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JAPONAI APSIAUTĖ TARPTAUTINES 
SRITIES DALI ŠANCHAJUJE

PASIKEITĖ AŠTRIAIS ŽODŽIAIS SU 
AMERIKOS MARYNAIS

Prancūzų koncesijoje, sakoma, 
neturės “pergalės” parado

Šanchajus, gr. 3. — 
Per įvykusį šiandien japonų 
kariuomenės paradu tarptau
tinėje .srityje netoli žygiuo
jančių karių susprogdinta 
bomba, sakoma, rankinė gra
nata. Trenksmas suardė žy
giuojančių japonų eiles.

Neužilgo japonų ginkluo
tos pajėgos netikėtai apsiau
tė tarptautinės srities žymių
jų dalį ir užblokavo visokį su 
ta dalimi susisiekimų.

Kų ten japonai mano dary
ti, niekas negali išaiškinti. Gal 
jie ieškos bombuotojų, kurie 
susprogdino bombų, ar grana 
tų. O gal japonai, pasiryžę po
laipsniui užimti ir apvaldyti 
visų sritį.

Japonų kariuomenė bandė 
podraug užimti ir amerikie
čių saugojamų tarptautinės 
srities dalį. Japonų karinin 
kai aštriais žodžiais susikirto

A fsu Am. J. Valstybių marynų 
karininkais ir vadu pulk. Ch. 
Price. Galų gale nieko nelai
mėję japonai pasitraukė.

Rytojaus dienų japopai ren 
gė kariuomenės paradų ir 
prancūzų koncesijoje. Prancū
zai griežtai pasipriešino. Pas
kiau patys japonai pranešė, 
kad ten rengiamas paradas 
atšauktas.

Šanchajus šiandien virtęs 
parako statine. Nusvaigę lai
mėjimais japonai Veržiasi vi
sų miestų užvaldyti. Mažiau
sias netaktas gali susprogdin
ti statinę — sukelti japonų 
kautynes su valstybių išlaiko
momis čia ginkluotomis pajė
gomis.

ŠANCHAJUS, gr. 3. — A- 
pie 5,000 japonų karių šian
dien čia tarptautinėj srity į- 
vykdė paradų, nepaisant šios 
srities autoritetų protesto.

Japonai šj paradų oficia* 
bai vadino vien tik kariuome
nės “nukėlimu” per sritį iš 
vakarinio į rytinį šonų. Bet 
neoficialiai patys japonai pri
pažino, kad tai “kinų nugalė
jimo” paradas.

įėjimas į sritį buvo uždary 
tas dygliuotomis vielomis. 
Tačiau britų kariuomenė pa
šalino tų barikadų. Ir kai ja
ponų kariuomenė pražygiavo, 
įėjimas vėl uždarytas.

Parado laiku tolėliau ties 
Nankino plentu susprogdinta 
bomba. Tos momentui suardė 
žygiuojančių japorfų eiles. Ta 
čiau greit ir vėl susirikiuota. 
Kalbama, kad sprogimas už
mušęs vienų japonų karį.

Britų kariuomenė saliutavo 
žygiuojantiems japonams. Sa 
koma, tad padaryta karinio 
mandagumo sumetimais.

NANKINO APYLINKĖSE 
NUMUŠTA 13 SOVIETŲ

LĖKTUVŲ

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO BARCELONOS

APYLINKES

MADRIDAS, gr. 3. — Va
kar nacionalistų artilerija 
bombardavo Madridu.

Tų pat laikų nacionalistų 
lakūnai iš Paima, Mallorca 
salos, puolė Barcelonos apy
linkes.

Netoli Barcelonos aštuoni 
miesteliai ir sodybos iš lėktų 
vų bombarduota ir kulkosvai
džiais apšaudyta.

TRYS ŽYDAI IŠTREMTI 
IŠ MEKSIKOS

DRĄSUS IR DARBINGAS COOKO APSKRITIES PROKURORAS

Prokuroras Thomag J. Courtney (darnioje), kurs anų dienų paskelbė, kad jis ir to
liau Chicagoj atkakliai kovos prieš piktadarių gaujas, susisėbravusias su kai kuriais

r.4»r ■; i

Chicagoje pagertais mišioms 
kon. J. Manpette

Gruodžio 3 jo atminimo diena

politikieriais. (Acme Photo).

PORTUGALIJĄ IR BELGIJAI IR PRANCŪZIJA IšSIžA-
• js i * l nėe ucDcn m ciitid.

ĮSPĖJA BRITANIJĄ
LONDONAS, gr. 3. — Por-I Jei Britanija su Prancūzi- 

tugalija ir Belgija prisiuntė ja nori Vokietijų nuraminti 
įspėjimų Britanijai, kad ji su ir patenkinti, tegu grąžina na
Prancūzija neplanuotų Vokie
tijai siūlyti portugalų ir bel
gų kolonijų dalių Afrikoje.

ciams karo, laikais 
jVokietijos kolonijas, 
kurias svetimas.

SW
netoli Vilniaus

užimtas 
bet ne

DĖS VERSALIO SUTAR
TIES DALIES

Chicago miestas vakar pa
gerbė ir šiandien pagerbia jė
zuitų misionierių kun. Jac- 
ques Marąuette, kurs 1674 
metais gruodžio 3 d. Chicago 
upe pasiekė Šių sritį. Jis bu
vo pirmas baltodis žmogus at
lankęs šių indijonų apgyven
tų sritį. Visur buvo tik pel
kės brūzgynai ir miškai. Kun. 
Marąuette čia sukūrė preky
bos stotį ir davė pradžių so
dybai, iš kurio paskui išaugo 
miestelis ir pagaliau milžiniš
kas miestas, kokį šiandien tu
rime.

Prieš 263 metus gruodžio 
4 d. kun. Marąuette savo už
rašuose pažymėjo, kad upę ra 
do įšalusių su puse pėdos sto 
rio ledu. Vadinasi, ir tais lai

kais gruodžio pradžių ba 
jau pakankamai šalta. ,1 
Kun. Marąuette puovni gr 

pė dabina Michigan av 
tiltų su atitinkamu akmeny
kaltu įrašu jo atminimui. T 
nai vakar pagerbtas jo at2” 
nimas.

Tai padarė Loyolos unive 
siteto ir Mundeleino, Rožai 
čiaus ir Ksavero koltgi, 
studentai ir studentės. Šal 
stovylog sudėta eilė vainikų

Misionieriaus pagarbai t 
sėjas J. Burke skaitė nrties 
majoro Kelly proklia

Be to, dar šiandien jvy 
pagerbimo iškilmės ant til 
ir miesto rūmuose. Dai va 
žymieji asmenys. Tąrp ki 
bus ir prancūzu ir italų ko 
sulai.

Šanchajus, gr. 3. — 
Japonai paskelbė, kad jų la
kūnai Nankino apylinkėse nu
mušė trylikų sovietų lėktuvų, 
neseniai iš Rusijos kinams 
prisiųstų. Lėktuvai sunaikin
ti. Japonai nenukentėję.

Du kinų lėktuvai vakar pa
sirodė Šanchajaus padangėse 
ir išmetė keletu bombų. Ma
tyt, nepadaryta nuostolių.

Japonų karo vadovybė pra
neša, kad jos karo pajėgos da 
ro pažangų Nankino fronte ir 
kai kurios japonų koliumnos 
yra vos už 50 mylių nuo Ki
nijos sostinės.

, MASKVA, gr. 3, — Sovie-• . . * < ■
tų vyriausybė’ šiandien pas
kelbė, kad ji pasiuntė protes
tų Lenkijai dėl soviėtų trau
kinio užpuolimo Vilniaus sri
tyje, kai traukinys buvo pa
rengtas grįžti per sienų į Rn* 
sijos pusę.

Traukinio užpuolimas, a- 
not sovietų žinių Tasg agen
tūros, įvyko ties lenkų valdo
ma Dolginovo stotimi — ry
tų link nuo Vilniaus.

Sakoma, lenkai užpuolę•, • ’l • - - ‘ - •' ’ * . . \
traukinio tarnautojus. Pas 
juos padaryta krata įsakius 
nusirengti. Vienas tarnauto

PARYŽIUS, gr. 3. _ Ša
lies saugumo ministeris E. 
Daladier parlamente pranešė, 
kad vyriausybė pasiryžusi pa 
neigti Versalio taikos sutar
ties dalį, kuriųja Prancūzijai 
neartai tar įgmkhaati Šveicari
jos pasienį. Jis sakė, kad tuo 
reikalu jau seniai tariamasi 
su Šveicarija. ,

Ministeris tai iškėlė aikš
tėn, kai vienas atstovų nuro
dė, kad Vokietija tegali Ęran 
cūzijų užpulti per Šveicariją.

