance cards . ’181 ■ 
pašomi neatsisakyti vaikučių
prašymui. Tuomi paremsim ^'rle kultūrklūbų yra
gerų tikslų.

f.

l Du Svarbūs Dalykai:
1. —Balzekas Motor Sali* DYKAI prirengs jūsų

karui karboralorių lr generatorių žiemos v»- 
žinėjiiųui.

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit heoterį.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

I 4030 Archer Avenue Tel. Vlrginla 15U

Shiiihihhmhhhhhhhi

ties vardo akcinė bendrovė. 
Šis fabrikas bus didesnis už 
“Inkarų”. Fahriko trobesių 
statyba eina į pabaigų; netru
kus bus pradėtas mašinų mon-

yra įsisteigę darbin'nkams ku- tavimas (statymas) ir po 2-3 
Kūriniai klubai. Klubai turi (Mėnesių nauja stambi įmonC 
didelį pasisekimų, darbininkų bus paleista į darbų, 
gausiai lankesni. Klubuose ym Manoma, kad abiejų fabri- 
salės paskaitoms, susi rinkikna- gamybai Lietuvos rinka 
ms, vaidinimams, koncertams* hus permaža; todėl bus sten- 
yra kambariai šachmatais pa <hunaai gumos gaminius eks- 
žaisti, radio pasiklausyti, kny-. |P°rtuoti į užsienius.

miMn ubvi m iw.> ■ . .į.;

pu uitos ir skriaudų, šiandien 
visiems gerai žinoma. Pasku 
tiniuoju laiku okupantai dar 
lobiau pradėjo siausti ir visiš
kai nesiskaityti su pademar- 
kiinijo gyventojų teisėmis. Da 
bai jie sugalvojo įvesti dar 
vienų nepaprastų dalykų 
negyvų ruožų. Tai greičiau bus 
ne negyvas, bet mirties ruo 
žas. Tokį’ ruožų lenkai atei
tyje yra nusistatę pravesti vi 
su pajdemarkliniju. Dabar toks 
mirties ruožas pradėtas vesti 
6 Mm. pademarkl. ilgyje, Ruo
žas bus 15 metrų pločio, (kai 
kur dar platesnis). Visi to 
ruožo paliestieji medžiai da-

Nek. Pras. Panelės Šv. me
rgaičių sodalioijos mėn. susi
rinkimas įvyks lapkr. 14 d- 
1 vai. po pietų, mokyk, kamb. 
Narės kviečiamos atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių. Daug 
yra kas svarstyti.

nuolatiniai knygynai, iš ku
rių darbininkai gauna knygų 
pasiskaityti. Kad knyga būtų 
prieinama ir tiems darbinin
kams, kur kulturklūbų nėra, 
Darbo Rūbnai sumanė įsteig
ti kilnojamus knygynėlius. Ke 
liuose kilnojamuose knygynč- 
livose yra parinktos įvairios 
skirtingos knygos. Knygynfls

Loyola universitete įvyko! vienoje vietoje, o paskui ve- 
C. Y. O. jaunimo suskridę. kitur; teiP nuo

l+l
PRANGJSKU8
MICKIEWICZ

Buvo atstovauta visos Ch'ce- 
gos katalikiškos aukštesnės 
mokyklos ir kolegijos. Tarpe 
Šv. Kazimiero akademijos at
stovių, buvo 13 mergaičių iŠ 
Tovn of Lake. Atrodo, kml 
•r mūsų akademikės daug da 
rbuojasi katalikiško jaunimo 
dirvoj. Per sųskridį kalbėjo
prez. Roosevelto sūnus Jame;. j tarpe.

laiko knygynėliai via bus pa
keičiami, kad skaitytojai gau
tų įvairių knygų pasiskaityti.

Darbininkai turi palinkimų 
į švietimųsi, lavinimus!, kny
gų skaitymų; todėl tikimųsi, 
kad kilnojamieji knygynėliai 
turės pasisekimų ir atliks ku-' 
Itūrinį uždavinį darbininkų

Mirė lapkr. 9. 1937, 1 vai. ry
to, sulaukęs 32 metų amžiaus.

