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DAILT IN AMERICA.

METAI-VOL.

Šanchajus, gr. i. — ja
ponų autoritetai grųžino ame
rikiečiams užgrobtų laivų Fei- 
ting ir japonų trečiojo karo 
laivyno vadas vieeadmirolas
llasegawa už įvykį atsiprašė laivas priklausęs 
Amerikos karo laivyno vadų 
vieeadmirolų Varneli ir konsu
lų Gauss. šis pastarasis ener
gingai protestavo dėl laivo už 
grobimo.

Vėliavos išniekinimas dar 
neišaiškintas.

ŠANCHAJUS, gr. 1. — Iš 
diplomatinių šaltinių sužino
ma, kad japonų karo vadovy- 
liės įsakymu grąžinamas japo
nų užgrobtas amerikoniškas 
laivas.

Be to, japonai jūrininkai 
griežtai užgina, kad jie būtų 
išniekinę Amerikos vėliavų į-

mesdami jų į AVhangpoo upę. 
Sakosi jie to nepadarę, tik nuo 
laivo stiebo nuleidę.

Toliau teisinamasi tuo, kad, 
girdi, japonai jurininkai manę 

kinams, bet1
ne amerikiečiame? ir ameriko
niška vėliava tik pridengia
mas.
» China Foreign Steamsbip 
kompanijos (amerikoniškos or 
ganizacijos) viršininkai pirmu 
tiniai amerikoniškam konsu
lui Gauss buvo pranešę apie 
vėliavos išniekinimo įvykį.

Gruzinus laivų, įvykis bus 
uždarytas, kadangi japonai 
sunkiai sukalbami.

Japonai čia sumedžiojo ir. 
pasiėmė visus įvairių rūšių ki 
nų laivus, rekaliugus karo vei 
kernams. Be šių kliuvo ir sve
timšalių laivams.

OO. ILUNOI8 UNDER THE ACT OF MARCH «. 1«?»

SVEIKUMO ČEMPIONAI IR ČEMPIJONĖS JAPONŲ LAKŪNAI SU
NAIKINO KATALIKIŠKA 

PRIEGLAUDĄ
ŠA.NCHAJUS gr. L 

Prieš porų savaičių japon 
kūnai su orinėmis bombJ
sunaikino katalikiškų našia 
prieglaudų Kašinge. 86 ki 

Į našlaičiai užmušta. Po įvyl 
šio lionibardavimo nesuras1 
apie 130 kinų bėglių, 4 pratik 
cūzių ir 5 kinų seserų vienui® 
Įių.

Apie šį įvykį tik šiandie: 
pranešė Prancūzijos ambasa 
doriui P. E. Nassiar du čia m 
vykę katalikų kunigai misi
menai.

Ryšium su gyvulių ir žemės ūkio produktų vykstančia paroda Chicagoj čia įvyko ir ūkininkų (farmerių) jaunimo or
ganizacijos, žinomos vardu “4-H elubs”, suvažiavimas, kuriame rasti sveikiausi ūkininkų vaikai ir jiems- pripažinta svei
kumo čempijonatai. Štai jie (iš kairės pusės į dešinę): Barbara Sargeant, 15, Salem, Ore.; Georgia C. Poynter, 17, Living- 
ston, Ky.; Jonatban, Joyner Jr, 17, Mariov, Okla.; June Modlin, 17, Beaver City, >Neb.; Ned Crawley, 17, Prošpect, Va.; Do
nald R. Wielage, 19 Dorcbeater, Neb.; 
Clayton, 17, Van Meter, la.; and Donna

Louis W, Sbarpe, 19, 
u 0xenter, 15, Kunkle,

JUGOSLAVIJOS VYSKU
PAI ISPANIJOS VYS

KUPAMS

Misionieriai sakosi jie pei 
dešimtį parų pėsti vyko 
rado priemonių greitesnio su-J 
sisiekimo su Šanchajumi.

itaija patenkinta Briuselio konferencijos 
nepasisekimu

MILANAS, Italija, gr, 1.1 Rytuose nepaveikiami.
— Premjero Mussolinio dien-į Kų gi japonams gali pada- 
raštis Popolo d’Italia reiškia ryti Amerika, Britanija ir 
pasitenkinimų Briuselio konfe Prancūzija bendrai lr pavie- 
reneijos nepavykimų. Šios konniui veikiant? klausia dienraš- 
fereneijos tikslas buvo sulaiky tis.

Ir atsako, kad nieko ypatin
ga. Net pati sovietų Rusija 
negali pradėti jokių žygių

iš anksto žinojusi, kad konfe- preš japonus, kadangi savo vi 
rencijos pastangos yra tuščios, duje sovietai susilauktų mirti- 
Bet nenorėta Italijos klausyti,'no smūgio. Sovietų Rusija to
kai jos delegatas priešinosi gali tenkintis tik grasinimais, 
konferencijos rezoliucijoms ir Tai viskas. Japonai neturi jo- 
kitiems užsimojimams prieš kio priedo, kuris galėtų juos 
japonus, kurie Tolimuosiuose i suremti iš nugaros puses.

ti japonų įsikariavimų Kini
joje.

Dienraštis pažymi, Italija

VIENA, Austrija, gr. 1. — 
Jugoslavijos katalikų vysku
pai pasiuntė laiškų Ispanijos 
primui kardinolui Goma. Ispa 
nijog vyskupams reiškia gi
liausių užuojautų jų kentėji
muose dėl raudonųjų gaivalų 
šėlimo.

SOVETĮĮ GENEROLAS 
ATŠAUKTAS Iš PA

RYŽIAUS
PARYŽIUS, gr. 1. — 15 

vietos sovietų ambasados at
šauktas į J£aekvų karinis pa
lydovas gen. Nikalojus Semi- 
onovas. Jam išvykus, sovietų 
ambasadoje teirautasi dėl jo i

Jugoslavijos vyskupai męl- į grįžimo atgal i Paryžių. Atsa- 
džia Dievo, kad Ispanija būtų kyta, kad apie tai nieko neži-
išvaduota iš bedieviškojo ko
munizmo jungo.

SAN FRANCISCO PAGER
BS ARKIVYSKUPĄ HANNĄ

SAN FRANCISCO, Cal., 
gr. 1. — Ilgus metus čia vys
kupavęs JE. arkivyskupas E. 
J. Halina 1935 metąis dėl se
natvės atsistatydino iš užima
mos vietos ir apsigyveno
Romoje, kur jis mokinosi į ku

• Hnigus.

MANDŽIUKO PRISIDĖS 
PRIE SUTARTIES

TOKIO, gr. 1. — Japonų ir 
Mandžiuko valstybės vadai 
karštai sveikina Italiją dėl 
Mandžiuko pripažinimo.

Pažymi, kad Mandžiuko vai 
sitvbė prisijungs prie Vokieti
jos Japonijos Italijos prieško

Šįmet arkivyskupui Mauna •»»»«■«»*• sutarties, čia pažy

sukanka 25 metai, kaip jis 
konsekruotas vyskupu. Kuni
gystės 50 metų sukaktuves mi 
nėjo 1935 m.

Dabartinis JE. arkivysku
pas J. J. Mitty pakvietė visus 
arkivyskupijos kunigus ir ti
kinčiuosius šio gruodžio 4 -d., 
šeštadienį, minėti arkivyskupo 
Hanna konsekracijos sukaktu
ves maldomis ir geraisiais 
darbais.

mima, kad tai bus nepaprastai 
svarbus įvykis.

Astronominė žiema prasi
dės gruodžo 22 d. Bet meteoro 
loginė (orinė) prasidėjo va
kar, grudžio l d.

Taip aiškina federalinis ord 
biuras Chicagoj.

Cortland, N. Y.; Albert W. Olson, 19, Dwiglit, Kas.; Junior 
O. (Acme Photo.),, I »

Mo apskrities prokuroras korija 
prieš miesto niokos

Cooko apskrities prokuroras 
T. J. Courtney vakar pradėjo 
Šertuosius savo tarnybos ‘mo
tus. Šia, proga jis kalbėjo Chi 
cago Association of Cominer- 
ce (Chicagos prekybos sųjun
ga), susirinkime.

KINAI ŠALIA NANKINO
NAIKINA SAVO AMU 

NICIJĄ
KANKINAS, gr. 1. — r] 

miesto srityje kinai sunai ■ o| 
susprogdinimais savo amunic 

Iiau atkakliai kovoti prieš U0® krovinius, kad tas net 
miesto politikierių sėbravimų- Japonams, knci4 neaula >inai| 
si su organizuotomis gaujo
mis, kaip jis sakė, prieš “kri- 
minalininkų sąjungas su poli
tikieriais”.

Courtney pasižadėjo ir to-

veržiasi šio miesto

Savo kėliu kinų jtarit tnpn< l 
skubotai taiso pozicijas apln 
miestų, tikėdamies vis gi kai]

Jis pareiškė, kad nepriklftu- 
noma. sus Chicagos demokratų parti-

Matyt, šis generolas grįžęs įjos “bosams” (jis pats yra 
į Maskvą bus dingęs taip,:demokratas) ir smerkė miesto
kaip dingę visa eilė atšauktų 
į ten sovietų diplomatų.

Gen. Semionovas, matyt, į- 
PARYŽIUS, gr. 1. — Po į- veltas j GPU prasimanytų san 

vykusios Anglijos su Prancū-1 Raibį prieš diktatorių Stalinų.
zija konferencijos, čia aiškina-

POUTIKIERIAI IMAMI 
NAGAN

CENTRINE EUROPA LEN
GVIAU ATSIKVĖPĖ

mai, centrinė Europa, o ypač 
Čekoslovakija, lengviau atsi-1 
duso. Anglija su Prancūzija, 
ir šį kartų pasižadėjo saugoti 
nuo Vokietijos nacių kesinimo 
pi Čekoslovakiją ir Austriją.

BILBAO MEDŽIAGIŠKAI 
REMIA NACIONALISTUS

SALAMjANCA, Ispanija, la
pkr. 30. — Šis miestas nacio
nalistų vyriausybės reikalams 
davė 12 milijonų pesetų šidab 
ru ir tokių pat sumų auksu lr 
brangenybėmis.

Prokuroras Courtney nepri- nors sulaikyti priešų. V

Relief
iškelta

Illinois Emergency 
komisijos susirinkime 
aikštėn, kad kai kuriose Illinois 
valstybės srityse bedarbių šel
pimo fondai be atodairos eik
vojami. Apskaičiuota, kad kas

viršininkus, anot jo, atsako- 
mingus už organizuotų gam- 
blierių siautimų mieste. Sakė, 
kad gamblierių įsigalėjimas 
Chicagoj sukels naujų pikta
darybių bangų.

klauso Cooko apskrities demo
kratų partijos srovei. Jis pri
klauso gubernatoriaus Horne- 
rio srovei. Cooko apskrities 
srovės vadai bandė jį pašalin
ti iš kandidatūros ištarnavus 
ketverius metus. Tačiau jis 
nepasidavė ir be apskrities 
srovės vadų malonės rinki- 

■ muose laimėjo.

-ei

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA MADRIDO 

APYLINKES

MADRIDAS, gr. 1, — Radi
kalai praneša, kad nacionalis
tų artilerija bombarduoja šio 
miesto apylinkes. Be to, jų lar-

mčnesia pusė milijono doleri, kiinai p"°la kai karias ra4ika-

niekais išleidžiama, daugiau- 
sik politiniams reikalams.

Tuo tarpu ateinančiais me-| 
tais Illinois valstybei pritruks 
apie 12 milijonų dolerių be
darbių šelpimui.

lų pozicijas.

GAISRAS IŠVIJO ŽMONES 
GATVĖN

tiesiamos dygliuotų vielų t 
ros, įtaisomos barikados, ypa į 
miesto vartų pašaliais, yiso 
apylinkėse baigiami reng i
kasų tinklai su kulkosvaič i 

konkretiniaig lizdais. Dit 
kinai kariai ir civiliniai. D i- 
gybė bėglių atvyksta į mies t;

Kankine kol kas pagili u i 
31 amerikietis ir 41 kitų sve
timšalių.

Iš jų sudarytas tarptautinis 
komitetas, kurg reikalauja 
ponų karo vadovybės nustato 
ti Čia kurioj nors miesto da v 
saugumo zonų, į kurių b Ul
inės galėtų susispiesti visi sve 
timšaliai atakuojant nuėstu 
Japonų karo vadovybė niekp 
neartsako komitetui.