Sonetu Rusija ira, negali būti 
niekam talkininke

VARŠUVA, gr. 3. — Atvy
ksta Prancūzijos užsienių roi- 
nisteris Dalbos. Jis bandys 
Lenkijų daugiau patraukti 

. Prancflaijos pusėn jų suvedus 
į draugingus santykius su so
vietų Rusija.

kad so
tai krintu] 
LonkJjt

jas apmuštas. Paskiau visi
tarnautojai, išėmus inžinierų, 
uždaryta j vagonų ir kitas va 
gonas padegta. Inžinieriui į- 
sakyta važiuoti, bet prieš tai 
jam pavykę atkabinti padeg-

VISUOTINIS LIETUVOS 
ŪKIO SURAŠYMAS

K AUNAS (Tsb.). — Lie
tuvos ir pasaulinis žemės ū- 

tų vagonų ir traukinys tuo ,]ri0 surašymas bus 1939-40 me- 
būdu iš gaisro išvaduotas. tais. Šiam surašymui visos 

valstybės jau ruošiasi. Visuo-

JAUNESNI GENEROLAI 
PASKIRTI BRITŲ KARO

TARYBON

LONDONAS, gr. 3. — Ąn 
glijog karo ministeris Leslie 
Hore Belisha iš britų kard 
tarybos pašalino senesnius ge 
nerolug ir jų vieton paskyrė 
jaunesniuosius.

UŽ ŽUVUSIŲ KARIŲ 
PAGERBIMĄ

NEPRIPAŽĮSTA SAUGU
MO ZONOS NANKINUI
NANKINAS, gr. 3. — Ja

ponų karo vadovybė pagaliau
, • . . , , . , atsakė vietos tarptautiniamman trvg lietuviai studentai, , ., . . ...• ’ .komitetui dėl saugumo zonos

kurie š. m. spalio mėn. 9 d. įįo miesto rezidencinėj srity

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Vilniuje patraukti teis-

proga pagerbė Vilniuje palai
dotus lietuvius karius.

TARP DARBININKŲ ĮVY
KS TAIKĄ

įvedimo, kur svetimšaliai ir 
kanai bėgliai jaustųsi apsau
goti japonams puolant mies
tų. i

Japonų karo vadovybė pa
reiškia, kad japonų kariuome
nė negali tos rūšies saugumo 
užtikrinti, kadangi tas dau
giausia priklauso nuo kinų el-

AVASHTNGTON, gr. 3. —
Organizuotų darbininkų va
dai Green ir Lewig šiandien 
vakare turėjo pasitarimus, ginuosi. Vis gi japonai jaučia-

tinis Lietuvos žemės ūkio su
rašymas buvo 1930 metų gruo
džio mėn. Dalinis ūkio surašy- 

., mas buvo per seniūnus 1935 
j metais. Nusistatytų dalinius ū- 
kio surašymus ruošti kas 5 me 
tai, o visuotinius — kas 10 me 
tų.

Šįmet gruodžio mėn. Romo
je susirenka tarptautinė komi
sija, kuri galutinai priims ruo 
Šimo surašymo tvarkų. Jos pri 
silaikant, žemės ūkio surašy
mų atliks valstybes. Manoma, 
bus surašyta 99 nuoš. pasauli
nio ūkio. Ruošiamas surašy-4
mas bus platesnis, negu lig 
šiol buvo.

Pabaltijo valstybių visuoti
Kalbama, kad bus 
tarka.

padaryta

Pusoficiali lenkų spaudą 
reiškia vilties, kad pati Pran
cūzija pasimes draugauti su 
sov. Rusija ir nestums lenkų 
susiartinti su Maskva.

Spauda nurodo, kad 
Rusija negalf būti. 
nei Pranoūzijai, nei 
kadangi Staibio 
roras grasina Rusijai MI 
kaldymu. šiandien sov. Rus 
ja yra bejėgė. "Nėra viltie 
kad ji ir ateityje kiek susti; 
retų. /

Be to, spauda partii 
kad Prancūzija, matyt, tol 
jau nepasitiki pačia T. fl 
ga, jei ieškosi talkininkių.

APIPLĖŠTAS PAŠTO 
KLERKAS

LOCKPORT, Ind., gr. 3. 
— Penki plėšikai čia apiplėšė 
ir lengvai pašovė pašto kler
kų West, atėmę i g 24,800 dol., 
prisiųstų iš Chicagos Texaco 
kompanijai.

PAŽYMĖTINI ITALŲ U 
KŪNŲ ŽYGIAI ISPA

NIJOJE

10 KŪDIKIŲ MIRĖ

ROMA, gr. 3. — Dienrs 
tis. H Messagero praneša, 
italai lakūnai Ispanijos kt 
numušė 455 radikalų lė 
vus.

Šv. Elzbietos ligoninėje pa
skutiniu laiku mirė net 10 kū
dikių. Vedami tardymai.

GAUDO PLĖŠIKĄ

LAGRANGE, Ind., gr. 3. 
— R. Shaw, 27 m, lurnž., dir
bęs vienam ūkyje apiplėšė par 
duotuvę Kendallville, Ind., nu 
žudė pašerifį ir sužeidė kitus 
du asmenis ir paspruko į pel
kes. Aplinkiniai gyventojai 
apsiautė pelkę.

MIAMI, Flo , gr. 3. - Prez.

Be to, išvardyti Ispanijo 
žuvusieji 35 italai lakūnai n 
1936 m. rūgs. 16 d.

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
SUVALKIJAI

MEXIC0 CITY, gr. 3. — 
Vietos spauda praneša, kad 
pastaraisiais laikais iš Meksi
kos ištremti trys žydai, kaipo 
negeistini svetimšaliai. Bet 
Trockis yra “geistinas”.

Pažymima, kad Meksikoj 
gyvena apie 18,000 žydų.

BORAH PRIEŠINGAS ŽE
MES ŪKIO BILIUI

WASHINGTON, gr. 3. — 
Šen. Borah atkakliai priešina 
si žemės ūkio biliaus pravedi- 
mui. Jis sako, kad šis aktas 
nupuldys šalies žemės ūkį.

NAIKINA POLITINES 
PARTIJAS

RIO DE JANEIRO, gr- 3. 
— Brazilijos prezidento dik-

1

si, kad jų pareiga bus Nanki 
no rezidencinės srities nenai
kinti, jei toj srity nebus kinų 
karinių pajėgų.

nio žemes surašymo reikalai
bus plačiai aptarti 1938 me
tais įvykataneiojo Baltijos 
statistikų konferenėijoje.

Rooseveltas nutraukiu atos
togas. Sakoma, dėl ištraukto 
danties gumai negįja.

KAUNAS. — Vidaus n ii 
lų ministeris leido leisti nau 
laikraštį vardu “Suval 
Kraštas” Marijbmpolėi* T 
kraštis redaguoti Įein ąs ži 
Ralistui K. Bridžiui, o 
Siručiui (“Dirva”). I.ai 
tis bus informacinis, išeis 
savaitė./Pirmojo numerio 
kiama gruodžio pradžioje

63 JAPONAI PRIGERS

OSAKįA, Japonija, gr. 3. 
tatoriaus įsakymu uždaromos f— Čia apvirtus pervažai 63

visog politinės partijos. japonai prigėrė.

ŠANCHAJUS, gr.' 3. — 
Šiam miestui labai stinga ku
ro. Tad miesto apylinkėse ki
nai atkasinėja iš kapų kars
tus ir medį parduoda kurui.

MIAMI, Fla., gr. - Čia lė
ktuvų lenktynėse nukrito ne
didis ■ lėktuvas ir du lakūnai 
žuvo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. f 

pastovus oras; numatomas 
tus.

Saulė teka 7:02, Iridž
PLATINKITE “DRAUGĄ” si 4:19.
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Nieko Gero Nelaukia Katėtai Vis Keta Nuskūri

“DRAUGAS
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&k> mėnesio 12 dieną Sovietų Rusijoj bus
‘lrr!”"St0." ri”Hmai. fik; S. lapkričio 4 i. Lietu- fijos fakultete yra 2 skyriai

T, TL "T’ ?d ™ seim“ Pri*™* »»»J» Vy-lBet aukštesnės instancijos nu
tik Stalinui kokiu tiors būdu pasipriešino, ar *“° > sta- Į lėmė, kad seimo komisijoje
nepasitikėjimų pareiškė, jis tuoj įtarė esant Pagal kur* teologijos - buvo įdėtas i statuto projek- 
šnipais ar trockininkais ir ke didelių ewe- “kisorijoH fakultete paliktai
mumijų juos sušaudė. pr fil°scfrjos skyrius. Vyriau-

Užsienio komunistams Maskva yra įsa- sy^s projekte filosofijos aky

tą skyrių sužymėjimas ir taip 
seimo lapkr. 4 d. buvo priim 
tas. Tik tame seimo posėdyje

Šeštadienis, gruod. 4 d., 1937

SfiMMNMR®1

PO SMETĄ PASIDAIRIUSledMfccl,
h-

įlyg tavo nuotMlroa. 
apolAr oMtdal <1hl ghllm* pt diaelll3^ !^----- ‘

^pondentų
rahomaja

pndencijaa sul; 
ratytl trumi

e«le) pallekhpt , ____
polemikos lr saaoenittuhm.