Gimęs Chicago, IU.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Lucille, du brolius: An
taną. ir Vladą, brolienę Vale
riją ir sūnų Antaną, seserį Sta
nislavą, jos vyrą Jerome Stel- 
ner, ir jų dukterį Geraldlne. 
dėdę Joną Mackevičių ir jo 
moterį, tetą Elzbietą Paškau- 
skbenę įr Jos šeimyną ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pa&irvota-i 1311 So.
4 9 Avė., Cicero. III.

Laidotuvės Jvyks penktadie
nį, lapkričio 12 d. iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Antano par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingas pamaldos už 
velionio sielą. Po paięaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Kuatirdžial kviečiame visus 
ginąinea draugua-ges ir pažys
ta m ua-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę moteris, broliai, se
suo lr Btmtnės.

Laidotuvių Direktorius A. 
Petkus, Tel. CICero 2109.

4. t A 

Benediktas Luinis
Perbiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 7 d., 8 Vai. ryto. 1937 
m., sulaukęs pusę amžiaus, gi
męs Žagarės parapijoj, Šiaulių 
apskr., Kukiužių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
•

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Barborą, 2 sūnus: Be-- 
nediktą ir Edvardą marčią Ci
ną ir vieną anūką Reimontą, 
uošvius Joną ir Julijoną Čiu- 
ru8 ir gimines; o Lietuvoje 
gimines, draugus ir pažystamus.

A, a. Benediktas priklausė 
prie šv. Antano iš Padvos 
draugystės.

Kūnas pašarvotas 668 W. 
18th St., Radžiaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks lapkr. 10 
d., 1937, 8:30 vai. ryto Iš kop
lyčios J Dievo Apveizdos pa-, 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą o Iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benedikto Luinio 
giminės, draugai tr pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse tr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnai, Marti, Anū
kai, VoSvial ir Giminės.

Radžius.
uja 1 
Tel. CANai 6174.

A t A
Jonas Samoška

Mirė lapkričio 8. 1937 iri.,
9:55 vai. ryte, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskr., Pa- 
gramančia parap., Mažonų km.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi seseris; Julijoną Žemeckic- 
nę lr Jos šeimą Marijoną ir 
švogerį Antaną Bartkus Ir jų 
šeimas, du brolius; Antaną ir 
brolienę Josephine ir Jų šei
mą ir Vincentą ir daug kitų 
gimlntų, o Lietuvoj tris seseris: 
Petronėlę, Agotą lr Oną lr ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas J. L.nle- 
vtčiaus koplyčioje, 4348 S. Cal
ifornia Avė.

Laidotuvės Jvyks ketvfrtadio- 
nį, lapkričio 11 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtus 
į Gimimo Panelės švč. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr paž.v- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Broliai,
Brolienė lr Giminės.

Latdotuvų direktorius J. Ltu- 
levičius. Tel. Lafayette 3572.

30 DIENŲ MIRTIES 
SUKAKTUVfcS

LIf DNA ŽINIA Iš LIETUVOS
tt

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

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

- i . - ?

VENETIAN MONUMENT CO., INI
Išdirbėjai aukštesnės rūšies] 

paminklų ir grabnamių
------ o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

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

------ o-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 

taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeiii 
žymesnių Chicagos Lictu^Vų

527 NORTH WESTERI 
AVENUE

ARTI GRAND A V K.

Telefonas 
SEEIey 610

CHICAGO, ILL.

r
J

t T a.
Jonas Kazlauskas
Mirė lapkr.. 9. 1937 m., f:20 

vai. ryte. sulaukęs pusamžiu.
Kilo U Šiaulių apskri.. Lygu- 

nų parap., Kubaičių kaimo.
Amerikoj Išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

stser) Valeriją Valantlnlenę. 
Žvokerį lxx>giaą Valaagną. se
sers dukterj Oną Hansonienę 
ir Jos vyrą Edwardą Hanseną, 
sesers sūnų Vladą lr Jo mote
li Valeriją ir klius atminas lę 
pažjstain-us. o IJetuvoJe seserį 
Agatą ir gimines.