SUŠAUDYTAS UŽ LAKŪ
NŲ DINGIMĄ

Prancūzija su Anglija aeisspraide 
kolniju gražinimo klausimo

PARYŽIUS, gr. 1. —'bus klausimas ir reikalingas
Prancūzijos premjeras Chau-1 ilgesnio galvojimo, 
temps ir užs. reikalų ministe-Į Aiškėja, kad • Anglija ir 
ris Delbos grįžo iš Londono,1 Prancūzija nenori skirtis sn 
kur per dvi dienas konferavo kolonijomis, kurios atimtos iš 
su Anglijos vyriausybe kolo-į Vokietijos pasaulinio karo lai 
nijų grąžinimo* Vokietijai ir ku.
kitais tarptautiniais klausi- Anglija ir Prancūzija turi 
mais. sumanymų Vokietijai šį kartų

Kolonijų grąžinimo klausi- skirti Belgijos ir Portugali- 
mu nieko nesutarta. Pažymi- jos. kolonijų kai kurias dalis 
ma, kad tai yra didžiai svar- Afrikoje.

DAUG KAS NEMOKA 
MOKESČIŲ

Cooko apskrities tvarkan
tieji išlaidas organai labai su
sirūpinę. Daug žmonių nemo
ka mokesčių už nekilnojamus 
turtus, nes mokestys tiesiog 
nežmoniškos — kai kuriais at
vejais tris kartus didesnės už 
normales mokestis.

Gaisras smarkiai ištiko Win 
gert Pottery Co. dabravietę, 
5035 Foster avė. Padaryta a- 
pie 20,0.0 dolerių nuosto- 
tt,. . .

SUSITIKS VYRIAUSIEJI 
DARBININKŲ VADAI
AVASHINOTON, gr. i. — 

Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas Green ir Commi
ttee for Industrial Organka- 
tion galva Lewis sutarė susi
tikti ir asmeniškai pasitarti 
dėl organizuotų darbininkų 
vienybės reikalingumo.

Jųdviejų pasitarimas gal
Užvakar naktį gaisras -kilo1 įvyks rytoj- Tai bug pirmasis 

radijų parduotuvėje, 6322 So. .dviejų darbininkų vadų sus it i- 
Western avė. Iš trijų aukštų kimas po dviejų metų atkak- 
namų šešių butų žmonės išsi- lios tarpusavios kovos už pir- 
nešdino gatvėn pajutę pavojų, mybę darbininkų orgnnizaci-

Tačiau gaiši ag apsiribavo
tik parduotuve. ’ Reiškiama vilties, kad, rasi,

jiedu sutaikys šias abi darbi
ninkų organizacijas.STUDENTŲ DOVANA KA

RO MOKYKLAI

-Lietuvos studentų organiza
cijos savo tarpe surinktomis 
aukomis nupirko kariškų šau
tuvų ir per kariuomenėg šven
tę, lapkr. 23 d., juos padovano 
jo Pirmojo Lietuvos Preziden 
to A. Smetonos vardo 
mokyklai.

LIETUVOS GYVENTOJŲ 
PRIAUGUS

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Žiniomis iš Varšuvos, sov. R i 
sijoj sušaudytas architektus 
Anatolis Tupolevas, kurs pu 
dirbo braižinius lėktuvui, i 
kuriuo šeši sovietų lakūnai is- 
srkido į Ameriką ir šiaur »
ašigalio apylinkėse dingo.

* -
Tupolevas, sakoma, apkal

tintas už neapdairumų dantyk 
lėktuvo braižinius.

Lietuvos gyventojų priau- 
glig per šių 1937 m. pirmuo
sius 9 mėnesius buvo 17,794 besuota, 
asmenys. Tų patį laikotarpį šilčiau, 

karo ,būta: 14,142 jungtuvės, 43,148 Saulė 
gimimai ir 25,354 mirimai. si 4:20.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — I- 

nepastovumas, kiek

teka 7:00, leidžia*
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Prezidento Namų Planas

Prezidentas Rooseveltas šiomis dienomis 
Pasiūlė kongresui naują planą, /kuriuo ma 
nu: a užbėgti kelią naujai gręsiančiai ekono
mine depresijai. Prezidentas siūlo- kongre
sui skirti šešiolika bilijonų dolerių namų 
statymo planui.

Jei tas planas būtų priimtas, žmogus, 
turėdamas $600.00, galėtų pasistatyti namą 
už $6,000.00. Tai būtų galima padaryti šiuo 
būdu:

Asmuo, norįs pasistatyti naimą, priduoda 
kontraktoriaus planą bankininkui. Jei banki
ninkas nusprendžia duoti $5,400 paskolą ant 
sumanyto statyti. namo, statytojas kreipiasi 
prie vietinio FHA (Federal Housing Admi- 
nistration) skyriaus, prašydamas niorgičio 
apdraųdos. FHA ištirs statomojo namo.pia- 
ną, vietą ir aplikanto kreditą. Jei visi rei- 
kalavimaj. bus išpildyti, FHA pažadės ban
kui išmokėti, jei skolininkas to padaryti ne
pajėgtų. Tuomet bankas duoda paskolą, ina 
apdraustą morgičių ir namo statymas gali 
prasidėti. •

Sulyg dabartiniu planu — 20 procentų 
išsimokėjimui $6,000.00 paskolos, statytojas 
turi įnešti $1,200. Mėnesiniai mokesčiai sie
kia nuo $55 iki 60. Žinoma, inimant taksus 
Ir apdraudę. Sulyg naujuoju planu statyto
jui namo mokesčių būtų į mėnesį apie $50.

fcihd tie, kurie

Lietuvių Sąjungos Valdybą ir pavedė jai ne
delsiant sudaryti šiai S-gai statutą, Imtis 
organizuoti S-gos Skyrius ir pradėti tą gy
vybiškai reikalingą darbą užsienio lietuviuo
se, kuris numatytas S-gos statute.

Deja, Sąjungos Valdyba savo, numaty
tiems darbams sutiko nenugalimų kliūčių ir 
tik po 2 metų susilaukė palankesnių sąlygų.

Dar ir šiomis sąlygomis Sąjungos Val
dyba negalės plačiai išplėsti savo darbo, bet, 
pirmasis žingsnis daromas “Pasaulio Lietu
vio’’ leidimu.

“Pasaulio Lietuviui“ rūpės visi lietu
viai, bet ypatingai gyvenantieji už Nepri
klausomos lietuvos sienų. Pasaulio Lietuvis 
svarstys dvasinius ir medžiaginius lietuvių 
tautos reikalus. Pasaulio Lietuvis gerbs tiek 
religinius, tiek ir kitokius įsitikinimus.

“P. Lietuvis” jungs po visas pasaulio 
žemes išsiblaŽkusius lietuvius. Bendradar
biaudami “Pasaulio Lietuvyje” visų kraštų 
lietuviai jungsis ir artės. “Pasaulio Lietu
vis” duos nešališkų žinių iš Lietuvos ir iš 
visų kraštų, kur tik lietuvių gyvenama.

“Pasaulio Lietuvis” jungs įvairių nu
sistatymų ir įsitikinimų žmones. “Pasaulio 
Lietuvis” ragins lietuvius būti gerais savo 

kalbps,

Dr. J. Didžiulis

ŠIANDIENĖJ LIETUVOJ

1. Cuique suum. 2. Mussolini ar Masarykas? 
3. Neperdirbta žaliava. 4. Sijonų šešėliuos. 5. 
Politine išmintis. 6. Dešimtmečio balansas. 7. 
Svętimos rankos? 8. Antroji medalio puse. 9w 
Kai giesme nesusigieda. 10. Dvasiški jos kvarte
tas. 11. Kunigai svetimam vežime. 12. Quo va- 
dis Lituania catholica? 13. Kepti karveliai. 14. 
Kiaušinis vištą moko.

PROr.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

j Išl Kpanijog nuo rebdių pu- 
jbėgo ir Amerikon parbėgo vi- 
|sa “Abraliomo Linoolno” bri- 

labai daro valdžią įtartiną, ki gada. New Yorke brigadą šu
tų akyse. Todėl visų, net ii Įtiko balšavikai ir atidavė mie- 
pačių tautininkų, yra troški i<to raktus. Kiti verkė žiūrėda

mi į brigadą.
Dabar eina visokie figeriai,

(Tęsinys)
3. Neperdirbta žaliava

Kita autoritatyvinio režlno inag> kad p Tflbelis nebūtŲ 
ypatybė yra kad jis ten premjeras. Garbingas ir tikrai
objektyvuoti stivo valstybės sąve gerbiąs žmogus visomiskr m balsaVikai atidavę briga- 
didybę, kitaip sakant, tuiėti jėgomis vengs bet koki,o įta- dai laktus ir verkę. Mano del- 
prieš akis konkretų tautinės, rjlll0< jr kada du švogeriai pet
gerovės idealą, lai yla svar- nietų nietus užflma aukščiau

nas tlumočija šitaip: balšavi
kai pasiskubino brigadai ati

' — Ko jis nori!
— Jis liepia atnešti žiemi

nę kepurę, — atsakė senukas, 
ir atnešė kareiviui kepurę.

— Prinesite solomu! (at
neškite šiaudų) — pareikala
vo kareivis.

— Ko jis dabar nori? — 
klausia senutė.

— Jis nori saldumo, — at
sakė senukas, ir atnešė gorčių 
medaus.

Kareivis pamanė, kad senu-
biausias dalykas autoritatyvi- giaH valstybėje vietas, tai ita- duoti New York miesto rak- kai iš,jo juokus krečia ir siua
. M M • * . - « ik * . . ta • V C* ta į A Atautos vaikais, Įta „lame režime. Italijoj tokiu rimtts savaime ky]a. Nors ju.- tus dėl to, kad brigada nepa-

b"droTvisų “ijfivių’ tėvynės Lietuvos ir kiek' ‘",tiniu idealu y™ r“’? dn abu ir 8en'jai b#U. tačiau ; reikajayty raktų nuo fondų ir 
galint dažniau ją lankyti * Boęios Imperijos atgaivinimošitoks valdžios sąstatas meta,(nepažiūrėtų, kur prapuolė tūk-

“ Pasaulio Lietuvis” ragins už Nepri- Vokietijoj tautiniu sta- ant judviejų šešėlį; garbinga/ stančiai dol. surinktų Spanijai
klausomos Lietuvos sienų gyvenančius lietu- ^u -ra £erinanU rasės prana-, žmogus to visomis jėgom ?.
vius steigti lietuviškas mokyklas, kurti lie- Sumas prieš visas kitas. Ir saugosis, nors 30 sąžinė ir 
tuviškas kultūrines ir ekonomines organika- šitie, nors perdem klaidingi, 
cijas, leisti lietuviškus laikraščius, palaiky- bet didingai ir konkrečiai pi

gryna būtų. Bet gal kas paša kad, brigadai grįžusi, gali uie-

kiai tarė:

— Požaluista, pokažyte do-1 
rogu do drugoj derevnil (pra
šau parodyti kelią į kitą kai-^, 

vaduoti, kaip paskelbt mūsų ,m4)*
guvermenas. Verkė gi dėl to,j — Ką jis dabar sako? —

yra gerai susipažinę su įSSi^-'šlaffino reika
las. Iš esmės Prezidento planui galima pri- 
tarti, nes jis turi šias geraSĮ puses: namų 
Statymas išjudintų pramonę, pakeltų pirki
nio jėgą ir kita — kuo daugiau piliečių bus 
Banių savininkais, tuo mažiau įtakos darytų 
komunistų ir kitokių radikalų pastangos sėti 
Žmonėse nepasitenkinimo ir neapykantos sė
klą. Žmogus, turėdamas nuosavybę, darosi 
pastovesnis ir rūpestingesnis.

“Pasaulio Lietuvis”

paklausė senutė.
•>— Dabar nei aš nežinau,

— atsakė senukas. — Kibą 
reik eiti pas kaimyną Joną. 

tik po ilgų ir nelengvų ban Suėjimui tai iš Čikagos į New.Jie yra tarnavęs vaiake, net 
dymų, pagaliau Ciano daly j Y'orką, tai iš New Yorko į Oi- Įfetfebeliu buvęs. Jisai žinos, 
vavimą valdžioje atperka ne- kagą. . iko nori tasai niekis.