Idencljoa laikraitln nededamoa
aktorių* priima — nuo < vaL Ilgi "• vaL popiet.

JMERATOS KAJNA: 3. AmertKoe v.vletyb>ao:
3K5-S - %, ’U&LTSr

prenumerata: Metama — >7.*»9; Puael meto 
Pavieaia jram. Se.

I kuinoa prlslacčtamoa pareikalavusi
t' mase lt

Susidomėjimo Sodalniais

Vnrbo ir nuosavybės idėja, tai evangeli
ja, kuri yra taip sena, kaip pats gyvenimas, 

’di yra krikščionybėj sustiprinta. Tačiau šia
uše pagoniškame pasaulyje toji idėja, yra 
taip nauja, kaip rytojus. Mes priklausome 
Mens nuo kito. Mes priklausome viens nuo 

kiekviename pašaukime ir užsiėmime, 
ekvienas užsiėmimas, profesija, amatas, ar 

idmas priklauso vieni nuo kitų, priklauso 
visų žmonių. Mes visuomet esaftie vie- 

rš daugelio, bet niekuomet paskirai. Mes 
broliai. Dėl to mes visi turime gy-

i kaip broliai.
Sios mintys yra išreikštos knygoj “So- 

y and tlie Sočiai Kncyclicals”, kurių iš-
Mo N. C. W. ‘C. Vašingtone.

Katalikai turėtų daugiau domėtis socia- 
ūs klausimais. Dabar jau literatūros apie 

ij •gyvenimų netrūksta. dos daug iš-
Mdžia^ Amerikos katalikų veikimo centro 
vadovybė.

krusi kalbėti ir rašyti, kad 'tie “ rinkimai ” rius nebuvo paminėtas. Bet 
bus demokratiški, kad visi turi teisę juose akino komisija padarė pataisų 
dalyvauti. k teologijos - filosofijos fa-

Tačiau pasaulis Maskvos agdntų propa- kaitėte vieton vieno teologi- 
gandai netiki. Pirmoje vietoje ‘‘rinkimai” josnkyriaus paliekami du sky- 
negali būti demokratiški, nes kandidatais1 . filosofijos ir teologijos,
parinkti tik Stalino ištikimieji. Kitokie ne- įaįp jjg SiOl būta. Toks es
turi teisės kandidatuoti. Be ta, Rusijoj nėra 
-jokids kitos politinės partijos apart komu 
nis tų partijos. Taigi, rinkiniai yVa vienos ko
munistų partijos reikalas. Pagaliau negalima 
būtų teisingai pavadinti ir komunistų g»r- 
tijoę reikalu. Tuos rinkimus teisingiau ir tik
sliau būtų gal ima pavadinti Stalino rinkimais.

Iš šių rinkimų Rusijos žmonės nieko nau
jo ir nieko gero nesitiki sulaukti. Jie fiesi- 

’tfki sulaukti daugiau laisvės ir 
gerovės. Jais nebus suteikta laisvė organi
zuotis ir laisvai rūpintis savo dvasine ir me
džiagine gerove.

Rusijos žmonės, norėdami atgauti upao- 
dos, susirinkimų ir religijos laisvę, turėtų 
nuversti nuo sosto kraugerį Staliau ir vista 
jo adjutantus ir jų vieton pastatyti asmenis, 
kurie rūpintus krašto ir visų žmonių gerove, 
kurie neskirstytų piliečių į pageidaujamus 
ir nepageidaujamus, j sūnus ir posūnius.

minis statuto projekto pakei
timas, arba palikimas filoso
fijos skyriaus, padarytas d 51 
ta, bad teologams, klausant 
teologijų, “dar reikalinga kai 
kūrių ir pedagogikos dalykų, 

būti ir moky-

švietimo ministeris aiškini, 
lead filosofijos skyrius netari 
turėti to turinio, kurį iki tol 
tarėjo, būtent, kad jis gali 
ruošti specialistus iš filosofi-

tajais mokyklose. Klausyti tų 
dalykų HmnanRarmiafne fa
kultete jiems neleidžiant: jų
pasaulėžiūra. Taigi dėl šių nio-: studijuojant istorijų ar litera

Žymus pasakorius Ezopas 
yra parašęs tokių pasakų.

.. . . , Vilkas pamatė aukštam
Jo. ir pedagogikos, tet ne ii skar^ be8ig8nanM „žu Ne. 
istorijos ir ii literatūrų (anks- alM;mas prie ieiu ip

minčių). Tokia būdu 4BO-,|sudra8kyti. * kvlek(i že 
tas kiaušinis, bet jau išimtas. > myn
ii jo veik visas trynys, o pa- Hięloji _ Urf, jai vil.
liktas kaip ir tik fukštas. Mat, kaa> _ esį ,abai n6afear 
gyvenimui, apmokamam dar
bui gimnazijoje, turi prasmės 
tik istorija ir literatūros. Iš 
filosofijos ir pedagogikos spe 
cialybių gi duonos nevalgysi 
Tai tik buvo kaip ir priedas,

Mylėk Savo Priešą

"Sunkiai seVga garsusis Vokietijos gene
rolas Ludefldorff. Jam padaryta šūnki opera- 
ųfijja katalikų ligoninėj Muničbe. Jį prižiūri 
taktai ik ės vienuolės. .

Generolas Ludendorff yra didelis krikš
čionių .priešas. Jis stovėjo priešakyje tos 

tafloilių grupės, kuri griežtomis ir tiesiog 
šiauriomis priemonėmis kovoja prieš katali
kus ’ir taip pat žydus. Kadangi Ludendorfas 
Mkefbė pagoniškas idėjas, dėl to ne tik ka
talikams, bet ir protestantams teko daug nn- 
tatartėti.

Nežiūrint tų visų skriaudų, kurias ge- 
s yra padaręs krikščionims, katalikės 

vienuolės, pėršiėmusios gilia artimo meile ir, 
4fenodairias, kad reikia mylėti ir savo prie
šų, Ludendorfų slaugo ir puikiai prižiūri.

Tokių pat artimo meilę anais laikais 
vienuolės prancūzų vadams rodė, kurie žiau
riai persekiojo Bažnyčių, dvasiškųjų ir tikin
čiuosius. Vienuolės gydė katalikiškoj ligoni 
bėj Ir . baisųjį Meksikos “bučerį” Callesų, 
kuris tiek daug katalikų yra išžudęs. ♦

Tokie reiškiniai labai vaizdžiai kalba 
apie katalikybę akcijoj, tai yra įgyvendini- 
titas Kristaus įsakomo mylėti ir savo priešų

Beskfrpinaiit Jaunimu

Dienraštyje “Drauge” ir vėl atgaivin 
tas jaunimo skyrįus, kurį tvarkys mūsų ben
dradarbis p. Kazys Adna. Tikimės, kad šis 
skyrius į mūsų jaunimo gyvenimų įneš ne
mažai gyvumo ir akstino jaunimui geriau 
susiorganizuoti ir daugiau veikti.

Kitas gražus reiškinys, kad Lietuvos Vy
čių Chicagos apskrities valdybos rūpesčiu į- 
steigtas jaunimo klūbas (2410 S. Weštern 
ovej, kurio atidarymas įvyksta tytoj 4 vai. 
po piėtų.

Apie tokį klubų, arba, geriau Sakant, a- 
pie Chicagos lietuvių katalikų jaunimo cen
trų, seniai buvų kalbama, tačiau jis tik šio
mis dienesnis tėra realizuojamas.

Tiesa, jaunimo klūbo pradžia yra labai 
kukli. Jo patalpos nedidelės. Tačiau, ‘turime 
viltį, klūbas rtetruks išaugti taip, kad jis

tyvų ir buvo ši pataisa įdė
ti”. Taip Tašo Lietuvos laik 
rsšftiai. Rvietšno. ministeris p. 
Tonkūnas pareiškė: “priimto
ji pataisa 8 str., man atrodo, 
yra priimtina. Priėmus šių pa
taisų nesudaromas galimumas 
ar pavojus išplėsti Teologijos- 
Filosofijos fakultetų, įnešant 
tam tikrų lygiagretumų su 
Humanitarinių mokslų fakul
tetu ’ ’.

Ryšium su p. ministerio pa-

tūras.