Kūnas pašarvotas Ą. Pat 
,AoJe. 4834 8. Wes-kaus koplyČ 

tern Avė..
laidotuvės įvyks subatoj, 

lapkričio 13, tė koplyčios 8 vai. 
syta bus atlydėtas į (Ūminio 
Panelės švč parap bažnyčių, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionis sielą. I*n pa
maldų bus nulydėtas į Iv. Ka
zimiero kapinea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminia draugus-ges Ir pažy- 
■tam u a as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: bmutn. AvogeriM Ir 
<.|n0aė-

laidotuvių direktorius A. 
I‘orima. Tol. (įravsbūl OkldZ-

PADGKONE

i.'a '
PRANCIŠKUS DAUNIS

Mirė lapkričio 4, 1937, 2:10 vai, ryto, ftųlaukea pu- 
aės amžiaus. Velionis buvo kDe& iš Rokiškio apskr. 
ir parapijos, Jakaiškių kaimo.

Paliko liūdinčius: br.olj Izidorių, brolienių Veronikų, 
brolio sūnų Le Roy, pusseserį A pelę Čepuka, jou vyrų 
Kazimierų Čepu k ų, pusbrolį Baltakį ir jo šeimynų ir 
daug kitų giminių.

Po gedulingų pamaldų Šv. Mykolo parf liažpyčio.je 
paiaidotaa ftv. Kazimiero kapinėse lapkričio £ d.

Dabar reiškiame Širdingos padėkos žodžius visiems, 
kurie prisidėjo prie atidavimu velioniui paskutinio pa
tarnavimo. Pirmiausia dėkoju gerb. kun. J. fta ui i pa
kui už gedulingas pamaldas, ačiū šv. Mišių aukoto, 
jams, geliu aukotojams, ačiū Chicagos Lietuviu ar-jai 
ui atlikimų savo pareigu prie iųidojimo, ačiū grab- 
nešiųms tos dr-jos nariams. Ai rd ingai dėkojame lan- 
k tįsiems pašarvotų velioni, dalyvavusiems pamaldose 
biznieriams, draugams ir Ivdėjualeins į amžino atilsio 
v etų. Ačių grahoriui J. F. Budefkiui už rūpestingų 
patarnavimų, per kų palengvino mums pergyventi 
liūdnas valandas.

O tau brangus broli, užbaigusioms Šių žemiškų ke
lione, teuišviečia Amžinoj į ftvieea.

Nūiiūdea; <Br^tį».

MOV MYLIMAS TĖVELIS

Jonas Petrauskas
Mirė spalio 10 d., 1937 m., 

sulaukęs ilgos senatvės. Buvo 
palaidotas spalio 12, 1937 m., 
au bažnytinėm apeigom Salantų 
kapuose. Kilo iš Kretingos ap
skrities, Salantų Parapijos, 
KlrkAų Kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
Lietuvoje tris dukteris, Moni
ką Petrauskaitę, Oną Karbons- 
kienę ir jos vyrą Pranę Knuk- 
stienę, vyrą Juozą Knukstą, 
sūnų Joną ir marčią Anastazi
ją ir jų visų' šeimynas. Ame
rikoje paliko sūnų Pranciškų, 
marčią Josephiną, dvi dukte
ris; Barborą Preiblenę, vyrą 
Petrą Emiliją Kaminskienę, 
vyrą Justiną lr jų visų šeimas.

Lapkričio 12 d„ 1937 m.,
7:30 vai. ryte atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Bus laikomos trejos šv. 
Mišios sykiu. Visų Šventųjų pa
rapijos bažnyčioje, Roselande.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d mu gus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose pa
maldose. Po pamaldų kviečia
me visus atsilankyti B. Prel- 
biu namuosę, 10511 3. Wabash 
Ąve.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys A- 
nūkui lr Jų šeimos. B. Prelbis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTj

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

KhuujklU mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:M vaL vakaro ii W. H. T. 0. rieties (1420 K.) — PraaeidįM 

V. ŽALTIMIERAS

LAlūOTUViy
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE ME™“™'
KOPLYČIOS VISOSI 
MIESTO DALYSDYKAI

P. I. Ridikas 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

LackawiczžSoui
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman lff70

I. Liulen

A. Masalskis 

A. Petkis 
S. M. Skirias

tapąs Eudeikis

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Pbone YARds 1138-113®

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46t.li Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Westem A' 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883
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VIETINES ŽINIOS

Minėsime Karo 
Paliaubas

Gricaitės Koncertui 
Praėjus

Muzikos mėgėjui gausingai 
susirinko Chicagos Lietuvių 
auditorijon praeitų, sekinadie- ! 