Atėjo Jonas ir klausia ka-

kys: ogi Mussolini ar ne 411'litas aukų neduoti Spanijai ir 
ti savo menininkus ir mokslininkus, padėti liečiams atvaizduoti, idealai žentu valdo Italiją? Taip, bet balšavikų tūzai neturės gud- 
saviesiems svetimuose kraštuose prasikurti patraukia paskui save didžiu- gentę prje &avęs pasistatė taim po Kaliforniją ii važi-
ir prasigyventi ir kt. , les mases.

“Pasaulio Lietuvis” ragins lietuvius ve
ngti tarpusavio nesantaikos ir kvies į ben
drą darbą, dedant pagrindan toleranciją -- vos tautininkų, reikia .pasaky- t
kitokių įsitikinimų gerbimų. k»d neto* j»ki" k°"- »bslotjnas Musolinį autonte-

“Pasaulio Lietuvis” bus gausiai ilius- kretaus tautinio idealo. Kaip
truotas. Iliustracijų bus iš visų šalių ir iš tą tautinę didybę konkretizuo- 
Lietuvos. , ti, kaip jos siekti — nieko pas

“Pasaulio Lietuvis” duos' pluoštelį ir juos nėra aiškaus, o juo la- 
grožinės literatūros, mūsų užsieniečių ir Lie- biau didingo. Net visa jų iš- 
tuvos rašytojų ir poetų kūrinių. 1 or^ visft jų santvarka aiškiai

“Pasaulio Lietuvis” tuo tarpu eis 2 kar- išduoda J^tų sekimą.
Pakeista tik tįyabųžių spalva,, 
bet ne forma. Taigi Lietuvos 
tautininkai nė kiek nėra tau- 
tiškesni už kitas lietuviškas 
grupes. Kas yra buvęs Itali
joj, tas su pasišlykštėjimu pra

Ir vėl grįžtant prie Lietu-

tas. Kai matai uošvį su žentu 
valdant valstybę, tai sakai, 
kad valdo vistiek uošvis, bet

Klyvelando laisvamanių ga- 
zietos redaktorius K. S. Kar
pius po savo bilijušavo ban

kai matai, kad valstybę vai- kieto leido asilui padainuoti 
do du švogeriai, tai atrodo, I tokią korespondenciją. Susi-

Lapkričio 15 d. Kaune pasirodė “Pasau
lio Lietuvio“, Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
leidžiamo laikraščio pirmas numeris.

Pasaulio Lietuvių Sąjungos valdyba, su
sidedanti iš R. Skipičio, L. Šimučio, K. Sle
ževičiaus, kan. A. Steponaičio, dr. J. Lei- 
mond, kan. F. Kemėšio! prof. K. Pakšto, St. 
Vitaičv), P. Bulaičio ir J. Kalnėno, pinmame 
“P. L.“ numeryje apie laikraščio tikslą taip 
sako:

“Kiekviena stipresnė ir kultūringesnė 
tauta stengiasi turetį savąją nepriklausomą 
valstybę, nes tik savojoj valstybėj tauta- ga
li visapusiškai pasireikšti, gali išugdyti sa- 

kultūrą. Mes, lietuviai, inetekę savo ne- 
f 1 • ’ausomos valstybės, suskurdome kultfl- 

• ri' h ir medžiagiškai ir, nenorėdami nešti 
tusų jungo, tūkstančiais bėgame iš savos tė
vynės ir pasklidome po visą žemės rutulį. 
Prieš 20 metų sušvito Lietuvai nepriklauso
mybė* saulutė ir jos spinduliai atgaivino ap
mirusį fuūsų Tėvynės kūną, pažadino ir su
stiprino mūsų dvasią, nuskaidrino mūsų vil
tis. tBet, deja, toji nepriklausomybės saulė 
viso Lietuvos žemių trečdalio nepasiekia, o 
išsiblaškę po visą pasaulį mūsų broliai ir se
sers, nors jie sudaro arti pusės visas mūsų 
tautos, permažai tėra susiję su savo.buvusia 
tėvyne, if kas klirt vis mažėja kontaktas, vis 
daugiau ir daugiau nutolstama nuo Lietuvos,
primirštama savoji kalba. Mūsų didžioji prie
dermė neleisti, kad toliau taip būtų.

Pirmasis Pasaulio Lietuvių Kongresas, 
|vykęs 1935 nu rugpiūčio mėn. 11-^18 a., pa
rodė, kad lietuvių tautos vaikai, be skirtu

mui pažiūrų bei įsitikinimų, yra pasiryžę dir
bti lietuvybės stiprinimo darbą visur, kur 
tik yra lietuvių. Kongresas išrinko Pasaulio

tu per mėnesį.
L “Pasaulio Lietuvį“ leidžia Pasaulio LieT 

tuvių Sąjunga, redaguoja Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos Valdybos išrinkta komisija: R. Ski
pitis, J. Leimonas ir J. Kalnėnas.

“Pasaulio Lietuvis“ pradeda tą didįjį 
darbą užsienio lietuviuose, nuo kurio laimin
go išsišakojimo didele dalimi priklausys be
veik pusės mūsų tautos, gyvenančios už Ne
priklausomos Lietuvos sienų, lietuviška stip
rybė. Tą dąrbą pradėdama Sąjungos Valdy
ba tikisi nuoširdžios paramos iš Lietuvos, o 
ypač iš užsienio lietuvių šviesiosios visuome
nės. Prašome į talką.”

Pirmasis “P. L.” numeris gana įvairus.
Dr. J. Leimonas rašo apie Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos planus, prof. M. Liubavskis apie 
lietuvius ir jų protėvius, Wiltst. apie pradi
nę Šiaurės Amerikos kolonizaciją, dr. K. Pa
kštas ragina pradėti lietuvių kolonizaciją, 
M. Ruseckas rašo apie užsienio lietuvių 1937 
m. ekskursijas. Be šių straipsnių įdėta ir 
daugiau įdomių raštų: “Kas pirmas atrado 
Ameriką”, “Lietuvių kalba — pasauliui rei
kalinga kalba”, “Amerikos jaunimas ir lie
tuvių kalba”, “Ką veikia pasaulio lietuvių 
organizacijos”, “Amerikos lietuviai aukšto 
siose Lietuvos mokyklose”, “IŠ lietuvių bui
ties svetur”. Be to, dedama eilėraščių, gana 
daug iliustracijų.

Žodžiu, 1-inas “P. L.” numeris daro ge
ro įspūdžio.

kad iš tikrųjų ją valdo tik 
....dvi seserys...

5. Politinė išriiintis

Tačiau tautininkų režimui 
daugiausiai kenkia nenorma
lūs santykiai su katalikais pi
liečiais. Autoritatyvinė valsty

eis nieko specifiškai tautiško bės santvarka visų pinniau- 
neturinčias jaunalietuvių ei-1 šiai paremta piliečių vieningu
les. Vieną kartą p. Preziden
tas Karininkų Ramovėj į dr. 
Šliupo priekaištį, kad tautini
nkai y^a akla fašizmo kopija, 
atsakė, kati tatai esanti mūsų 
dienų bendra tarptautinė sro
vė. Taip, mes atsakysime, ta 
čiau ji turi būti nudažyta tau
tinėmis varsomis if įgauti sti
prų savo tautos karakterį, jei 
nori masėms nors tariamai im
ponuoti. Mūsų gi tautininkai 
nieko grynai savo, tautiška ir 
tikrai didinga nestato prieš 
akis ir todėl, suprantama, tau-

pritarimu ir pasitikėjimu sa 
vo politiniais vadovais. Bet 
ar gali būti tikras vieningu
mas ir pritarimas valdžiai ten 
kur 80 nuoš. gyventojų teisė? 
nerespektuojamos? Kam kam. 
bet jau tokiai valstybei, kaip

Sveikina Išeiviją

Vilniui Vaduoti Sąjungos suvažiavimas 
Kaune, įvykęs praėjusį mėnesį, šiaip sveiki-į tautoš"idealų

rinkę į bankietą žmonės: 
“Programo vedėjų laukė —

* “Labai nekantravo,
“Bet mus ponai garbingieji 
“Biskį pavėlavo...
“Kallias jie gražias pasakė, 
“Publika paplojo,
“Bet už vis geriausia tiko, 
“Kai kalbėt nustojo.”

Caro čėsaie, rašo vienas ma
no kampelio tavorščius iš 
Spring Valley, Ilk, į mūsų kai- no’ 
mą užėjo ruskis kareivis ir 
pas vieną senuką paprašė 
kirvio.

— Davaite mnie topor (tluo-

reivio?'
— Ko nori, maskolian?
— Pokažyte dorogu do 

drugoj derevni, — pakartojo 
kareivis.'

— Žinote, ko jis nori! — 
tarė Jonas senukams. — Jis 
nori šyvos kumelės ir rogių.

Gerai. Pakinkė senukas ku
melę ir, sėdęs su Jonu, nuve
žė kareivį į kitą kaimą.

— Blagodariu vam (ačių 
jums), — tarė kareivis lipda
mas iš rogių.

— Na, o dabar ką jisai sa
ko? — paklausė senukas Jo-

mūsų tėvynė, reikia ne bet i^te ma^ ^rvi)' Senukai ne
kokios, bet tikros, cementinės >suPrato rusV kalbos.
vienybės, ne fiktyvinės, pačių 
vadų sau įsikalbėtos ir dirb 
tin4s. Labai keista, kad tauD- i 
ninku valdžia nemato tikrojo 
vienybės pagrinde..

Nesiskaityti su didžiule sa

kiausia eenuko:

Bloga daryti jis nori, 
tėvai, — atsakė Johas. — Bė- 
gkim!

Suvirto senukas ir buvęs 
fetfebelis Jonas į roges, dro- 

SenųtėĮžė botagu kumelei ir paliego 
nuo kareivio.

šaulį. Vėliau jis panoro kata- nei katalikų, kurių Lietuvoj
likų mažumą palenkti savo 
neo-pagoniškoms idėjoms, bet 
kuomi tas viskas baigsis, tai

yra apie 80 nuoš., nei suvo- 
kietėjusiu protestantų, nei juo 
labiau žydų. Taigi tautininku

tos nežavi. Idėjos, jei didžios, vo piliečių dalimi if vesti jot 
pačios patraukia mases. Pas j atžvilgiu nedraugingą politiką 
mus tautininkai masių paver
gę neturi. Būkime atviri ir 
neklystame: Lietuvos masės 
nėra su tautįbinkais. Tauti- 
nkikai nė mažiausio entuziaz
mo nesukelia nei liaudies, nei 
inteligentijos sluoksniuose: vi
skas dirbtina, visk&s Impor
tuota, be stiprios asmenybės,

! be konkretizuotų ir didingų

visados buvo ir bus politinė? . .. ..v . .. , dirbio amato ir pripažįsta liau
avmintioc crAba Llnnni l/od *

dar pažiūrėsim. Pažymėtina, sėdėjimas ant daugelio kėdžr 
kad Mussolini savo Fašizmo tikrtftnoje yra tik sčdėjkr 
Doktrinoj atsisako nuo diev- ant savo pačių suriestų ko,

na užsienio lietuvius:
“WS XII suvažiavimas nuoširdžiai svei

kina Jus, Jungtinių Alnerikos Valstybių, Pie
tų Amerikos, Didžiosios Britanijos ir kitų i Kas ypač mažina dabartinė 
pasaulio kraštų lietuvius, dėkoja Jums ūži tautininkų valdžios paaitikėji-

4. Sijonų šešėliuos

išminties stoka. Jdoniu, kad 
Mussolini, kurio politinį ir ad- 
ministratyvinį genijų kiekvie
nas turi pri^ažiiiM, šios klai
dos nepadarė. Jis netik suda
rė su Vatikanu Laterano su
tartį, kuria liko sutvarkyti 
Bažnyčios ir valstybės reika-

dies išpažįstamą religiją: “Fa 
šizmas nekuria naujo Dievo,

6. Dešimtmečio balansas
Trumpai suvestam tautinin-

bet garbina tą Dievą, kuns.fcų religinėj politikos balansą?
yra liaudies širdyje”. Mūsų 
kaimynai latviai, pasirodė,

panaikino ateitininkus, išvijo 
Šventojo Sosto Atstovą (tuo-

daugiau beturį tos politinės mi lobai Lietuvą tautininkai 
išminties negu mes. Įvesdami “išgarsino” visam civilizuo-
savo krašte autoritatyvinį re-

lai, bet vengė kiekvieno kon- ............... ,„ »» v , zini& J’e nekišo pirštų į Baz-flikto su Bažnyčia. Ka 1931 * 4 ... 1. . , , . nyčios sritį.m. atsirado tam ilkrų nesuta
rimų tarp Bažnyčios ir valsty 
bės, taį ta būklė besi tęsė vos 
kelius mėnesius. Toli matąs