Tokiu būdu, tuo aiškinimu, 
kurį seime pareiškė švietimo 
ministeris, faktinai filosofijos 
skyriui kaip ir nukertamos a- 
bi kojos, kuriomis galėjo būti 
naudingas mokytojų ruošime. 
Kad taip yra, galima paskai
tyti Lietuvos Aido lapkr. 5 d. 
rytinę laidų ir lapkr. 12 d. ry
tinę laidų ir lapkr. 8 d. veda
mąjį straipsnį. Tuose nume
riuose plačiau išdėstytas švle-

gi: lengvai gali nupulti ir 
nusisukti sprandų. Paklausyk 
manęs: eik čia žemyn, čia ra
si daug geresnės žolės, negu į Dievų.1 
ten aukštai!

— Je, je, — atsakė jam 
ožka. — Ne tiek tau rūpi žo
lė, kiek aš pati. Eik, brude, 
tu nėprigausi manęs.

Vilkas paspraudęs uodegų 
turėjo toliau dūlinti.

Šitokio vilko Tolę, tavorš
čiai, anų dien suektino bal

tavo rššių platinu, eina (prieš 
Maricso evangdhjų. Kad tai 
yra šiur, žiūrėkit kų sako 
riciBialšavizmo tėvas Marksas 
savo “Kapitale.”

“Panaikinimas religijos, 
kaipo apgaulingų žmonių lai
mes, yra būtina sųlygų jų tik
ros laimės.” /

Liebkneckj, kitas cicilbalša- 
vikų vadas sako:

“Mūsų, kaip socialistų, y- 
ra pareiga su visti mūsų uo
lumu rauti iŠ šaknų tikėjimų

šavikų artistas Pruseika. Jis 
išįlrūkavojo katalikams gro- 
matų, kurioj paplonintu lie
žuviu kviečia katalikus į ben
drų pruntų ir Vokietijos bal
šavikų vado Thaelmanno žo
džiais prisiegavoja: “Mes vi-

Teiškimais, labai aišku, kad j timo mmisterio iT valdžios pu- eai nenorim apiplėšti jūsų 
katalikams nėra ko džiūgauti sistatymas fakulteto reikalu vienuolynus, mes visai nesa-
dėl filosofijos skyriaus pali
kimo, ar jo “legalizavimo”, 
kaip naiviai paskelbė atstovy
bė Katalikų pęgapizuotos vi
suomenės parėįškimas dė! šio 
skyriaus Teikalavimo įgyja di-. . , , . .. M 1 kandidatų į mokytojus, jeigu
desnes svarbos, bm jan sta- -r Te0, ijoE . p,,
totas mums pteS.au zmoraas. faku|tet 3 kan.

rLdat^ 1 profesūrų nesu pa£a- 
p. švietimo tnimsteno ariant- netrūksta km*IlKctlllclly Uv5 V JŲ Ilvj VI U tvoti* j K<v .

Neatitinka realybę tenai, !“™’ reiki‘ ’^ti jtt-
tarp kitko, šie teigimai: 1. kad 8ų kr^»s.lr pnVetesto. Mes

, - i * • x • - j ištiesiame i jus savo rankų irvyskupai nieko neturi taries ‘
Hunrtnttarinr faknttet,; brolte. kr.kšŠKnijo.,
kad perdaug b»« prigaminta ITrtmfcite —I *iebt» ran-

»»
Bebelis, taip pat cicilbalšo- 

vikų vadas yra pasakęs.*
“Krikščionybė ir socializ

mas vienas prieš kitų stovi 
kaip ugnis ir vanduo.”

“Mes apreiškiame karų 
Dievui, nes jis yra didžiau
sias pįfctas pasaulyje.”

Spanijog oicilistų kongrese

Meilės Darbai
Tolimuose Rytuose eina žiaurus baras. 

Ten žėVa ir sužeidžiama tūkstančiai ne tik 
kareivių, kovojančių karo fronte, bet dau- 
ųgybė vaikų ir moterų.

Visos pastangos sustabdyti karo ugnį 
nedavė jokių rezultatų. Žudymas, naikinimas 
turto, griovimas varomas tuliku. Su žmo
gaus gyvybe nieks ten nesiskaito. Tik kata
likų -misionieriai - kunigai įr seserys vienuo
lės Tolimuose Rytuose su didžiausiu pasi- 
gventifnu dirba ir rūpinosi sužeistųjų gydy- 
tau, ištremtųjų globojimu. Jie patys varg
eta, sario gyvybę į pavojų stato, kad gel
bėti -kitų gyvybę, kad gydyti ligoje, kad al
banus pasotinti, kad nelaimingųjų karo au
kų d vadinius reikalus aprūpinti.

«6is nepaprastai didelis katalikų misijo- 
nierlŲ pasišventimą*-, tui yra geriauėiaa at
sakymas visiems -katalikų priešams, atokuo- 
j&ntid/s tBaznyčių, jos kubigns, vienūolijas 
ir tikinčiuosius.

Tikroji artimo meilė, tikroji Kristaus 
meilė yra Katalikų Bažnyčioje.

Inu vis dėlto labai nuskriausti.
1931 in. rugp. 14 d. vieųša- 

liškai (be susitarimo sn S c.pasidarys viso Chicagos ‘lietuvių jaunimo vei-
kimo centru ir greit prieis prie to, kad gs- kdyta ^alteto re.
lės nuosav, nam, su relkalmgouus salėmis bnvo labai
jsigyth i I . . x , . ... .. r_______________ , si, bet dar vis galėjo jis įneš

ti gimnazijai mokytojų, ypač 
Istorijos It literatūros bei kal
bų. Tas 1931 m. reformuotas 
ststtutas buvo nea;škiai sure
daguotas: jame hėbtrvo pažy
mėti skyriai, bet fakulteto dvi
lypis pavadinimas buvo pallk- 
tas. lenkių nėtcziloginių ka-

Tušcios Pastangos

Jungtinių Valstybių vyriausybė, nuošir
džiai trokšdama pasitarnauti pasaulio taikai, 
siūntė savo delegacijų į devynių valstybių 
koriferericijų Briuselyje, kad sustabdyti ki
lusį konfliktų TolJmuose Rytuose. Bet tos 
pastangos buvo tuščios. Briuselio kdtifemo
cija iširo. Amerikos delegacija grįžta namo tedrų jame palikimas realiai
■nieko neatsiekusi. Ir, galimas dalykas, kafl 
po šio įvykio šio krašto vyriausybė galuti
nai numstatys nesikišti į kitų valstybių gin
čus.

Pasirodo, kad šiais laikais tarptautinė? 
konferencijos ir jose padarytos sutartys ne
beturi jokios reikšmės. Visokios sutartys y- 
ra taip greit sulaužomos, kaip greit jos sn- 
dafdrhos.

Geriau Nusįgititduoti

reiškė, kad čia nėra tik teo 
logams skirtas fakultetas. Fn- 
ktinai tad fakultete iki šiol 
buvo ir fitoeofijos skyrius su 
specialybėmis: filosofijos, pe
dagogikos, istorijos, kalbų ir 
literatūrų, kaip lietuvių, kla
sikinių, lotynų, graikų, pran
cūzų ar vokiečių.

Bet jau šių mėtų pradžioje,

kų.’
Taigi, bereikia tik balšavi- 

kams paduoti broliškų rankų 
ir bus, tavorščiai, raseiskas 
“rojus”: bažnyčios, vienuoly
nai neaplėšti, arklydėm nepa
versti, kryžiai nesudeginti, ti
kintieji neišžudyti ir Lt. •

Už tokias šnekas Pruseika

tik būtų vietų (etatų). Užmii- 
štama, kad naujų kandidatę 
į mokytojus neatsirastų, kai*
žymi dalis iš tų, ktfrie priveis, , , .. - ,
sti studijuoti Humaniterinia- turčt« S™a“iy-
me fakultete, jei būtų galime, 18. Cr . sayo
studijuotų Teologijos - Filo
sofijos fakultete.

Vyskupai, susirinkę savo 
nepapnutton korifetencijem la. 
pkričio 1« d., *@1 kreipėsi į 
vyriausybę (ponų Prezidentų

Madride (1899 m.); nribaleuo- 
t& išbraukti iš partijos kiek
vienų draugų, kuris remtų re- 
bSiję-

Balšavikų triksai yra gerai 
žinomi. Taigj, apsisaugojimui 
huo tokių Vilkų, kurie' paplo
tu liežuviu, kad bsllsas plones
nis būtų, ttkvatija paduoti 
jiems broliškų rankų, mažiau
sia reikia turėti nors anos'ož
kos razumų.

4 _

—Žinai kų, mano žmona 
pasidarė neištikima, mane ap
gaudinėja.

— Na, kokiu būdui
— Kad aš vakarais einu po

kerio lošti, ji man šaukia; ‘-Jei 
tu nepamesi to prakeikto 
“maušo,” aš nusišudyaiu!’