1918 m., lapkričio 11 <1. luti- nio vakarą jmsiklausyti tūpes- 
gėsi baisusis Pasaulinis Ku- tingui prirengto duinin’nkės’ 
ras. Ketvirtadienį bus minima .Jadvygos Griuaitės koncerto, 
19 m. ‘sukaktis, kurių išvakft- asistuojant dain. K. Pažars- 
rtse mūsų dienraščio radio kiui, V. Taručiia, pianistui J. 
pusvalandyje bus pasakyta Byanskui ir orkestrai, 
kalbų. Kalbas svofias 15 l.ie-į j.vofirania huTO tl,r,j„ga 
jura. knn. .lak. F. Kap-aius, įva;ri p,.a,|Hta |it,„lvh) k„m.
kuro purų kulbų mūsų radi.. p„zill)ril, kflrinill. .‘Vakaras ' 
pnsvalandžm klansyln ai iš- (|,al..„„.„skien,-.s), ..,Je „,8rgi

Aldus., su di.leku pas.lank.ini- sakak,|iai” (TnlIat-KolpScs;. 
mu.

Per mūsų radio pusvalandį 
kalkės svečias iš Lietuvos

1

Tad, šiandien 4 valanda už-
‘“Meile uždegta krūtinė“ (A.

X ’ —n.u uz- A|eksio) Tolinus sekė “Var-
sfljtykila.si.v.. prilnlnvus ant p|j <klina.. i5 f p
j»:iX' stonas ir pusiklnusy ..,akna... (|Wibw), kuvi 
kitę Įdomios programos.

Daug Dirbama

M’KST SIDE. -

bai komplikuota ir nelengva 
išpildyti. Čia dainininkė paro
dė savo rūpestingą prirengi
au}, gabumą ir interpretacijos

Aušros supratimą.
Vartų parapijoj eina ruošima
sis prie misijų, kurios prasi- 

Mės lapkr. 14 d.
I Dabar šeimynoms ir pavie
niams nurodomos visokios kliu 
lys, kurios sutrukdo pasinau- 

ti misijomis. Klausant rni- 
sijonierio pamokslų ne visi 
vieąodai supranta. Ypač sun
ku suprasti tiems, kurie save 
aukštai laiko ir daug apie sa
ve mano, kurie remia ir skai
to bedieviškus laikraščius tei
sindamies, kad tie laikraščiai 
jiems nieko blogo nedarą. Bet

^puikybėje ir užsispyrime gy
vena, neklauso Bažnyčios ir 
Dievo įsakymų. Jie pakyla 
mintyse ir kalboje su karalium 
Faraonu, kurs tarė: “Kas man 
dievas ir Jo įsakymai”.

Taip visi apsileidėliai sako. 
“Kas mums katalikiški laik
raščiai, knygos, geri darbai!” 
Jiems labai kvepia laisvarr.n- 
Įnybė ir blogas gyvenimas.

Dabar todėl visiems sifllo- 
Ima geros knygos ir katalikiš-

tainėj, prie 23-čios ir Lake ’* 
gatvių.

I Idipkrič.io 20 d. populiarus
• Provifv) Lietuvių Atletų klū- 
! bas rengia šokius Bellwood
• Ballrooni salėje, Eastern avp. 
i ir Washington Blvd. Grieš
šauni ir plačiai pagarsėjusi 
Gwen Johnson’s orkestrą.