Lietuvos valdžia, kaip mi
nėjome, tos politinės išmin
ties ir toliregystės anaiptol

tani pasauliui) ir nutraukė ko
nkordatą, nežmoniškai suvar
žė organizacijas (praktikoj tik 
katalikiškąsias), privatinių - 
katalikiškųjų gimnazijų moky-,* 
tojams atėmė teises, baigusio-

pagaunu uunuji* v paaiVlKUJl- v*. r fllOSOflJOS skyrių Tsolpgk
paramų, kurią teikiate sunkią lenkų okupo-' n,^ taį ta aplinkybė, kad da- Mussolini, reikiamai sutvarky- neparodė. Jau 7-ti metai, kaip . ,, .
ciją nešantiems vilniečiams ir per WS visam •bartini8 vaidjįog etatas da- damas valstybės santykius su ' nėra normalių santykių su Va-i3°* * . 4 ,.J0S a U, .

mė teisę būti mokytojais. Da
bar de facto filosofijos sky-

Net ir Hitlerin savo valdymo Į krikščioniška religija ir doro 
pradžioje parode tos politinės, vė, kuri tikrovėje visai neeg- 7* . . . .Jau 
išminties, sudarydamas su zistuoja. Suprantama, kad . m’ Į

prezidentas, kitas mihlsterss i Vatikanu viso Reicho konkor- tokia dievdirbiška pasaulėžiū- A etui
pirmininkas. Jr šita aplinkybė ;datą. Tai tiesiog nustebino pa- ra jie nuoširdžiai nepatrauks (Tęsinys 4 pusi.)

Vilniaus vadavimo darbui, džiaugiasi Jūsų moraji^oj* Lietuvos'piliečit s. ^Bažnyčia, užtikrino sam kata- i tikanu. Tautininkų idealogijoj 
dalyvavimu VVS užsienio skyriuose ir kite- paradoksae? Bet .pa-tlikų prielankumą bei paramą.' pripažįstama tilt kaž kokia

m v.. rUt\«r imi. Net ir Hitlerin savo valdvrrto krikščioniška religija ir doro
dalyvavimu VVS užsienio skyriuose 
se patriotinėse organizacijose, Jūsų spaudos, 
vilnietiškais straipsniais ir informacijomis ir 
tikisi, kad visų lietuvių bendromis suvie
nytomis pastangomis greitai bus išvaduotas 
iš lenkų priespaudos visas okupuotasis kraš
tas su Lietuvos sostine Vilniumi”,

klaustame gi, kas dabar vai 
do šalį? Ir gausime atsaky
mą: du švogeriai —- vienas
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Krista A is Mokslas Jis gimė, kaipo žmogus. Buvo

A. Armonavičiūtė, M. Balio- munijos Sv. per visas tris dio meisterio, kuriuo gali būti tik Homestead

■ suvystytas vystykluose, kaip 
ir kiti kūdikiai. Valgo ir gė- 

kiti
KAULAS; Žmonės kalba a 

pie Šv. Trejybę. Kaip mes ga- r<‘, kaip kiti žmonės. Augo, 
lime žinoti apie jos būvimi) ir kaip kiti žmonės. Buvo pavar- 
paslaptisT i Kęs ir ilsėjos, kaip kiti ima.

.JONAS: Jeigu nebūtų buvę nės. Kentėjo ir mirė, kaip 
Jėzaus Kristaus, tai labai su- žmogus. Kadangi Kristus el- 
nku būtų buvę sužinoti Šv*’. Į gėsi, kaip visi kiti žmonės, to- 
Trejybės paslaptis. Bet Jėzus , dėl Jis buvo žmogus.
Kristus mokino. Prieš ženg
siant j dangų Jėzus kalbėjo 
apaštalams: “Kada aš nuei
siu pas Tėvų, tai mes atsių

sime Šv. Dvasių, Dvasių tie
sos, kuri išmokins jus tų daik
tų, kurių dabar nesuprantate 

neišmanote”. Karia šv. Jo- 
Jėzų krikštijo Jordano u- 

j, pasigirdo balsas iš dan
gaus: “Tas yra mano numy
lėtas sūnus, kurį aš pamėgau, 
klausykite Jo”. Ir tuo pačiu 
atėjo šviesa iš dangaus ir nu
sileido ant Kristaus galvos, 
kuri buvo Šv. Dvasia. Tai čia 
ne tik mokino apie Šv. Trejy
bę, bet ir aiškiai parodo vi
siems, jog Dievas yra trijuose 
asmenyse.

KAULAS: Kokiu būdu mes 
galime Žinoti, jog Jėzus Kris
tus buvo tikras Dievas ir tik
ras Žmogus?

JONAS: Aišku, kaip diena. 
Kristus buvo tikras žmogus.

<

Bet nepamiršk, Raulai, kad 
Jėzus buvo daugiau, negu žmo 
gus. Jam gimus atsiskubino 
angelai ir garbino Jį. Stebuk
lingu būdu Trys Karaliai atė
jo pagarbinti. Stebuklingu bū
du Jis buvo išgelbėtas nuo 
Erodo pasikėsinimo. Jis darė 
didžiausius stebuklus. Vande
nį permainė į vynų, va’kštinė- 
jo ant vandens, padaugino 
duonų, akliems suteikė regė- 
jimž, kurtiems girdėjimų, rau
puotus apvalė, piktas dvasias 
išvarinėjo, net ir mirusius pri
kėlė. O svarbiausia, Jis pats 
atsikėlė iš mirusių stebuklin
gu būdu. Kadangi nei vienas 
žmogus negali daryti tokių 
stebuklų, kuriuos Jėzus Kris
tus darė, todėl Jis turi būti 
daugiau negu žmogus. Stebu
klus gali daryti tik vienas Die 
vas. Todėl Jėzus Kristus yra 
tikras Dievas ir
gus. J. V. S.

niūtė, V. Budnikiūlė, I. Jasi- 
nauskaitė, A. Jurkoniūtė, P. 
Obieeūnaitė, A. Pikutis, I. Vai 
čkelionintė, J. Jakštaitė, T. 
Jasuda vičiūtė ir E. Ži Ii oriai- 
tė. Kaimo vaikinai: B. Berna
tonis, V. KapiM’inskas, A. Ka- 
tela, A. Pakutinskas, P. Rauk
tis, S. Jakštis, V. Jakštis ir 
A. Žilinskas. Vienu žodžiu, lo
šimas pasisekė. Tik ga'la, kad 
neperdaugiausiai publikos te
susirinko. Kaltinama blogas o- 
raš, o antra, kad žmonės vi
sai atpratę nuo lietuviškų per
statymų, nes per daug metų 
nėra malę, nei girdėję. Kurie 
neatsilankė, turėtų gailėtis, 
nes perstatymas buvo labai 
gražus ir pamokinantis. Šis 
pasisekęs lošimas turėtų pas
katinti jaunimų labiau dėti? 
prie choro, tada bus lengviau 
ir daugiau panašių teatralių - 
operečių surengti.

Praeitų savaitę pravažiuo
damas pro Pittšburghų iš Wa- 
shington, D. C., į Chicago bu
vo sustojęs pas mus Tėvų Ma
rijonų Provincijolas Didž. Ge- 
rb. kun. J. Jakaitis.

SOUTH SIDE
Šv. Kazimiero Parapija

L

Lapkričio 23 d. mūsų sve
tainėje vaidinta operetė “Ap
kalbos ir Meilė”. Tokio per
statymo pas mus seniai nebu
vo. Tai begalo juokinga ir la
bai pamokinanti operetė. Ope
retę paruošė ir scenai paren
gė mūsų varg. Kazys Brazys. 
Reikia pasakyti, kad jis yra 
ne tik geras muzikas, bet ir 
begalo darbštus žmogus. Ne
pilnai vienas mėnuo, kaip pra
dėjo su choru dirbti, ir, štai, 
jau veikalas scenoje. Girdėjau, 
kad po Kalėdų vėl bus kas 
naujo. Kai geras vadas, tai 
ir lošėjams lengva lošti.

Šiame veikale tikrai artis
tiškai pasirodė Raulas (Jonas 
Katela). Kaimo berniokas, to-

------ I
ko neveikdamas “pavargsta”, 
bet, ant galo, atlieka karžy
giškų žingsnį — paveja ir par
gabena atgal bėgančių nuo ap
kalbų Rožę (M. Katelųi), tei
singų ir nekaltų ūkininko Juo
zo tarnaitę. Gerai atliko savo 
roles pliotkarkos: Barbora (Z. 
Sabaitienė) ir Magdė (A. Ja- 
sinauskaitė). Ona (M. Brazau
skienė) ūkininkė labai natū
raliai pliotkarkoms išdrožė jų 
niekšiškumų. Juozas (S. Sa
kalauskas) na, jam nereikia 
nei komplimentų: jis visado^ 
pasižymi savo gabumais. Pau
linai (V. Jurkoniūtei) gal kiek 
trūko gyvumo kai kuriuose 
pasirodymuose. Galima tikė
tis, kad kitų syk ji bus drą
sesnė- Jonas (V. Čininkas), į- 
simylėjęs į P.ržę ir tų meilę 
tinkamai išreiškė. LošAne tai-

40 valandų atlaidai, kurie 
prasidėjo praeitų sekmadienį 
ir baigėsi trečiadienį, bus 1a- 

tikras žmo- bai nusisekę, nes uoliai žmo
nės dalyvauja visose pamaldo
se ir naudojasi Dievo malonė- 

' mis. Labai patenkinti gražiais 
'ir turiningais pamokslais, ku
riuos sakė per visas tris die
nas <misijonierius kun. Adomas 
Morkūnas, MIC. Ypač jauni
mas jį labai pamilo ir jo jiems 
pritaikinto pamokslo, kurį pa
sakė sekmadienį po piet, ilgai 
nepamirš. Galinta sakyt*, kad 
visa parapija priėjo prie Ko- 
= ........—

nas. Tai sėkmės gražių tėvo pats dangaus ir žemės Sutvė- 
inisijonieriaus pamokslų. Per rėjas ir jojo malonė. Gal nie- 
40-kę be kalnynų kunigų, sve- kur nepasitaiko tiek mišrių 
čių buvo net ir toliau: kun. vedybų, kiek Nortli Side, tiek 
M. Urbonas iš DuBolsj Pa., Ir vaikų nekrikštytų ir suaugn- 
kun. J. Ambptas iš Hartford, šių be pirmos Rumunijos, kaip 
Conn. Nortb Side, tiek gyvenančių

“ant laisnių” bei civiliai ve
dusių, kaip North Side. Čia 
jau būtinai yra reikalinga Au
kščiausiojo pagalba.

Mūsų parapijos dvasinis at
gimimas eitų daug sparčiau, 
jei patys katalikai tarp savęs 
geriau bendradarbiautų ir ne 
sėtų nesųtaikos liežuvio nevnl- 
dymu. Dabar gi kų vieni sta
to, tai kiti griauna, kų vieni 
vykdo, tai kiti boikotuoja ir 
kojų kiša. Tokiai padėčiai su
sidarius, ai* gi galima svajo
ti apie kokių nors didesnę pa
žangų ir katalikų eilių padi
dėjimų. Ne veltui nekurie iš
sitarė, kad su katalikais nėra 
kų veikti,* jie tik dejuoti ir 
skųstis temoka. Darbo tat rei- 

Dan-
giau vienybės ir pasitikėjimo 
savo vadais mukus reikia, o ne 
“bobiško” kratimosi > nuo da
rbo ir atsakomybės.

Mūsų parapijinės draugijos 
gana šlubuoja. Kodėl? Kaž
kokia nezaležninkų dvasia yra 
josna skiepijama, nesiskaity 
mas su perdėtinių autoritetu, 
veikimas be jų žinios ir t.t. 
Jei tuo keliu bus ir toliau ei
nama, pranašauju toms drau
gijoms staigių mirtį. Ar nėra 
čia kartais poros vilkų įsimai-

Girdėjau, kad per 40-lče kle
bonijoje įvyko Pittsburgho 
Provincijos Kunigų^ Vienybės 
metinis susirinkimas.