— Na, ir kų tas turi ben
dra su apgaudinėjimu T

— Kų? Nugi ji ir šiandie 
dar tebegyvena!

2MU aciis B UEflNOS
LIETUVOS PkOPKGMIDI 
ra mlma ufismnm

ir p. Ministerį Pirmininkų), 
pareikšdami, kad negbli su
tikti su tokia filosofijos sky
riaus interpretacija, kurių sei-

KAUNAS. *— Lietuvos kino 
kronikos gamintojai pradėjo 
ruošti propagandinę filmų. Jo-. 

. je bus smulkiai parodytos Is- 
me patiekė švietimo ministe- (orinės vietos, vasarinės, pra

šė milijono litų, sidabro mo
netų per 15 mil. litų, ir vario 
aliuminijaus monetų arti 1 
mil. litų. Spalių pabaigoje,, a- 
py vartos padidėjimu-? buvo 
dar ftyiniai didėtiūs.

ris, nesutikdamas pripažinti 
filosofijos skyriui teisės ruoš-, 
ti giifinaaijoms istorijos ir li
teratūrų (klasikinių, lietuvių, 
vokiečių, graikų, prancūzų) 
mokytojus, kuriuos iki šiol fa
kultetas ruošė.

monė, sportas, bus atvaizduo
ta naujausios -Lietuvos pažan
ga. Pirmas šias filmos egzern

TOUtUm MIESTO 
PLANAS

KAUNAS. — Vilnietis dail.
pliorius norima nusiųsti į Vie- (Balys Macutkevičius nuplėšė 
nų. Mat, Austrijos. - Lietuvos Vilniaus miesto naujų planų 
draugija seniau kreipėsi į Lie- Su liėtuviškais gatvių vardais,

Nėw Yorko “New Hitftory Society” prieš 
kurį laikų buvo paskelbusi konkuršų raio- 
majanu darbui tema “Kaip pasaulio 'taUtoe 
gali pasiekti viMudtinį nusiginklavimui” par 
rašyti. Konkurso rengėjai gavo 3208 rank- 
raš&ius, parašytus 28 kalbomis. Kaip dabar 
paaiškėjo, pirmų 1000 dolerių premijų lai
mėjo ženevietė Catberina Lydia DeLigh — 
“Van Rosseni, antrų 600 dolerių premijų A 
rnerikos rabinas ^Toshiia Trasbtenbergas ii 
trečių 400 dolerių premijų — audtraliėtė Ra 
Ty Tf.z Sullivan. fš Latvijos konkurse daly- 
*vavuai ponia Valentina Zvaigzftė laimėjo 50 
dolerių premijų. Iš Lietuvos konkurse daly
vavęs rnariampoliSfeis Balys ’fliedra ir kau
nietis Eduardas Ruseckas gavo po garbės 
pegyrftnų.

LittttVaa yyųkopatns negali 
būti yilntlitata toks statuto 
aiškinimas. Todėl epčskopataa

kovo mėnesį, švietimo minis
teris pradėjo žygius ligšioli
niam fakulteto darbui trukdy-.------- ------- - -------- r----- r-----
ti, neigdamas Jukulteto dviejų j fr toliau kovos jptfci Inft.slfkų 
skyrių brrvimųir. galop, prjoS’.taitaų stsuHnimų utarrsrtftete 
vasaros atostogos, pareiškęs, ,*r prieš prievartų katalikams 
kad pagal statutų negalį bū- ^studentams studijuoti po* atei
ti dviejų skyrių. -IŠ Čia ėjo iš- tatu protaUorius. Anaiptol nė- 
vada, kad tas.takuMetas tyrą ja patenkinta ir mūsų išeivi

ja. Todėl -^pankuotoji kata 
likų vteuoirien* .paantrina savo 
jau paskelbtų Raudoje parei-

"^-' r ta ♦
škimų • “budėsime Lietuve* 
Katalikų ’TMstų^flargyboje”

Kna. Jonas Balkūnfts,
Kunigų Vienybės Pirm.

Priešskirtas tik teųkgtaeis. 
tokį aiškinimui eto vėjo ne 
fakultetas, bet ir Lietuvos Epi
skopatas.

Švietimo mihtiiark naujo 
statuto projekte jau neįrašė 
sąmoningai, kad teol- - -fiioso-

tuvos generalinį konsulų Vie
noje įprašydama pagaminti ir

kokiais bus pavadintos gat
vės, lietuviams Vilnių atga-

atsiųsti didesnę propagandinę 1vus* Gatvių vardai paruošti
filmų.

DIDAJA LIBTUtCfS 
APYVARTA

KAUNAS. — Gerėjant eko
nominei krašto būklei, Lietu
vos pinigų apyvarta 'didėja. 
Rugsėjo mėn. pabaigoje viso 
pinigų apyvartoje buvo net 
135,753,000 -litų, kiek nė vie-

specialės istorikų ir moksli- 
, ninku komisijos, pirmininkau
jant, prof. Mykolui Biržiškai. 
Be to, dail. E. TKacuf.kevaČius 
baigia piešti didelį .paveikslų 
1? Vilniaus kovų, -pavadintų 
“Kova”.

KAttttT YAfiTATOMA 
19,600 TOOMttffV

KAUNAS. ^Lietuvoje ke s 
nų kitų mėnesį nebuvo ne tik Įmet kaimuose pastatoma po 
šiais, bet ir keliais paskuti. ią000 tiaųjų trobesių: .po 
niaisiais metais. Banknotų a 000 tvartų ir po 6^00 kito- 
pyvartoje buvo per 116 su -pu-1 kių trobesių.

t

pteS.au


LAIKAS SUDRAUSTI LENKIJĄ tu°Ju raStu naudoti*, ekono-
__________ miškai skurdina; žodžiu, len-

Negirdėti ^Kitataučių Perse- i tybė su nepaprastai dideliu ki kai kitataučius nori turėti 
Mojimai ; tataučių gyventojų procentu.! tamsuolius, skurdžius, vergus.

Kariškų pabūklų dundėjimai'Atrodo’ kad lenkai yra užai" I Mes tinome dvi didžiules 
Abisinijoje, Ispanijoje, Kini- m°ję vi8us sav0 statančius imperijas, kurios turėjo daug 
joje atbukino žmonijos sąžinės iiulautinti’ wlIenkil,ti- Gali tautų pavergusios ir su jomis 
klausų ir nebegirdimi daugelio ,Pnkai turė,j vienokių ar kito- sugyventi tai buvusioji Ruri- 
akriaodžiaraų ir persekiojamų kh* nžsi’nojimų, bet, svarbiau- ja įr Austrų vengrų monar- 
tautų tylūs dejavimai. Ksriš-. 8,a» kokiomis priemonėmis jie chija. Lenkams patiems per 
kų triukšmų priedangoje pa-lsavo tikshi siekia- Yra iSban' *imtų su viršum metų teko 
vergtų tautybių persekioji-ldyti keliai kitataučiams asi- vilkti š:ų galiūnų jungų. Da
niams sustiprinti labiausiai «u,,uoti> nutautinti. Valstybės bar galima tvirtinti, kad' ir

didžiumos tauta, savo prana- Rusija ir ^Austrovengrija rir
šesno kultūra, savo medžlagi-Įdidj j karų pralaimėjo ir visai
mais ištekliais, su mažumų Nusmuko tiktai už nesugebėji-
tautybėmis geru sugyvenimu sugyventi su jų valdžioje

yra 120 imtų tempusi. Atrodo, '!Wra*tai patraukia į save ki- buvusiomis tautybėmis. Taigi
kad lenkai kitataučių persekio tataučiua; ilgainiui jie ppinia •'valstybei yra labai pavojin-

viešpataujanČios tautos kalbų, '‘gafl kitataučių kalinimas. Len-
papročlųs, kultūrų ir tokiu ^ija jau užsipelnė “tauta ka-
būdu susilieja su didžiumos igjįraoo Vardų, kurį jki karo
tauta- (turėjo Rusija. Baugu, kad

Pasirinko kitą kelią i Lenkiją gali ištikti toks pat li-
. kimas, koks ištiko cariškųjų

“ntol pasirinko k,t, kel,» Mum8> )enkų
Jie aavo . paverg as . tautas n&nls, tokiais galimumais nė- 
stongias pirmiausia taip susil- ra džiangtiS) nes
pninti, kad jos netektų bet ko- LenkįjoR žlugima8 bf|tq pavo-
kio atsparumo. Tam naudoja jos Mes
bjauriausių smurtų; uždarinė

naudojasi Lenkija. Šituo po
žiūriu ji bene bus pralenkusi 
visus savo kaimynus, kurių 
sunkų jungų pati lenkų tautą

jimams pamokų pasiėmė iš bu 
vusių savo pgrsekiotojų — vo 
kiečių gudrumų, austrų klas- 
ti tyrumų, rusų žiaurumų. Kąip 
žinia, įsunki ja, pasinaudoda
ma pokarine tarptautine sui
rute, rusų, austrų ir vokiečių 
imperijų žlugimu ir santarvi
ninkų palankumų, prisigrobė 
daugybę svetimų žemių ir 
žmonių. Iš. apie 33,000,000 Len
kijos gyventojų apie 15,000,- 
000 yra kitataučiai - ukrai-1 3a mokyklas, draudžia organi-
niečiai, gudai, lietuviai, vokie
čiai, žydai. Lenkija yra vals-

zacijas, kalina ar ištremia vei

turime stengtis net, kad len
kams toks pavojus negręstų. 
O jis tiktai tada negręs, kai

kėjus, neleidžia net spaudin- lenkai pakeis savo politikų 
savo kitataučių atžvilgiu. 