JULIUS VELIČKA
MOVERtS IR 

EKSPRES1N1NKAS
Perkėlė savo biznį iš 

2507 West 69th Street
į naują vietą po num.

6921 S. Westem Avė.
Telefonas 3713

CLASSIFIED
j=

Manant statyti san naują numą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

IEŠKAU PAT* TOK LIETUVOJE

■ ftv. Jono vyrų draugija r. o- f ltNIVERSAL 
siasi palinksminti sve-ius sa
vo šokių vakarėlyje, lapkri
čio 27 d., Blur Gcpsi* svetai
nėj.

Visų tų <1 ra ligi jų vaki.rų Re
ngimo Im’s.jcs nu< širdžiai 
kvier’a Melrose Purlio lietu 
vius, kaimynus, ciceriečius iri •
svečius iš toliau atsilankyti, 

| pus.'dink.’ ant’, paviešėti ir 
pasigėrėti s.ų draugijų sve
tingumu. J-

RESTAURANT 
Modsmiškiausia ir Pato 

giausia Valgykla 
Brd orte

750 W. 3’ s: Street 
A. A NORKUS Mivin’nkas 
Tel. Victory 9670

Joniškiečiuose a.rba Skaisgl riebiuose 
arba natno Joniškiečiuose. Mainysiu 
nht Chl>-agos namo. '•

Kreipkitės J
J. SMAKAS,

6943 Mapictvood Avė., 
Cliirago, Illinois

PADAVIAU I NAMAS

Dvieju aukštu mprlols narnos, nttl. 
kas, vonios, uždaryti porčlai. d\irių 
karu g-imdžlu* Kaina 84 900. \'.— 
parduosiu agentui. SavIninka- - 285 t 
°o t’br' Ova Avė. (pirmiau buvo 
Turner A ve. j.

Boksinis Bilius

Po to gražiai pildė dain. K. 
Pažarskis prologą iš operos 
“Pagliaeci” (Leoncavallo).

Kitoj programos daly Gri- 
caitė išpildė “A Heart Tliat’s 
Free” — (Robyn), “Kur ba
kūžė samanota” - (Šankaus), 
“Una Voeo Poco Fa” iš op. 
“Sevilijos Kirpėjas” — (Ros- 
sinio), “Mano gimtinė” — 
(Kačanausko), “Ausk močiu
te drobeles” (A. Pociaus) 
“Birutės arija” (PetTausko). 
Klausytojai gėrėjosi Grieaite. 
Ištikrųjų, jinai žada mūsų tau 
tai nemaža garbės. Pridėjus 
prie to jos išsilavinimą, balso 
stebinantį lankstumą, gyvumą, 
spalvą ir nuoširdžiai šypso - 
jantį asmenį, ne veltui ji pu
blikos buvo priimta entuziaz
mu. Po koncerto dain. Gricai- 
tei įteikta septyni bukietai gė
lių. , ‘ . r

Ant galo sekė muzikai is vei
kalas paties Gricaitės parašy
tas “Neregė”. Dain. Gricaitė 
vaidino “Glorijos” rolę --

“Tarzanas” pateko į čalėjimą. Prisižiūrėję judamųjų pa
veikslų, daugelis ypač iš jaunino, užsidega noru tapti artis
tu, Hollywood “žvaigžde”. Vienas tokių, klevelandietis Kari 
Metz, užsidegė noru tapti Tarzanu. Išsirengęs jis nuėjo į 
parką ir pradėjo praktikuotis — karstytis po medžius. Pra
nešus policijai, toji, užuot pasiuntus į IIollvwood, “Tarzaną” 
uždarė j kalėjimą.

Draugija Šv. Motinos Die 
vo Sopulingos rengia “boksi
nį balių” sekm., lapkričio 14 
d.

Kviečiame visus atsilankyt
Per šį vakarą bus priima

mos naujos narės nuo 16 iki 
25 m. dykai, o nuo 25 iki 30 
už pusę įstojimo. A. Gudas

Padėka

BRIGHTON PARK. - - Šir
dingai dėkoju Nekalto Prasi-

Lapkričio 14 d., G vai. va- Kaip tik priešingai/atėjus dėjimo Panelės Šv. ^parapijai 
kare, parapijos svetainėje į- žiemos orui, kai žmonėms pa- ir parapijos kunigams, kurie 
vyks parapijos metinis ban-išdaro daugiaus išlaidų, dar-j prašė pasimelsti, kad Dievas

West Pullmano 
Naujienos

i geros Paul’s orkestros. Kvie
čiami sveteliai ir vš Chicagos.