Klebonijos įrengimais labai 
susirūpino ir mūsų vaikinai.
Ant greitosios, gruodžio 16 d., 
jie rengia prašmatnų “binįpo” 
lošimų, per kurį žada visiems 
laimingiems lošėjams dalinti 
naujus popierinius dolerius.
Be to, bus galybės įvairių do
lerinių dovanų. Būtinai nori 
subytinti sodalietes, kurios, 
dalindamos sidabrinius dole- 
rius padarė gryno pelno $141.
Vaikinai, laikykitės, nepasi
duokite merginoms! Kadangi
vaikinai dar pirma syk tokį 0 ne verkšlenimo 
užsimojiipų padarė, tai reiktų 1 
juos visiems parerfiti ir tno- 
mi paskatinti toliau darbuo
tis parapijos ųaudai. Ateinan
čių savaitę šitoje vietoje apie 
tai bus plačiau.

Šv. Kazimiero Mokykla

Šv. Kazimiero mokykla tu
rėjo “Atdarų Vakarų”, ku
riame mokinių tėveliai ir drau 
gai aplankė mokyklų it pama
tė mokinių darbų, tuo pačiu
laiku susipažino su mokytojo-, šiušių avies kailyje, 
mis seserimis PranciSkietėmie 
ir kaip jos veda mokyklų, nes 
klasės, kaip paprastai, buvo 
laikomos. Ypatingai įspūdinga 
buvo “Chemistry” demonstra 
cijos.

West End

North Side
■1 - y -<■

=

Mūsų bažnyčia pamažu puo-1 yra būtinas. Apsidirbus su ba- 
šiasi. Gražios elektros lempos' žnyčios grindimis, kurios ga
jau kabo ant bažnyčios lubų ir j dina bažnyčios išvaizdų iš vi
karo puikaus įspūdžio. Mat, j daus, bus imtasi dažymo. Tas, 
pirma bažnyčios viduryje ka-žinoma, galės įvykti tik ftnks-

rnaujųs pas ūkininkų Juozų, 
jis nors darbe tinginys ir nie-ipgi dalyvavo kaimo merginos:

NKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškig I

Gruodžio 2-tra Diena

“Teisybės darbas bus ramy- 
bė, teisybės vaisius tyluma ir 
saugumas per amžius”. — I-
,»ijo xxxn, n.

Kodėl turėtų erzinančios 
mintys, apsunkintos praeinan
čiais debesiais išblaškyti ta
vo krūtinės: kreipkis prie

džiaugsmas yra praėjęs. — H. 
F. Lyte.

Mums reikia tiktai būti ka
ntriems, melstis ir pildyti Jo 
valių sulyg mūsų dabartinės 
šviesos ir stiprybės, o sielos 
augimas eis toliau. Augmuo 
anga tarp debesų ir po debe
sų taip tikrai kaip ir po sau
lės šviesa. Taip ir dang;ška< 
dėsni s'viduje. — Wm. E. Chp- 
nning.

Atitaisymas
Gilioje vidnrnakties tamso

je, apsupančioje visų mano ka
mbarį, kur nors jautrios pi- 
jonkos paslepia savo purpuri
nį žydėjimų.

Tamsesnė, minkštesnė, da-
Tojo kiekviename skausme, rosi naktis, dar gilesnis nyku- 
Kurio joks maldautojas neieš- mas; pereinanti, turtinga, gi-

bojo kažkokį “kerėpla”, prie 
kurios buvo prisegta keletas 
elektros lempučių ir šiek tiek 
duodavo šviesos. Toji, “kerė
pla” tapo nuimta nuo vidurio 
bažnyčios lubų, pasidariusi ga
na didelė skylė užplesteruotn 
ir pakabinta net aštuonios gra 
žios lempos, pritaikintos baž
nyčios stiliui. Aukščiau pami
nėta “kerėpla”, greičiausiai 
tai buvo bažnyčios apšildymui 
koks padaras, dar protestona- 
ms esant bažnyčios savinin-

ti pavasarį.
Bažnyčios ir klebonijos re

monto atžvilgiu į porų metų 
padaryta labai didelė pažan
ga. Dabar klausimas, ar pada
rėme pažangų dvasinio remon
to atžvilgiu. Truputį paženg 
ta pirmyn ir tno atžvilgiu, bet 
toli gražu neužtektinai. čia 
pasilieka platūs neapdirbti di
rvonai. Mat, yra lengviau nau 
jų bažnyč/ų arba klebonijų pa
statyti, negu apsileidusį pus- 
kataliU, padaryti uoliu katali-

kais. Po to viso lopimo, plės- ku. Širdies ir įsitikrinirnų re- 
teravimo, bažnyčios dažymas montas reikalauja nepaprasta

kojo veltui; Jis tavo stipru
mas džiaugsmo sužavėtoje die 
noje ir tavo viltis, kuomet

Li, atsiduoda palaimintas kva
psnis. — Gracija Duffield Go 
odwin.

Jau pradeda Dėdę įtarinėti, 
būk jis sutingęs, nes neparrn- 
ka užtektinai žinių iš Home- 
stead į “Pgho Žin'as”. Net'e- 
sa — nesutingo, bet žinių pra
trūko. Per visų savaitę nieko 

ii

neatsitiko. Tiek tik nuginiau, 
kad Stepanė Avčiiūtė išvažia- 
yo j Rnehester, N. Y., pas sr- 
vo motinų apsigyventi. Taip
gi kad mūsų klebonas buvo 
išvažiavęs į 40 valandų atlni- 
dus į South Side Pittsburgb 
į šv. Kazimiero bažnyčių. Sa
kėsi, kad ten dalyvavęs ir Ku

nigi) Vienybės Pittsburgho ap 
skričio metiniame susirinkime. 
Tai ir viskas. ' Dčdč
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1 JIE VISI NORI-J

Elektrinių Dovanų 
Kalėdoms!
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TEVELIU!
Schick Skustuvas — 
kuris taip labai pa
lengvina skuti m ąsi! 
Oreltai, Svariai — 
veidas lieka geriau 
šiam stovy.

Matai įmokėti. 
I.iknHl« suma IKmokėnl ko 
mėnesine elektros bilų.

*23.75

$15

MOTINĖLĖ!

MaiSytuvas — pa
greitinti valgių ga
minimų. Sutrina, su- 
tnaifio Ir išspaudžia 
sultis. Juodas ir 
baltas, arba žalias 
ir šviesiai baltas.

Matai įmokėti. 
Uknala soma Mmakėoi »u 
mėnesine elektros btla.

ŠILIUKUI

Elektrinis Traukinys — 
streamllne Ir garinio typo 
traukinėliai naujausios ir 
mddemitklauslo iftdlrblmo. 
Pamatyk garsiuosius Lio

nei jr American Flyer se
tus. Kainos pritaikytos 
jūsų kifteniul, ir net 

. ................ $595
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Lapkrioio 22 d., Šv. Vincen
to Lyeeum vaikinų kalakntinė 
pramoga gerai pavyko. Vieti
nių ir svečių tiek atsilankė, 
kad sunku buvo net salėn su
talpinti. Tarp dalyvių matėsi 
kun. J. Pikutis ir A. Jurgutis. 
Kun. J. Pikuliui pavyko lai
mėti didelis kalakutas.

Lyeeum vaikinai šauniai pa 
sidarbavo. Iš šios jų pramo
gos liks gražaus pelno para
pijos labui.

Lapkričio 27 d. palaidoti 
Petras Benetas ir Gaudentas 
Bartašius. Abu per daug me
tų sirguliavo.

Lai gerasai Dievulis sutei
kia jiems amžinų atilsį.

Šeštadienio bingo vakare 
mažiau matėsi žmonių. Prie 
žastis — nelemta bedarbė.

Matytis, šįmet žiema bus 
sunki; daugeliui truks cente
lių ir anglių nusipirkimui.

VlrSnJe va kulno jttmns

h —
KALĖDINEI EGLAITEI

Naujos tr blizgančios 
Šviesoj — nauji “No- 
ma" kalėdinių Šviesų 
setai pritaikomi prie 
jūsų dabartinių Šviesų 

*1 ir aukščiau

Taipgi didelis pa
sirinkimas naujo
viškų Ir akj pa
traukiančių Kalė
dinių papuoSalų.

Kad imriefiKti nantlmėlmi Ir kitokia* ttlaldna ut «km>tnTii« Ir maltjtojn* 
rnkuojnmn trupini brangino, jei perkama ant Uinokėjtmn.

Gommonuicmni EDison Electric shops I
OOWNTOWN—72 W. ADAMS tntHT-132 S DEAMORN STOT

Talaphoaa RANdotph 1200 S
4231 W. Maditon St.
3440 S. Stota St.
4434 S. Athland Ava.

4362 1 
4833 Irving kark Mvd. 
2733 Mllwoukaa Ava

•32 W. 63rd St.
2950 E. 92 n d St.
11046 S. Mlchigan Ava.
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Skelbimai “Qas$ified” skyriuje duoda geriausius 

rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.



ŠIANDIENOJ LIETUVOJ

(Tęriųys iš 2 pusi.)

Kas Girdėt Mūsų 
Padangėj

R0C1IKSTKR, N. Y. — Imp 
krič’o 21) d. Moterystės h'n 
kramentu priėmė M. Soroclity 
su M. Poškaite. Liudininku bu 
vo septynios porcu. .Jaunųjų 
intencija šv. Mišias laikė sve
timtautis kunigas.

Tų pačių dienų iš klebonu 
rankų moterystės sakramentų 
priėmė J. Basamunia su A. 
Lukiene. Jų intencija šv. Mi
šias laikė pats klebonas.

Sidabrinis Jubiliejus
Lapkr. 21 d. klebonas kun. 

Jonas M. Bakšys laikė šv. Mi
šias intencija Petro ir Frau 
ces Kazakevičių, jų 25 metų

t

Lai Dievas ir toliau la’mina 
jų gyvenimų.

A. A.
Lapkr. 27 d. persiskyrė su 

šiuo pasauliu Jonus Bubnis, 
palikęs nuliūdime moterį Til- 
lie, dukterį Matikių, sūnų Jo
nų, 3 brolius Antanų (Brook
lyn, N. Y.), Jurgį ir Juozapų 
(Baltimore, Md.), seserį Ma
rijonų Lietuvoje. Palaidotas iš 
Šv. Jurgio bažnyčios lapkr. 30 
d. Holy Sepulchre kapuose. 
Teilsisi ramybėje!

Sėkmingi fėrai
Rudeniniai fėrai, kurie tę

sėsi per keturis vakarus, bu
vo sėkmingi. Žmonių kiekvie
nų vakarų lankėsi skaitlingai

svarbos. Ypač labai aiški yru 
ir tendencija. Vyriausybės ve
dama mokyklų1 atžvilgiu poli
tika: katalikiško* mokyklos 
taip jau privestos prie liepto 
galo, kad ilgai nereikės, lauk
ti, kada j valstybės biudžetų 
vienur gražių dienų nebus įtrau 
kta joms lėšų arba kai bus 
išleistas įstatymas, kuriuo ati
mamos moksleivia'.ns teisės 
Tuo atžvilgiu, žinoma, valdžių 
nė kiek nebūtų, “kulta”, ms 
privatinės mokyklos “pačios 
turėtų užsidaryti”. T.ikiai bū
klei tarp Bažnyčios ir valsty
bės esant, žinoma, naujų žygių
prieš privačias katalikiškas' KYvenYno moterystėje proga 
mokyklas galima laukti kiek
vienų dienų.

Taigi visa socialinė Bažny
čios veikla Lietuvoje yra la
bai paraližuota.

7. Svetimas rankos

Valstybė, mažindama Baž 
nyčios veikimų liaudies sluok- 

» sniuose ir griaudama pasiti
kėjimų Jos vadovavipiu, pla
čiai atidarė duris komunizmui.
Suprantama, Maskva įš to tik 
rankas trina. Pajusdama ko
munizmo pavojų dabar pati 
vyriausybė įsteigi Darbo Rū
mus su jų skyriais provinci
joje. Bet tai maža neša nau
dos.

naujino šv. Marijos altorių 
gavo draugijos lėšomis. O iš
pasakok jų kitus atliktus dar
bus J... RuMlundietė.