Įvykiai Okup. Lietuvoje 
Paskutiniai įvykiai Vilnijo

je rodo, kad lenkų valdžia tu
ri planų okupuotojo krašto 
lietuvius visiškais vergais, pa
daryti, paversti juos tamsuo
liais ir skundžiais. Priemonės 
tams paprastos: mokyklų išnai
kinimas, spaudos uždraudimas, 
organizacijų išardymas, veikė 
jų išnaikinimas. Stačiai neti
kėtina, kad jauna valstybė, 
kuri dangstosi kultūringo kraš, 
to skraiste, tautų laisvių ir 
apsisprendimo amžiuje, galėtų 
vartoti savo kitataučiams to
kias barbariškas priemones. 
Deja, taip yra.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

PROGRESS
KRAUTUVES

NAUJAS RADIO KALĖDOMS
SUTEIKS DAUG MALONUMO!

Čia pirktas Radio mažai kaštuos, turės ilgesnę garan
tiją, geriau bus prižiūrėtas ir tarnaus daug ilgiau!

1938 Mėty Mados Radio Kainos Yra Labai Mažos!
Specialiai Lengvi Išmokėjimai

MIDGET RADIOS

CONSOLE
RADIOS

VISŲ BANGŲ 
RADIOS

$29.50 iki $150

Gruodžio 4-ta Diena

Pilnas Pasirinkimas 1938 m. Radios:
PHILCO, R.C.A., VICTOR, ZENITH 

ir kitu už mažiausias kainas.

Didelė Nuolaida Ui Sentų Radios Į Mainas

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Ant Naują.

ADČSIAN SHIP
THE

THE GUN//

3224 So. Halsted Street
Js KALftDINSKAS, vedėjas 

Tol. VTCtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite mflsą gražaus Llstuvliko Programo rytoj, Nedėiioj, 
11 vai. ryte, ii stoties WOES, 1360 kUocykles

\ linijoje jau beveik visos 
lietuviškos mokyklos panaikin
tos. “Vilniaus Rytojus”, vie
nintelis reik^miigesnis lietu
vių laikraštis, uždarytas. Or
ganizacijos nuolat kratomos, 
baudžiamos, uždarinėjamos.

Kad ir lietuviškas o r ga n 1 ra
cijos lenkai stengias galutinai 
likviduoti, rodo K. Stačio by
la. Daugelį lietuvių veikėjų 
Vilnijoje lenkai įvairiai yra 
teisę, liaudę, trėmę. Tačiau 
Konstantino Stasio kalimas 
ir jam iškelta byla teisme tu
ri žymiai skirtingų pobūdį ir 
tikslų, ftia byla siekiamo ga
lutinas smūgis lietuviškoms 
organizacijoms, kad vargstan
tiems, skriaudžiamiems lietu
viams vilniečiams jų broliai 
iš svetur negalėtų ištiesti pa
guodos ir pagelbos raiikų. Tai 
aiškiai mayti iš K. Stašiuį 
keliamų kaltinimų.

Vilniaus apygardos teismas, 
keturias dienas svarstęs K. 
Stašio bylų, kaltinamąjį nu
baudė 1 metus kalėjimo ir 10,- 
000 zlotų pabaudos- Šita bau
smė uždėtas menkutį kaltini
mų kad K. Stašys, būdamas 
Lenkijos pilietis, paskolinęs 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
gyvenančiam Biržiškai 100 li
tų, neturėdamas tam valiutų 
kontrolės leidimo. Svarbesnis 
kaltinimas yra tas, kad esu K. 
Stašys gaudavęs iš užsienių 
pinigų ir tuos pinigus dalinęs 
lietuviškoms organizacijoms. 
Tačiau dėl šito kaltinimo suda 
romą K. Stasiui atskira byla, 
kuri bus nagrinėjama vėliau. 
Jau 5 mėnesius K. Stašys iš
sėdėjo kalėjime, taigi dar bus 
kalinamas 7 mėnesius dabar 
uždėtai bausmei atlikti. O tuo 
tarpu bus išspręsta ir antroji 
byla už lietuviškoms organiza
cijoms pinigų dalinimų.

kad K. 
lietuviš-

Mes galime tikuti, 
Stašys tikrai dalino

ti kiek norime. Jei žmogus y- 
ra įleistas į banko aukso Šmo 
tų skliautų ir palieptas pasi- 
gelbėti, ir išeina su vienu ce
ntu, kieno kaltė tai yra, jei 
jis neturtingas! Kieno kabė 
tai yra, kad krikščionys žmo 
nės paprastai turi tokias šyk
ščias puikių Dievo turtų da
lis? — McLaren. >

O gailestingiausis, kur-? nu
sižeminai iki mūsų stoviui, 
gerdamas taurę, kurių mes iš
tuštiname, eidamas mūsų skau 
smo keliu, duok mums Tavo 
žingsnius matyti, per abejo
nę ir paslaptį, ir malonę sem
tis iš jų didesnę viltį ir pasi
tikėjimų. Parodyk Savo tuš
čių karstų ir tegnl sėdi ties 
jo atviromis durimis angelai 
kaip iš seno .kuždėdami, “Ne
sibijokite, Jis nuėjo pirma”. 
— Whittier.

Laimėję 4-H club pirmenybę. Amerikos farmerių jaunimo 
organizacijos s4-H club) suvažiavime iš sveikiausių merginų 
ir vaikinų sveikumo čempijonatų laimėjo ši pora: Helen Mi- 
chael, 16, iš Eugen, Ore., ir Clifford L. Breeden, 18, iš Laf- 
fayette, Ind.

koms organizacijoms pinigus, 
gaunamus, iš užsienių. Mes ži
nome, ir kokie buvo tie pini
gai, — tai amerikiečių ir kitų 
užsieniečių lietuvių sudeda
mos aukos vilniečiams sušelp
ti ir jų organizacijoms palai
kyti. O tas aukas gaudavo 
Konstantinas Stašys todėl, 
kad jis yra Vilniaus Tautinio 
Lietuvių Komiteto pirminin
kas. Kokios gi tos lietuvių or
ganizacijos — tai daugiausia 
lalidarybės draugijos, vaikų 
prieglaudos, senelių bendra
bučiai; gretų to, kultūrinės or 
gani zaci jos, laikančios knygy
nus, skaityklas, ruošiančios 
pramogas; anksčiau buvo mo
kyklų, kurios buvo privačių 
asmenų aukomis šelpiamos. 
Mes žinome, kad politiškų lie
tuviškų organizacijų Vilnijoje 
nėra; joms steigtis ir veikti 
lenkai neduotų leidimo. Vilni
jos lietuvių veikimas buvo la
bai siauras ir kuklus, — jie ti
ktai stengėsi, kiek galima su
tartinai, kovoti su skurdu ir 
tamsumu. Suprantama, tokiam 
veikimui buvo reikalingos lė
šos. Tų lėšų vilniečiai lietu
viai prašydavo pas geriau gy
venančius užsieniečius lietu
vius. Juk prieš keletu metų 
a.a. Vileišienė iš Vilniaus bu
vo nuvykusi net į Amerikų pi
nigų vilniečių kultūriniams ir 
labdarybės reikalams parinkti. 
Tada lenkai Vileišienę nekalti 
no už tokį žygį; tada dar len
kai drovėjosi drausti papraš-

“Jame gyvena kūniškai vi
sa dievystės pilnybė”. — Ko

(los. H, 9.

Laikykis Kristaus abiem sa
vo beturtėm, tuščiom rankom. 
|— Elzbieta Prentiss. 
i Kasdien mes matome kų 
nors naujo Kristuje. Jo meilė 
neturi nei briaunos nei dug
no.