LEftlVSKAS
KRUPNIKAS

— 80 Procf —
Labai gardus gėri J 
mas. Gerkit Lietu
viuką Krupniką su 
karšta arbata pa&a- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernos. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa- 
siunčiatne ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė. 
Plione Boulevard 0470

CHICAGO, ILL.

k

K • '.'.i-:: j
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ki laikraščiai, kad prieš mi- “jjeregę’\ jOg dikcija sudarė
sijas pasiskaitytų ir, sustip 
rėję dvasioje, nusižeminę, atei
tų į misijas pasiklausyti pa
mokinančių pamokslų.

Jau daugelis parodė gražų 
įvyadį. Daugelis taip pat į- 
gijo “Kelionės Įspūdžiai”, 
i daugeliu gražių paveikslų, 
įrašytus paties misijonierio 
nn. B. Pauliuko.
Visi raginami pasinaudoti 

proga. Per misijas visos kny
gos bus nupigintos. Pav., “Ke-

neišdilddmo įspūdžio ir buvo 
publikos įkainuota.

lėta Lukošiūtė
X.- ■■■
lionės Įspūdžiai” kainuoja $3, 
o dabar parsiduoda tik už $2

Rap.

— Klaipėdos krašto, seime
lis bus naujai renkamas atei
nančiais metais: jan krašte 
pastebimas priešrinkiminis nu
siteikimas.

G AS-OIL-LUBRIC ATING-W ASHINGI

MIDVVEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVĖ. TEL CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

PARDAVIMUI DUONA

Vienos dieno. senumo duona Ir py
ragai pardavimui už pusę kainos. 
Didelis pasirinkimas. Atdara vaka
rais.

4224 VVest Rooseveit Road Ir 
1528 So. K<»d7.le

PARDAVIMUI BI'CERNtf:
ie, sutParsiduoda httčernč Ir grocernė, toi 

elektrlklnlų šaldytuvu ir mėsai pj 
styti mašina Parduosiu arba ič 
duosiu. Pardavimo priežastj pM 
site ant vietos.

ynq DTTT>O.
150 E Kensington Avė. 

Tel.' Pullman 1411.

rARDAVtMI I TAVERNAS
Narnas ir tavorno biznis, su sale. ku
rią galima lšrenduotl dėl visokių pa
rengimų. Naujai išdekoruota šilto 
vandens šiluma. Randasi lietuvių 
apielinkėje. Atsišaukit Į

MOONLIGHHT TAVERN 
1820 West 46th Street 

Chicago. Illinois

PADAVIMUI STAKLES

Pardavimui stakIC3 audimui, su vi
sais įrankiais. Duosiu pilnas infor
macijas apie vartojimą. Atsišaukite: 

11116 So. Spaulding Avenue
Telefonas Cedarcregt_2933______

PARDAVIMVI NAMAS

Vieno aukšto namas su krautuve, 4 
kambariai užpakaly, šilto vandens ši
luma. 2 karų garadžlus, kaina $4,800, 
vertas du kart tiek.

2443 West 71st St.. arti Artesian 
Chicago UU nojs__________

* PARDAVIMIT NAMAS

kietas. Darbščios šeimininkės hai pradeda mažėti. Daugelis 
vakarienei- ruošia, kąlakutie- atleidžiama iš darbų, o kitiems 
nos. Bus trumpa, bet graži sutrumpinamos darbo valan- 
programa. Po to, prie geros dos. Mūsų žyfrius ir senas pa- 
Phil Palmer (Orkestros, bus'rapijos veikėjas Kazimieras 
šokiai. ’Alvinskas b^tgi sako, -kad ne-

Reikia pažymėti, kad bu/reik nusimin‘i ’ P° NauW M<!' 

tai paskutinis šiais metais pa-

suteiktų 'man sėkmingą opera
ciją ir kad greitai pasveik
čiau. Ačiū Dievui, jau daug 
geriau jaučiuosi, šykiu neriu 
padėkoti ir visiems, kurie už
prašė šv. Mišias ta intencija. 