Federacijos Skyrių
Atstovų Domesiui

Federacijos Chicagos apskri
ties priešntetinis susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, gruo- 
lžio 2 d., 8 vai. vakare, Auš
ros Vartų parap. mokykloje. 
Visų skyrių atstovai prašomi 
susirinkti, taip pat kviečiami 
atstovai visų centralinių or
ganizacijų, nes šiame sus-nm 
bus renkama valdyba 1938 ip.

/Valdyba.
-;1. f —

AKIŲ GYDYTOJAI

Ketvirtadienis, gruod. 2, 193f

Ryžkimės

VVEST SIDE. Įpusėjo Ne
št

, žmogus pegaji būti genijum 
Į to darbo, kuriam talento netu
ri.

kultai Pradėto* Mvenčiautuos 
Panelės novena. Tie, kurie5 
lankėmės lig šiolei, ištverki
me iki galo. Tie, kurie dar 11 tvarkų.
neįstengė išsijudinti, ryžki- ...... ...........................................
mės nepraleisti tokių gražių I LIETUVIAI DAKTARAI 
progų pelnyti iš “Malonės

Ne tas daug dirba, kas 
dacg tLirba, J et tas, kuris tu

Dalykams taip esant, nieko j" Dau4°j°si pTOga 'SigyK gra
nėra nuostabaus, jei pikti lie
žuviai kalba, kad Lietuvos po
litikai su A atikanu vadovau
ja,.. SSSR atstovai Lietuvai.

(Dųugiau bus)

žiu dovanų ir paukščių. Nors

Tarpininkės” savo sielos rei
kalams dangiškųjų malon ų.

Rap.

Žmogus, nors pasitaikytų 
geriausių progų, jžigu 
rėš gyvumo — neiškils

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. HaLted St., Chicago 
lietu- j Pn)i««l., SeredąĮį Subat nuo 2—9 v.

LIETUVIAI DAKTARAI

K rnų a;ginimo čempijonas. Farmerys WiJ|įai» H, Car- 
ry iš Tipton, Jnd., parodo išaugintus kurpus, už kuriuo* tarp
tautinėj Cbicagos gyvulių parodoj laimėjo pirmų dovanų.

VIETINES ŽINIOS
ROSELANDO JAUNIMAS 

GYVUOJA
keliolikų metų atgal. Jaupituas 

į pas mus kų daro, kų veikia, tai 
Į tiesiog džiaugsmas ima. Džjau- 
• gės, kad ne tiki savo kolonijos 
jaunimo matai, bet ir iš visų 
Chicagos dalių. Gražus dply-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPT&MET&ICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metu praktikavimo 
Mano Garantavimas

Pajengvltu, akių Įtempimą, kas es
ti priežastim) galvot pkapdCJlmo, 
kvalglii/o, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, nknųįįąnt* akių karžtl. atltaląo 
trumparegyptę ir toliregystę. Priren
gtą teisingai akinius. Visuose atsi, 
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančiu mažiausias klai
dus. Specialė atyda atkreipiama į 

Kreivos akys ąti-

Imliai linksmas
mūsų kolonijoje. Kas tai! Aš ~v. . r. ka«. C antra, malonu matytigi pamačiusi peguJiu apsp . . • . l4 . . , Cl-. . jaunimų patraukta prie katali mokyklos vaikus.džiaugti. Kalbų apie jaunulio. ,. . ..... , > taisomos.„ . , kisko ir tautiško darbo. 1 Valandos nuo 10 iki 8 vai(Janu dažpai girdėti, kas biu> 
su jaunimu! Toliau, bus visai Tiesiog nusistebėjimas! Bū- 
tvArkoje, nes Visų Šventųjų'!™ parengiiųas, tai salė kjiųšte
parapijos jaunimas sutraukė 
visų apylinkės jaunimų į mer- 
gaičių Sodalicijos šokius. Se
niau dejavo, verkė, kad jauni-

galutina sųskaita nėra suves--mas neveikia, bet dabar tai ne 
ta, bet pelno bus tarpe 500 ir tiesa.
600 dol. Klebonas labai dėkin
gas aukotojams, darbuotojams

l ir v irioms dalyviams. Vyturys 
;i ’•................... ...... .

Lapkričio 19 d- parengimas 
parodė, kad jaunimas šitoje 
parapijoje geriau stovi .negu

prikimšta*, o-juį be darbo ne 
sutrauksi to jaunimo. Daugiau 
šia, lietuviškas jauninas. Tai 
džiaugsmas, kad mūsų jauni
mas gerus darinis remia — ar 
tai rėmėjų ar parapijos paren 
girnai. Visada dalyvauja.

Jaunimas ir aukas duoda.
Štai, girdėjau sodalietės at-
. • / 1 -----■v=s=

vak.

OR. A, j, MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

VIRgiųia 11J6 4970 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. y. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 vak

Tel. Ofiso: • Rez.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 SL

Tel. namu:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJUS IR CHIRURGAS * 

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tel. OĄNal 2345

DR, F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tek GANU Q<O2

DR, W. V,
PHYSICIAN and SURGEC

10 N. Broadvvay, Melrose Pk. j
Valandos puo 10 iki 12 v. dieną ir | 

1 iki 4 ir nuo 7—9 y. vakare
TaL Melrose Park 660 

! Res. 2126 S. 5th Ave., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI■ ■ ■! ■ p y , 11 ■ I —. ■ ■ Į 11 I . UJ . -M ■■ ■ Ji ■

Nedėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaL-o- 

nios be aklųjų. Kultais pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egi&minaojamos — altiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
Vąląndos: kk«4w W> 9 ibi 12: 

nno 1:30 iki 3 vai. vak.
TeL OANal 0523

GERKIT ,ik "“t alų
gltnbrožia

SOUTH SIDE ORĖM COMPANY
Viri geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas*NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
L. M. MORKUS 

Ke*. HEM1XH K «24OBOULEVARD 7|T»

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHINGI

MIDWEST SERVICE 
STATION

TIRE and BATTERY SERVICE

24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. VVESTERN AVE. TEL, CANAL 3764
VIC. YUKNIS, mgr.

Super-pyro-Prestone-Zerone~Anti Freeze

==F=

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS;

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR, A, P, STULGA
PANTŲ gydytojas 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday? by Appęįnttnent

DR. STRIKOL’IS
' PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Kuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offi8o Telef. BOUIevard 7820 
Namu Telef. PROspeet 1980

Re3. 6958 So. Talman Ave.
Res. T«L GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR, J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS 9 CHIRURGAS * 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Cioeroj *
1446 So. 49th Ct.

Kuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. OANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 yąi. vakaro

LIETUVIAI ADVOKATAI t.l can»i 6122

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 -

JOHN B. BORDEN DR. S. BiElIS “£■HB*HN*SL«ĮS

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAIlJį BIHCKĄ!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputacija dėl teisingo pardavimo Ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 

kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

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
Telefoną* OĄNal 1175 

Namai; 6459 S. Rockvvell SL
Telefonas REPublic 9600 \

KAL & ZARETSKY

L
l ADVOKATAI 
teitern 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. Proepect 1012 

Ree. TelL Pepublic 6647 

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Rsb. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
1 IR CHIRURGAI 
Ashland Ave.

are*” CHIRURGAS

Trt, YARda 0994 
u VeL FfcAsa 2400

VALAKUOS:
1042 ▼- ryto; 

eitomis nuo
to; 1-3 iv 7-8 v. vak. 
H)^ikM2 vaL dienj

OR. CHARLES SEGAL
0/I8AS

4720 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefeua MTDw»y 2880

OFISO VALANDOS:Mm iii 12 V»l. ryto. nuo 2 iki 4 
vėl. pe pistą i» ana 7 iki 8:30 v. ▼.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868
Office Phone Res. and Office

PROapeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J, KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedė|<oni ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPublic 7606 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadvvay 
i MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v.

TeL LATayette 8016

DR, C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 8o. Fairfield Avenue
. OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 i»o pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus gerodoniię Įr subatomis

DR. B, J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS * 
OFISAS IR REZIDENCIJA
2808 VVest 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMIock 6111

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais

Tek BOUIevard 7042

. DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakąj;
Seredoj pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 5913^
Res.: KENirood 5107

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

756 West 35th Street.
Ofiso Tet VIRginia 0036 

Rezidencijos TeL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį. r

Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
Oolleg* of Surgeona/ yra Class A 
rftšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimą, 2700 W. 89th St., 
tel. HEMIock 8700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatu ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



Ketvirtadienis, gruod. 2, 1937 DBICCIB

CICERO NAUJIENOS
Svarbu Ciceros 

Merginoms

6į ketvirtadieni, vakare 7:30 
vai., Šv. Antano bažnyčioje 
prasidės, trijų dienų rekolek-

litanija Panelės Šv. Nekalto 
Prasidėjihio ir palaiminimu.. 
Pamaldos bus trump a, bet 
reikšmingos.

Išpažinčių klausysime rytais 
nuo anksto ir vakarais po po- 

o

lotas M. L. Krušas yra mums 
Išskyręs gerb. kun. Valančių 
nuolatiniu dvasios vadu. Pra
ėjusiame susirinkime jih«i p • 
nuu sykiu dalyvavo ir pasakė 
gralių prakalbėlę, davė nau
dingų patarimų ir prižadėjo 
boti kiekviename Kaišų susi
rinkime. Rup.

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausiu 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juoi

*

cijos - misijos anglų kalboje, . Sj 3;3,,
kad davus progos visoms šios pįe,y jj klangysi.
kolonijos mergaitėms ir nelier prie- p.nn*
tuvėrn^ pasinaudoti Piev.r ža- tadienį
dziu ir talonus malonėnns. Ui)jw!o fyU Sy hu(<

Misijas ves misijonierius 5:30, 6:30, 7:15 ir 8 vai.
Ambrose, pasijonistas. Jis sa- ’ ------------
vo pamoksluose lies ypač gy- Melskime sau Dievo reika- 
veniLnų Panelės Švenčiausios lingu malonių. Melskimės u? 
ir Jos Nekaltų Prasidėjimų. nusidėjėlių atsivertimų, knd

Bėginu visas šios kolonijos J«“UB Sirdi“ niflrų

merginas naudotis šia Dievo 
malonių proga. Ypač raginu 
nares draugijos Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios.
Netoli jūsų metinė šventė. Pri 
si ruoškite tinkamai. Stengk:- 
tės palikti savo gyvenimu pa
našios Panelės Švenčiausios 
dorybėms.

visų širdyse galėtų turėti vie
nybę. Melsk’me per Marijų, 
nes Ji yra nusidėjėlių užtary -| 
to ja.

Kun. H. j. Vaičūnas

Padėkos Dienoje 
Garnys Su Dovana

J. Palubinų, 6950 So. Peo-

v,

Ateinantį sekmadienį mūsų ria st., Chicago, UL, buvusį ei- 
bažnyčioj prasidės 40 valandų cerietį, Padėkos dienoe gar- 
atlaidai. Sus gera proga tin- nys aplankė su gražia dovu- 
kainai prisiruošti prie Nekalto na — dukrele. , l -r
Prasidėjftno P. Šv. šventės, i Tėvukai Palubinai gyvena 

Cicero, 2103 So. 48 Ct. Lnbai
„ Nuo 

vakarai
bus misijų pamokslas, paskui

i

r 1

r
N

X

• • :
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Brazilijos Dėtuvių
Klubo'Atsišaukimas
‘•Aušra” klubo vardu k rei 

pinosi i Šiaurės Amerikos lie-_ 
tuvius labai svarbiu prašymu. 
Dalykas tanve. •

Brazilijos lietuvi*1, neturi
me čia nieko lietuviško, apart 
kelių lietuvių organizacijų, 
kurios yra mūsų visas turtas. 
Kad padidinus kultūros meno 
ir mokslo turtų, Sao Paulo 
mieste, susiorganizavo dar vic 
na organizacija, t. y. meno j' 
ir mokslo klūba< “Aušra”. 
Bet jam nėra plataus kelio, 
dėl stokos knygų ir scenos vei
kalų. O kitos organizacijos 
šiam dalyke taip pat sutingu
sios. Tad mums, “Aušriečia- 
•nis”, liko vienintelis kelias — ' 
kreiptis į Šiaurės Amerikos 
lietuvius prašant paaukoti 
knygų arba scenos veikalų. ' 
Neatsakykite šiam mūsų pra 
šymui. Prisiųskite nir.ins lie,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8ENIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klaosgkite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:90 vaL vakaro ii W. H. P. 0. etotiea (1430 K.) — Pranešėja.