1 Mes galime tiek Dievo tu
rėti kiek norime. Kristus įde
da turto kambario raktų j mū
sų rankų ir paliepia mums im

’that ra v
SURE DID 
QU»CK 
WHEPE 
YOU

PRAŠOME NESIVĖl UOTI
Nuo Tlianksgiving (PadAtM 

nės Dienos) visose Chieag - 
lietuvių kolonijose “Draugo 
agentai pradėjo kalėdinį (ii.r- 
bų. Yra tai rinkimas nno’li 
nierių ir profesijonalų fc,iė 
dinių sveikinimų. Yra svarbu, 
kad agentai nesivelytų ap m 
kyti savo kolonijos bizniei - 
ir profesijonalus, nes age ’ ,i 
anksčiau pradėję darbų ti 
progos sužinoti apie jų b i j 
ir turės laiko apie tai “Išrau
gė” parašyti.

KLAIPĖDOS SEIMELIS

)čiausių teisę vargstančiam pa- 
sigelbėti.

Visomis priemonėmis, ypač 
per kitataučių spaudų, kelkime 

I protesto balsų prieš lenkų 
j smurtą Vilnijoje. Nes kitaip 
'net negalėsime vargstantiems 
.vilniečiams ištiesti broliškų 
pagelbos rankų.

KLAIPĖDA. — I^apkriči • 
266 d. Seimelio posėdis pntė ■ 
ramiai. Visgi šį kartų daugu
ma nepasidavė karštuolių agi-] 
tacijai. Patys vokietinink i 
pripažino reikalų išpirkimo že- 
mės, bet Vokietijos spauda i • 
si liauja ir tebepuola Lietuvųj

________________

KAUNAS. — Lapkričio 13 
d. lenkai pagrobė antrų mi.-ų 
pasienio policininkų Kazį \ln- 
leckį, kurį padėjo kalėj in i i 
ir »ki šiol tebelaiko.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

NAUJAS GIESMINĖMS

SEIMAS

KAUNAS. — Lapkričio 27 
d. Ministeris Pirmininkas Tū
belis paaiškino Seimui 1938 
m. Valstybės Biudžetų. Savo 
kalboje Ministeris Pirminin
kas konstatavo krašto ekono
minės būklės pagerėjimų, ku
ris leido biudžetų žymiai pa
didinti ir paskirti daugiau lė
šų svarbesniems krašto reika
lams: susisiekimui, švietimv.i 
ir saugumui.

NAUJI LENKŲ ŽYG
DARBIAI

VILNIUS, -r Lapkričio 16 
d. kuopa lenkų kareivių ir di
delis būrys policininkų apsu
po ir krėtė Giraitės ir Matui
zų kaimų gyventojus lietu
vius; ardė net škaplerius. Ra
do tik dvi lietuviškas knygas, 
bet suėmė dešimts lietuvių.

LIETUVOJE AUGINA 
VYNUOGES

KAUNAS. — Lietuvoje pli
nta vynuogių auginitnas. šie
met jau gauta savo vynuogių 
23,(90 svarų.

Žodžius ir melodijas paratl 
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, liarm. «f< 
Žilevičius. 34 giesmės 5Ge,

II dalis — Gavėnios ir V* 
lykų giesmės, barni. Al. Ka 
canauskas. 30 giesmės 50c.

III dalis-a) Gegužės infl| 
giesmės, liarm. Al. Kač&ruiuft 
kas. 28 giesmės 85c

III dalis-b) — Svenč. 
ramento giesmės, harm. Al 
Kačanauskas. 9 giesmės J 5c.

III dalis-c) ,— Birželio, 
nėšio giesmės, liarm. Al.JK# 
čanauskas. 3G giesmės 50c.

IV dalis-a) — Oiesmė: j 
Dievų, harm. Al. Kačannus- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIL

TUVISKŲ ŠOKIŲ ALBUMU

nupiginta kaina — Piano $1. 
kitiems instrumentams p<> 
50c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakiey Avė.

Chicago, UI.

arba pas autorių 1

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 East Main Street

Amzterdam, N li

Cash shoots the paralysis
RAY IN A WIDE ARC AND 
MOVfS THEM DOWN

"IV1 GOING 
DCWN ANOSEE 
FWE MISSED.

HRCSv^oo-
oash,

CASH SUDOENLY DtSAPPEARS 
INTO THE INTEPJOP OF THE 
CR^FTZ7
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CHICAGĄ APLANKIUS
(Tęsinys)

Skerdyklose

Esant Chicagoje kaip no- iš gyvos kiaulės jau gali val- 
painatyti jos pasaulinių sker- gytį rūkytas dešras ir laši- 
dyklų. Taigi ant rytojaus kun. niUi. Kaip kas, būdavo, pasa- 
B. Urba ten ir nusivežė. Čia koja apiy chicagos gar- 
jų esama net keletą kcunpa- ujusias skerdyklas, tai atrody- 
ZŪjų- Garsiausios tai £>wift Co., javo, kad rodos kokių pasa- 
taigi ten ir nuvažiavom. Čia pasakoja. Ne, tai ne paša 
dirba keli tūkstanė. ai darbi- ka? tai tikrenybė. Kas aplun- 
ninkų, daug yra ir lietuvių. ko Chicagą turėtų aplankyti 
l)ar neprivažiavus prie sker- įr tas pasaulines skerdyklas ir 
dyklų, o jau jauti, kad jos čia įsitikinti, kad tai tiesa. O, 
jau, nes oras nuo „ų gana sun kajp tai viskas jdouiU! 
kus. Tuoj privažiavom dide- ♦
bus gardus, kuriuose suvary-

Kun. M. Brundia ir už viens kito nori greičiau tai, medžiais apsodinti. P. K ru siskyrė iš mūsų tarpo. Šimtai Į prie savo Įsteigėjo, Tėvo- ir Spauda — tai galinga jėga.
prisipirkti mėsos. Bematant jų šas visur išvadžiojo, viskų pa- šeimų turi Čia savo lotus i Globėjo. Čia prisiglaudė prie Tų jėgų gerai panaudoję, sn-
iš Čia ir išveža tai j trokus, rodė, viskų aišlęjno. Kaip šva- (sklypus), už kuriuos irgi ga-1 jo neseniai ir a. a. Sesuo Scbo- kursime kultūros židinius, ap

šalTjatayos dešros, kinu ai ir * vagonus. riai jie užlaikomi, kaip eile- na brangiai mokama. Tėvai Jastika. Jų kvartalų puošia ginsime tikėjimų, pergalėsime
. . ., . . ,. . .1 Koks čia judėjimas! Labai mis ir simetriškai tvarkomi Marijonai gražioje vietoje tu | gražus ir originalus aukštas tautos priešus Susipratę kat i-
lasmių paltys tuoj važiuoja į , . . J x. . «, ,-,.••••• u •I . , . , buvo ploniu pamatyti tas gar- kapai, gražiomis gėlėmis ap- w eia atskirų kvartalų savo kryz.us ar kukli s kun. Sta- likai remia pinigais ir rastais

. . r j siusiąs pasaulines skerdyklas, sodinti. O jau paminklų, pa- įnirusiems vienuoliams, kur niukyno paminklas. Šv. Kaz;-i katalikiškų spaudų.
dv. Km amaro k pu to niinklų, tiesiog devynios ga- jau palaidoti: garbingos at- miero kapuose taip yra malo- , 1 1 ~~ 1 ■ ■

Po pietų kun. Urba nusive lybės! Venį už kitus giažes- niinties Tėvas Feliksas Kudir- nu ir jauku, kad rodos iš jų LIETUVIAI DAKTARAI 
žė į lietuvių Šv. Kaziui er., ni, vierii už kitus .įvairesni, kar MIC., Tėvas Vincentas nei neišeitum. Garbė Chicagoj j
kapus, kurie taip pat jd mu Čia tui jau jiems n -s’g.iilėta Kulikauskas, MIC. (mano lietuviams, kad jie įstengė į- 
buvo pamatyti, nes taį gr..- dolerių! Yra paminklų (‘. op draugas) ir keletą broliukų, sitaisyti tokius kapus! Jie am

Ofi. fi. ATKUČ3NAS
DANTISTAS

žiausi yra Chicagoje kapa’, lyčių) po keletu ir net po de- Kaip malonu buvo aplankyt-, žianis laidys lietuvių išeivių 1446 So. 49th Ct. Cicero, Hl. 
sumaniai ir rūpestingai jų dj- sftkų tūkstančių dolerių. Tai w pasimelsti prie draugo ka- tikėjimų, duosnumu ir meilę I ted^st.'.0 ohicMo'*cuų
rektoriaus J. Krušos tvarko- bent'pamink lai f L etuvoje už P°- 
mi. Tai gražaus turtclo čia vienų tokį žyiuesn: paminklųSeselė:
sudėta! Ui juos tūbų. galima galima būtų bažnyčių pasta pat turi 8ayo gra2ų įr dįdelį 
nupirkti pusę Lietuvos. Jie tyti. Įėjus į kapus tuoj me a- kvartalų, kur palaidotas švp- 
turi 200 akrų žeiuės. Tai ben'- si į akis žynį a. šioje viet je nįos atmintis kun. dr. Anta- 

~ *’ gttl U°l6" Plctats! Aptvoryti ai kšta ir gražus paminklas kunigams, nas Staniukynas ir 16 šešėlin
M įvairūs ovuHai^karvės, a-'?’" 'UŪSU kuuip;o Para»rautl» gražia geležine tvora. Kaip kur palaidoti 3 kunigai, mūs.. Taip< ir čia seselės gIaudžiajį 
kva ir kiaulės kurie čia lau- ^PS0^aniasiS *ar*a vlens dar- pUlįkūs ir majestotiški įvaž a veteranai iše’vijoje, kurie čia
F gavo ja„ bininkaa> išgirdęs kad mudu yį^ varta''! Prie vartų ka- daug posidarbava: smeigė pa

buvo pilna didžiulė salė, dau
giausiai farmerių. Kas 15 rai

šavo įnirusiems... Valio chica 
Kazim/erietės taip S*cčiai!..