Agota Balsienė, 4355 So. Ar
tų bus daug darbo. Gal, ir tei tesian avė.

COAL
Anglys

rapijos parengimas. Visus 
draugus ir -rėmėjus iš visur 
širdingai kviečiarme į šį ban- 
kietą. Pats gerb. klebonas kun. 
A. Linkus su komisija dar
buojas. Biznieriai: Al. Zube 
ir Mrs. Stef. Zubienė vaka
rienei aukojo po didelį kala
kutą, o Žilevičius gėrimo.

Lapkričiai 21 d., parapijos 
svetainėje Moterų Są-gos 7 
kuopa rengia “Cabaret party

sybę .sako.
1

Rap.

Melroseparkiečiai
Įsismagina

MELROStf PARK. — Lap
kričio 13 d, įvyks Šv. Onos 
moterų draugijos metinis šo
kių vakaras isu programa, ku
rioj pasižadėjo dalyvauti mū
sų choras, Juozafinos Masiliū- 
nienės - Ramoniūtės vedamas,• z l,
ir Petraūčiūtė, gabi šokėja.

L I H I M E N T

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .....................$6 00
Mine Run ... ...... 5-75
Egg ........................ 6 00
Nut .................  600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR! t KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRI EM1ESČIL OSE

Tel. ARDmore 6975
zz

Kas neišmėgino didžiausių 
gyvenimo kartybių, tas nie
kuomet nesugebės įvertinti 
didžiausių gyvenamo saldybių.

and Balloon Dance”. Bus ir 
užkandžio, o po to šokiai, prie Vakaras bus Blue Geese sve-

1938 IKiy 
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI
e * **

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. J

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

PETRENAS
APTIEKA

Turime pilną eilę vi«J- 
kių gyduolių ir nami
nių vaistų.

Receiptus sąžiningai 
išpildome.

2359 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k

Krūtinės stotos, kartos gali Išsi
vystyti l nelslmę, pa<prs.*tal 
leMvlej* p*varto>i* ramina 

I šildančią Musterole. Musterole 
Į ra tiktai mostė. Jinai yra “Osin- 

ter-irrltant.” Milijonai yr* varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen- 

oja.

štai pa- 
itnančią,
irole ne- I

thmj Galima gauti aptiektose.

West S.dėje pardavimui 3 fletų na
mas su bučtme ir groserne. biznis 
išdirbtas per 30 metų. Gera vieta. 
Lietuvių seniai apgyventa. Kreipki
tės pas savininką.

2316 So. Hoyne Avė.
Chicago, Illinois •

NALDOKITfcS

Mūsų įstaigoje randasi • pigiai ant 
pardavimo keli šimtai visokių namų. 
rezidencijų, apartamentų, biznio na
mų ir liotų, kuriuos apturėjom par
davimui nuo bankų recelverių ir 
insuranee kompanijų, dįėlto prašomo 
atsilankyti dienomis ir vakarais po 
adresu:

F.rne8t Gelssler
2749 W, 63rd SL, arti California Avo. 
 Chicago, Illinois

PARDAVIMUI
Parduosiu už morgičių |700 6 kam
barių medinj namą gerame stovyje.

Taipgi parduosiu už morgičių 
$2,500 10-tles flatų mūrini namą.

Chernauskas Offtce 
1900 So. Union Avė. Tel. Canal 2183

PLATINKITE “DRAUGĄ” >

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

MATYKITE J| ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUTM-OUEANER 
ATLIEKA 82 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
IIEALTII-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pad
inonstrueti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAUSIO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO RIOJ 

TERITORIJOJ

BIE8 GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME Pn,N\ MTF.RĄ 
SU CITY SEALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAU8 PEČIAMS ŠAUKITE

CANaI 2020 ‘ .

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 Wpst 26th St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublie 8402 ~ T°"as $?40
Tonus ar daugiau.