P. 4ALTIMIERAS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Itdlrbėjat aukštesnė, rflllea 

paminklų ir grabnamių 
------ o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

------ o-------

Parodo, kaip išgelbėjo kūdikį Florence Almond, negrė, j tuviškų knygų bei scenos vei
ketvergo vakaro, kas patenkinti, kad jie jau tapt.! vieno daktaro tarnaitė, rodo, kaip prie 72 ir Bxchange ave., ( kaĮ„ “Aušriečiad” bū-

- i •- • i Chieago1, ji mosuodama savo viršutinj (overkot}) sulaikė Ilh- . ... .s 7:30 vai. pirmiausia grand pa ir grand ma . . . .. . T . ... » ' . P nn,mtjls sime dėkinga., nois C "K.* ari traukinį. Toje vietoje ant bėgių buvo paliktas 
RaP- automobilius su keturių metų amžiaus mergaite. Tuo būdu

dėkingi.
Adresas:. Justin Sabaliaus-

katastrofos.
Dariaus Girėno postas labai

------  • dėkingas visiems už atšilau-
ir paklydėliai ne iš karto to- i^mų, visiems kalbėtoja na, 

I kiais tapo. Jie per daug pasi-
. tikėjo savimi, permažai nau

VIETINES ŽINIOS

Iš Misijų

ji išgelbėjo ne tik mergaitę, bet be abejonės; ir traukinį nuo; kas, Rua da Moica Nr. 309,
Sao Paulo, Brazil.

Buvtri 50 metų prityrimo
------ o-------

Pirkite tiesiai IS dtrbturėo I 
taupykite pini.ua

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

527 NORTH WESTI
AVENUE

ARTI GRAND AVI.

Telefonas 
SEEIey 6103)

CHICAGO, ILL.

p’.ogramos dalyviams ir
Dievo Apveizdos parapijoj ■ dojosi progomis padidinti sa- ’ems to vakaro darbuotoja 

misijas veda kun. Drazdys, vyje Dievo malones ir pama-1 nis. ypač komitetui ir jo pirm 
ži išklydo, atsiskyrė nuo Baž- . j Yurchui, kurie daug bran- 
nycios, o kiti tapo jos pne-' ... „
šininkas. Todėl vsi užsisaky- Ka”s la,ko P^cntė tam tiks- 
kitę ir skaitykime vien kata- 'ui 
likiškus laikraščius ir geras 
knygas.

Lasalietis, o Brighton Parko 
parapijoj Jėzuitas Tėvas Jo
nas Kidykas. Abu misijonie- 
riai sako iškųlbingus ir pamo
kinančius pamokslus. Todėl 
visiems, vyrams, moterims ir 
jaunimui dabar reikia dau
giau uolumo, susitarimo pa- Bjighton Parke šių savaitę 
rodyt per misijas, atsilankant misijos yra moterims ir mer- 
rytais ir vakarais į spvo pa- ■ gįnoins. Nors bažnyčia padi
rap. bažnyčias. dinta, bet per misijas moterų, - • aii : • n • • • o

Jau daugelis parodė gražų ir merginų tiek prisirenka, i wnl®ro aieunjos Ine^. 
pavyzdį. Vieni užsisakė “Dr- kad visoms perankšta yra. Į skyriaus priesmetims sustrtn-

Laivų” metams, ki- Į Misijonierius žada kų tai

Frank Krasauskis

Rėmėjų Susirinkimas

BRIDGEPORT. Šv. Na

gų” ir “
ti įgijo po gražų “Draugo”.! naujo pasakyti apie katalikiš-
kalendorių 1938 metams. Ki- kų spaudų. Visi 
ti per misijas turi progų su-' &a tokio išgirs.
sipažinti su “Draugu” ir---------------
“La , M

laukia, kų
Rap.

PaM

ivu”. Visi užsirašiusieji 
per misijas “Draugų” ir 
“Laiv a” sau arba siunčian- 
tieji į Lietuvų savo giminėms 
“Draugo” kalendorių visi 
gauna dovanų.

JTaipgi visi raginami pasi
naudoti proga. Per misijas vi
soe knygos yra nupigintos. 
Pav., “Kelionės įspūdžiai” 

inuoja $3, o dabar parsi-
uoda tik ui $2. Knyga la

bai indomi, su daug gražių 
paveikslų. Jų parašė milijo
nierius kun. Pauliukas domi- 
nikonas. i į j ,,

Pirmyn su katalikiška spauda

iBrighton Parko parapijoj ir 
Dievo Apveizdos parapijoj sy
kiu su misijomis platinama

Gražiai Paminėjo Karo 
Paliaubų Sukaktį

Lapkričio 13 d., Hollywood 
svetainėje Darius - Girėnas 
n-, stas 271 of the American 
Legioų minėjo Armistice Day 
(Karo paliaubų) sukaktį. Pu
blikos- atsilankė labai daug. 
Buvo ir svečių lietuvių, profe
sijonalų ir biznierių ir taipogi 
daug legijonierių iš svetimų 
postų ir valdininkai 4-to dis- 
tiikto. Programa buvo graži. 
Pasakyta visa eilė kalbų. Kal
bėjo Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis, teisėjas Jonas T,

kimas įvyks penktadienį, gruo 
džio 3 d. 8 vai. vak. Šv. Jtir- 
gio parap. salėj. Valdyta kvie 
čia visas nares būtinai susi
rinkti. Bus valdybos rinkiimis 
1938 metams. Taipgi prašome 
atsiskaityti su kauliukų žai
dimo tlkietais. • 

Atsiminkite, kad J. M. pra

a a a 
JONAS RAŠČIUKAS

PensiskyŠT su šiuo pasauliu, lapkričio 30 d., 1937 m., 8 $0 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kėdainių apskr., Josvainių 
parapijoje, Šingalių kaime. Amerikoje išygveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Eleną (po tėvais Ambrozu- 
nas), 2 dukteris Juzefą ir Eleną, seserį Antaniną ir švogerį Ka
zimierą Kuprius ir šeimyną, švogerį Jurgį Ambrozuną, brolienę 
Zofiją PiŠPvnlenę, 3 pusseseres Anastaziją Bagdonleę ir Jos Šei
myną, Antaniną Adomaitienę ir jos Seimyą Grand Rapids, Mich. 
tr Marijoną Kaveckienę, 3 pusbrolius Joną ir PranciSkų Numei- 
kus -ir Joną Navicką ir gim., o Lietuvoj pamotę Petronėlę Kasčiu- 
kienę. brolj kun. dr. Fetrą Raščiuką (Jovainlų par. klebonas), 3 
seseris Apoloniją Briedienę Marijoną Frederick ir Juzefą Kaš- 
ėiukaitę Franci joj, uošvienę Juzefą Ambrozuną ir brolienę Ade
lę Manclgionę ir gimines.
, Priklausė organizacijoje: Chieagos Lietuvių Draugijoj, Liet 
Keistučio Pašelpos Kliubo ir Saldžiausios Širdies V. J. Dr-joj 
Brighton Parke.

Kūnas pašarvotas randasi 4158 Bo. Gamjibell Ave. Tel. Vir- 
zginia 1394. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 4 d., 8 vai. iš 
ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Švenč. Panelės par. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. t

Visi a.'a. .Tono Raščiuko giminės, draugai ir pažystami esat 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskntinį patar
navimą ir atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame, moteris, dukterys, sesuo, ivogeria, brolienės 
ir giminės. Laidotuvių^ direktorius A. Masalskis. Tel. Blvd. 4139.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMASAMBULANCE
DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE
->

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

j Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — J 
Baaklet*in.H — Ijaldottivėms — 

PapooMmams.
VfcoM LAFAVETTT. MM

Tėmykite Biznierių Bargehus “Drauge”.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN 

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pbone 9000 820 W. 1Mb Aee.

LakmczirSutii
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

*

ILnilenus 4348 So. California Ave. 
Phone LAEayette 3572

katalikiška spauda. Katalikiš c y. i__ ~kos spaudos dalintojai stoja: Z"r',"’ dr' S' Bležls- bu?3 P° 
į darbų ir drųsi&i sako, kad kchnandenz B. R. Pietkie- 
mū8ų parapijos turi likti vienvvicz, adjutantas ir buvęs po- 
8U katalikiškais laikraš*-i aiis ir. sįQ komanderig dr. V. S. Na- 
knygomis, nes turime visi į-
sidėmėti popiežiaus įspėjimų,
kad veltui statysime bažny
čias ir mokyklas, veltui reng
sime misijas, veltui vadinsi- 
mės katalikais, nes viskas žus, 
jei nerem8ime ir neišplatinsi
me katalikiškos spaudos.

Išgirdę per misijas Dievo 
balsų' neužkiekinkite širdžių, 
nes laikas brangus, gerieji ta
pkite -geresniais, o silpnieji 
stipresniais. Nei vienam Žmo
gui nėra užtikrintas pastovu
mas gerame, visi esame su sil
pnybėmis. Visokie nedorėliai

res, pirmas lietuvių posto ko- 
manderi8 J. Mickeliūnas ir Jo
nas Yuška, dabartinis koman 
ceris.

Po kalbų buvo labai grąžtu’ 
“F.oor show”, kuriam vado 
vavo B. R. Pietkiewicz. Be to, 
Aeikta graži dovana pirmam 
šio posto komanderiui J. Mi- 
ekelifinui, kuris už tų dovanų 
dėkojo postui ir dabartinei va 
ldybai.

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

“STANLEY e FUEL OILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DEOINAMAS ALTEJŪS DEL VISOKIŲ PEČIŲ Ot BOILERIŲ
Ištirtas vartojant ir ,Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 

Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 
GREITAS PATARNAVIMAS

šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. VVestern Av. 4 Chicago, Illinois

B. KANAPACKIS, Savininkas

L

S. P. Mažoki
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skudas

Juozapas Eudeikis
P. I. Ridikas

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138-1139

v 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Wegtern Ave. 
Phone GROvehill 0142

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 8877

1646 We»t 46tk Street
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Weetern Ai 
TfiVAS Tel. VIBginia 0883

8364 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

pini.ua
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VIETINES ŽINIOS

Aušros Vartų Parap. : 
Sodaliečią Veikla

Devyni Vakarai Prieš Nekalto 
Prasidėjimo Šventę

West Pullmano 
Naujienos

Gruodžio 6 d. ŠŠ. Petro ir
Pauliaus bažnyčioje prasidės

---------------------------- j misijos ir baigsis gruodžio 12
WEST STDE. — Lapkričio <1. Misijbms vadovaus ir pn- 

29 d. visos sodalietės pradėjo mokslus rytais ir vakarais sa- 
metinę uoveruj prieš Nekalto kys tėvas Prazdys, salezieti'-'. 
Prasidėjimo Panelės Švenčiau- Kviečiami ir apylinkės lieto
sios, šventę, gruodžio 8 dieną, viai pasinaudoti misijomis.

Advento, kaip ir 'Gavėnios) ------------
metu, žmogus daugiau mąsto) Praeitą, sekmadienį parapi- 
apie ateitį — aną ateitį. Gerb. jos salėje įvyko prakalbos, ku 
kun. Vengras pirmam pamok-Irias surengė Vilniui Vradnoti 
sielyje paklausė: “Kur tu ei- Są-gos vietinis skyrius, 
ni, sodaliete!“ Ar eini keliu,
kuris tave veda į dangą 1 Kun.
Vengras pasirodė bus labai į- 
spūdingas sodaliečią novenos 
vedėjas.

Pasinaudokime, sodalietės, 
šia proga, atkreipkim mintis 
į ^ielos taką — dar ne vėlu,, 
tik pradžia. Stengkimės tą ųe-! i^p^į

Žmonių atsilankė kuone pil
na salė. Ilgai ir gražiai kal
bėjo svečias konsulas P. Dauž
vardis .ir kleb. kun. A. Lin 
kus. Įsirašė keletas naują na 
rių. Bo to, išparduota’ daug 
Vilniau^, pasų bei ženklelių.

KVka taksus. Cęok apskrities iždininkouifisas, užsigrfidęs nejudamųjų nuosavybių savininkais užsfrnokėti taksus už 
antrą pusmetį 1936 m. Paskutinė taksams užmokėti diena (deadline) buvo vakar. Kurie nesumokėjo iki tai dienai ir 
neprotestavo prieš aukštus taksus, tiems su šia diena prasi dėjo bautvnė 1 nuoš.

CLASSIFIED
TAIKYMAI, PIRKIMAI, PARDAVI

MAI. PASKOLOS. APDRAIDOR 
' l —

Mflsų rastinėse— Keistučio ir Lie
tuvon Spulkosr Kalite taupyti, pual- 
akolytl, namus pirkti, parduoti, r-n- 
duoli, npdr»iin«|.

Kreipkitės pas:
JOHN P. EVAI,DAS. sek r 

ŠIO W. ?3 S». Tol. YAR«Im 2700
arba

7OS W 1H St. Tel. HAVinaiket 50H0

“VVEATHER STRIPS“

Sa'tna orp* nebe.telna pro duris, kada 
Įdedame “weąther atrips." Taip pat 
nehejeina Ir pro laneun. Kam rei
kalinga, pašaukit HEMlock 2573.

J. PURTOKAS 
C4?5 So.. Richmond St.

PARDAVIAU ! fili ŠAPf:

Dėl nesveikatos norlmfi greit par
duoti šitišapę. Biznis gerai Išdirb
tas, mašinon gerame stovyje. Biz
nio viela : 2S09 So. Hoyne Avė.,
savininką matyklt: 2008 W. 23 St.

ANGLIAI
Black Gold Lump arba Egg $6.00. 
Mine run |5.75. Stoker Screenings 
15.00.

CRUNDT MINING CO 
CANal 7447

PARDAVIMLI BVNGALOVV

6 kambarių naujas mūrinis bunca-, 
low. Parsiduoda pigiai.

6417 So. Trlpp Avc.

BEVERLY SHORES

Vagis

r itapancio 28 d., parapijos 
! ąvet. įvyko gražus vaidinimas, 

landos kiekvieną vakarą P»-1 Vakarą rengė Apašt. Maldos 
dovanoti savo sielai, kaipo

pajungiančią kūnui pusę vn- i

Kalėdų dovaną. Kaip aprūpin
siu sielą, tada lengviau bns 
rūpintis ir ąpie kūniškas do
vanas. EEN

“Adomas ir Ieva”

dr-ja parapijos naudai. Žmo
nių buvo pilnutėlė svetainė

Parapijos jaunimas, vado
vaujant J. Sarokui, vykusiai 
atvaidino 5 atidengimų veika
lą “.Tono Širdis“. Parapijai 
liks virš 100 dol. pelno.

Apsistos Marųuette Parke 
gruodžio 5 d., parapijos sve
tainėje. Gerb. klebonas kur. 
Baltutis ir muz. Janušauskas 
labai susirūpinę, kad tinkamai 
juos priėmus. Mnz. Janušaus
kas rengiasi dalyvauti su sa- 

vb didžiuliu parapijos choru 
ir padainuoti gražių dainų, o 
dainininkė Janušauskienė, no
rėdama susipažinti su Adomu 
o, gal, ir su Ieva, žadėjo pa
dainuoti romantiškų dainelių. 
Be to, solo dainuos K. Skelly, 
Gendrimaš ir J. Ramoška.

Klebonas kun. Baltutis pa
sakė, kad jis Adomui padova
nos visą gorčių vyno, o Ievu
tei nors bulvių maišelį.

Marketparkiečius yra apla
nkę visokie svečiai, bet tokių, 
kaip Adomas ir Ieva dar ne
buvo. Visiems malonu bns juos 
pamatyti ir susižinoti, kuris 
jų buvo kaltas kad prarado 
rojų.

“Adomas ir Ieva“, tai ope 
retė dviejų aktų parašyta M. 
Petrausko. Operetė graži vai
dinimu ir dainomis, o juoko, 
tai į kelis maišus negalimu 
būtų sutalpinti.

Pirmame akte atvaidins jų 
skurdų ir vargingą gyvenimą. 
Antrame akte pasirodys, kad 
Adomas su Ieva jau’ rojuje 
gyvena, ir visako turi. Bet 
čia slepiasi visa svarba. No
rint tai žinoti, reikia patiems 
atvykti gruodžio 5 d. ir visus 
tuos “cūdus“ pamatyti.

Vakaro pelnas eis parapijos 
naudai.

Operetę vaidins: Adomo ro
lę — Kastas Sabonis, Ievos — 
Leokadija Sabonis, Grafai — 
Jurgis McElroy, tarnų — B»u 
no Katauskas ir Juozas Ado-

. maitis. Akompanistė bus Syl 
via Sabonis - McElroy. Rap.

Gruodžio 5 d., 3 vai. po piet 
parapijos svetainėje Labdarių 
Są-gos 10 kp. rengia bunco 
party ir kortavnną. Labdariai 
turi labai gerų ir naudingų 
dovanų. (Bns ir kitoki pamnr- 
ginimai. Visi kviečiami ateiti 

Rap.

Remkite Savuosius 
Biznierius

MABQUETTE PARK. — 
Būkite atsargūs. Patartina vi
siems pamatyti juokingą ke 
tūrių veiksmų komediją “Va
gis'

Vakarą rengia Šv. Kazimie
ro Kar. dr-ja sekmadienį, gruo 
džio 19 d., parapijos salėj. Pra 
džia 7 vai. vak. Pelnas eis pa
rapijos naudai.

Veikalą loš Maskolaičių gru 
pė susidedanti iš nbrthsaidie- 
čių, marketparkiečių ir cice- 
riečių. • W. Yncailis

Teisėjas V. Laukaitis 
Chicagoj

Šiomis dienomis būdamas
t

Chicagoje pas “Draugo“ re
daktorių lankėsi W. E, Lau
kaitis iš Baltimore, Md., kur 
jis yra vyriausias trafiko tei
sėjas. Pasirodo, kad jis gerai 
lietuviškai kalba.

Teisėjo Laukai&o pasidar
bavimu Lietuvos nepriklauso
mybės diena vasario 16 d. Ma 
ryland valstybėje yra padary
ta “legal holiday“ ir švenčia
ma, kaip ir liepos 4 d. Dabar 
jisai kandidatuoja į SLA pre
zidentus.

Sausio 9 Dieną
MARQUETTE PARK. — 

Parap. svetainėje Chicago vi
suomenė susirinks pasveikinti 
ir išreikšti pagarbą ilgamečivi 
darbuotojui dr. J. Poškai.

Pagerbtuvių programa susi
dės iš dainų ir kalbų. Dainuos 
mūsų myBmos dainininkės: M. 
Janušauskienė, J. Gricaitė ir 
kiti, po vadovyste prof. A. S. 
Pociaus. Kalbėtojai bus pa
kviesti stambieji tautos ir or, 
ganizacijų atstovai.

Pagerbtuvių komisiją dar

1650 Wabansia avė., O. Atko- bušelį groserio. Dėkoja višie- 
čiūnienę, 1446 So. 49tli Ct., ms, bei visoms, kurie prisidė- 
Cicero, III., K. Sriubienę, 1315 jo prie pasisekimo šios bunco.
So. 50th avė., Cicero, A. Am
brose, 6800 So. Artesian avė., 
O. A. Nevulytę, 7139 So. Wosdi 
tenaw avė., J. Lukošiūtę, 701.1 
So. Artesian avė., J. Juozaitį, 
6828 So. Rockwell st., J. Vai
čekauską, 4242 So. Maplewood 
st., S. Jurgaitę, 4644 So. Wood, 
st., Z. Gedvilą, 12227 S. Green 
st., V. Balandą, 920 W. 32nd 
PI., B. J. Jakaitį, 824 W. 34th 
PI., dr. A. P. Stulgą, 3259 So. 
Halsted sj., A. S. Pocių, 3252 
So. Halsted st., J. Grica’fę, 
3433 Emorald avė.

Pagerbtuvių komisijos sus
inąs įvyks dr. A. Stulgos vieš- 
kambaryje, 3252 S. Halsted 
st., 8:15 vai. vak. O. A. N.

Komisija

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — Mo-, 

terų Sąjungos 20 kuopos prieš 
metinis susirinkimas įvyks j 
gruodžio 5 d. 2 vai. po pietų, 
mokyklęs kambaryje. Bus re
nkama valdyba 1938 m.

E. Statkienė, pirm.!

Aau
BRIGHTON PARK. — La

pkričio 28 d. įvyko Motetų 
Sąjungos 20 kuopos bunco pa
rty, VengeliaUsko salėje. Bun 
eo visais atžvilgiai pasisekė 
Turėjome ir viešnių sąjungie- 
č.ių iš kitų kolonijų, būtent ?L
Vaičūuienę, centro rašt., My-

____  ir priedą pridėti? būtent: i k<,laitien«' T- Vaičiimųtę iŠ Ci-
ieško tinkamų muzikantų, kad ccr0’ iS Marųuette Park Alek

siai galėtų smagini pasBo- s,,1,uen?' s- Vizgirdienę, Osm-

mano

svečiai

kti. Tad visi nuoširdžiai kvie
čiami įsigyti bilietus ir atsi
lankyti. • ,

Bilietų galima gauti: “Drau 
go“ adm., pas V. Rėkų, 1639 
No. Wood st., A. Bacevičių.

Pripažinta aukščiausia d°vana. Illinois universitete ūkio 
užvaizdą Jack Hampton su gryno kraujo “Southdown’\ avi
nėliu, kuriam tarptautinėj gyvulių parodoj pripažinta viena 
aukščiausių dovanų. > -

( DON’T
NEGLECT 
A COLD

k
Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa- 
lengvteja pavartojus raminančių, 

c šildančią Musterok*. Musterole nė- »
fra tiktai mostą, Jinai jr» “Gmin- 

ter-irritant.” Milijonai yra vaito
ję J» per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima gauti aptielcoee.

skienę ir V. Knč.inskienę. 
Komisija visoms dėkinga.

Tnipyi aukotojoms bei auko
tojams: Bajotynaitei už gražu 
auksinį kryželį; (ji užlaiko au
ksinių dalykų krautuvę 4358 
S. Fairfield avė.), Vengeliaus- 
kienei už gražią lempą, Wnt. 
A. Lewis už gražią suknelę, 
Wolterienei ir Statkienei už

/r

-g?

BAKING
POWDER|

Sime Price Tadaų, 
as 45 yiarsAtjo 

25 ounces 254
Z

MILIIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BVOUR GOVERNMENT

WISE
The wiw and piešiant vray to relieve a cough due to a cold it a 
Smith Brothers Cough Drop. (TWo kinda: Black or Menthol—5<.)
Smrtk Bros. Cough Drops are theontydropieofltaining VITAMINĄ
Thit it the vitamin that raises the resistance of the mucout 
membranes of the nose and throat to cold and cough iofectiotu.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES W.H.F.C. <1430 K.) 

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

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Boilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

t ♦ COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ........ ... ..........$6 00

Mine Rnn ... .......... 575

Egg .......................... 6 00

Nut .......... .-.............. 6 00

Screenings (Indiana) 500

PlRKri DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PKIEMIESČllOSE

Tel. ARDmore 6975

Kelioms dienoms papigintas ifparjj 
vlrnas lotų. kurie randasi ant MI 
igan ežero kranto tarp Indiana Stl 
Park Ir Michigan City. Y.ra k>l> 
kalnuotų ir lygių, be miško ir stl 
mišku, prie pat ežero ir toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų laškais 
kreipkitės į "Draugo’' administraci
jų. 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANal 7790.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardna gėri 
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernos. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitns miestus ta
vernoms orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 0470

£1111111111111111)11111111111111
b PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI “

Du Svarbūs Dalykai:
1.—Balzcka* Motor Sales DYKAI prirengs Jflsų 

kand karhoralorit) ir generatorių žiemos va
žinėjimui.B 2-—,r dwoe 20% nuolaidos kai pirksit heater).

3 Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

■ 4030 Archer Avenue Tel. Vlrginia 1515 »
SlKKKIIKKKKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIvS

*

■
■
B
•
B
B
*
B
*
*

1938 METŲ 
“DRAUGO" KALENDORIAI

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tet REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