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

Rez.:
2456 W. 69 8t

Bučių instruktoriai vedžioja 
publikų po fabrikų, viskų ro

bininkas, išgirdęs kad mudu vimo varta’’
su kun. Urba kalbam lietu-'puose dideliausias dviejų au» rapijas, statė bažnyčias, mo- 
vičkai- Inkštų ofisas (raštinė), kur di- kyklas, svetaines ir t.t... Apie

Maž-daug panašiai ir avių rba trys sekretoriai. Toliauj kiekvienų jų galima būtų at-
skerdykloj ir karvių, tik kar- direktoriaus, taip pat dviejų skiras knygas parašyti. Šalę

AKIŲ GYDYTOJAI

A .u a k# x xx> —- X1-/.. x " / i
jįo įrxviskų aiškina. Tik ne- ves kitaiP piauja- Jas suvaro .aukštų naimas. Kapus tvarko jų naujas kapas gerb. mūsų 
M^irUaa, kad tėvai čia atsi- P° kelet$ i atskirus gardelius.90 ~ Vnnsnln « » dr Miko Rair.

veda ir mažus vaikus, tai tu
rėtų būt draudžiamu, nes ma
tant vaikams kaip piauja ar 
užmuša gyvulius gali neigia
mai paveikti į jų būdų ir jau
smus, gali išsidirbti juose žiau 
rūmas. Vadas veda pirmiau
siai į kiaulių skerdyklas. O, 
kokie čia įtaisymai. Koks čia

Darbininkas su geru kūju duo 
damas joms į kaktų jas pri
muša, paskui atidaro duris n 
jos visos iš gardo nusirita ant 
grindų. Toliau vėl toji pat: 
procedūra. Vėl jas užkabina 
už paskutinių kojų ir važiuo
ja toliau. Darbininkas vėl su 
peiliu sme’gia į širdį. Avių į 
valandų papiauja 300, gi kar-kiaulių žviegimas, kurių pil 

ni gardai?- j4s Variais vieno ^jviųJSO. , , ..
kitų. Darbininkas jas mikliai Piovimo skyriuje aras sun- 
gaudo ir vašu užkabina už pa- kus, nešvaru, visur kraujų ba- 
skutinės kojos. Jau ta kybu- los. Darbininkai guminia's ba-
riuodajnu ant retežio kyla au tais braidžioja po kraujus. Šių
kštyn ir slenka prie kito dar- rpu! Jie tačiau apsipratę, to 
hininko, kuris stovi su peiliu, nepaiso ir žiūri, kad tįk grei- 
Tas jai tik smikt su peiliu į {' iau atlikti savo darbų. Jie 
Širdį ir ta važiuoja toliau. Ir linksmi, raudoni kaip vėžiai, 
taip įgudusioms darbininkam* Į O gal dėl to raudoni, kad jie 
viskas mikliai eina, kad į va- čia atsigeria gyvulių kraujo, 
landų papiauja 400 kiaulių, kaip kad teko pastebėti. Vie- 
Papiautas tuojau mašinos va- nas smeigė buliui į š;rdj, krau 
r.o į pečių, kur jas svilina, šn-jjas čiurkšlia eina, g.i kitas 
tina, nuplauja. Kaip čia karš-1 priėjęs pakišo puodelį ir be
ta. Bematant griebia jas kiti 'matant išgėrė puodelį šilto
darbininkai. Vienas nupiausto 
tik galvas, kitas — kojas, be

apie 20 darbininkų, g vasarų konsulo, a. a. dr. Miko Bag 
dar ir daugiau. Visuose ka- dono, kuris taip visų buvo 
puošė išvedžiota gražūs plen- mylimas ir taip netikėtai at-

kraujo. Pasipurtam... O gal ir, 
sveika! Čia yra ir virtuvė ir

čias tik vidurius prapiauja, 1- vai. darbininkams paka: I 
kitas vėl vidurius išima, kitas tomis duoda pietų, bet fabri- 
tik šonkaulius išplauna, kitas kas nesustoja, jis eina pilno-
— kumpius, ir t.t... gi kiaulė 
vis slenka ir slenka stalais

je tvarkoje. 
Sutvarkyta jautiena eina

pirmyn, ir* bematant iš jos tuoj į šaldytuvus. Čia šalta, 
lieka tik lašinių paltys ir ku- kaip žiemos ašigalyje. Čia ve- 
mpiai ir iš raumenų — dės- terinoriai tikrina mėsos svei

katingumų. Sveikų jautienų 
štampuoja ir ta tuoj važiuoja 
į kitų skyrių, kita lieka čia. 
Čia laukia pirkliai su trokais

ros

UFB’S BYWAYS

mu

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFIOMICntrAU.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 n u-tų prak Ūkavimo 
Mano Garuo ta v Intas

Palengvina aklų Įtempimą., kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aktų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektrų, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

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

Daugely atsitikiųių akys atitai o- 
ntos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. 1. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
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

TeL CANai 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tel. t A N ai 0402

Tel. Ofiso:
LATayette 4CI7 

Tel. namų:
HLMh»ck 6286

Ofi. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. W. V. NOfiAK <
PHYSICIAN and SURGBON

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

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare 
TeL Mfllroge Park 660 

Res. 2126 S. Oth Ave., M*ywoodAv. 
Phone Maywood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakaro išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. fi. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. IU..

Tat nebereikalo sakoma, 
ka»A Chicagoje per vienų galų 
įeina gyva kiaulė, o kitan, 
gale išeina dešros. Tikra tie-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IS STOTIES WJLF.C. (142G K.> 

Pirmadieniais -r- nuo 10 fld Hk30 vak vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 Iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 fld 9:30 vai. vak.

L ^.ikj, i,,.!.... .i..i ■ .i i m,n,ju-iiKir ;ug.mra žirt-n:- ■■

I

GERIAUSIA VffTA PIRKUS NADIA BIRCKA!
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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Inc.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys agsaminuojamofl—akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai, vak.
TeL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panodėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaJ 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel Prospect 1912 
Res. TeL Republic 5047 *

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS’

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. RockvveU Street 

I Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS H CHIRURGAS ’ 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel. YARdg 0994 
Bei.: Tel PLAza 2400 

VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dienų

DR. CHARLES SEGAL
0PISĄ8

4729 So. Ashland Ave.
2 luboe

CHICAGO, ILL 
Telefonu MIDway 2880

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

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

DR. STOKOU&
PHYSICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland. Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cennak Road
Valandos, l—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas RBPnhiie 7868

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. 11 SIMONAITIS
^▼RYTOJAS IR 0HZRHBG4A * 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Ciceroj /
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Office Pbone Res. and Office
PROspeet 1028 2350 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANsl 0706

DR. X J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Cbfcago

Nedėlioin ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave.
TeL LAFayette 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieuiais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPubiic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadvray 
MELRO8E PARK, ILL. 

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

Šefttadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

Tel. LAFayette 8018

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

TeL CANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. fi. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vai, vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir veikų ligų gydytoja

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

ižskvrus seredomis ir subatomis

mini
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA
2898 Wasi flftid Street

Chioago, Illinois 
Tul KUAock 61U

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

Tul BOUIevard 7048

■.&LVDB1S
NUTĮSTAS

4646 MM Ave. 
arti 47th Street

Vai: nue 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj payU sutartį

Tel Ofiso BOUIevard 5943-14 
Ros.: KENvrood 6107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel VIRginia 0036 

Resideucijos Tel BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB GHIBURGAS

4157 Archer Avenue
. Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 p. m. . 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripaiino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Olaaa A 
rūiiea. Tak yra, aukičiausi Aaari- 
koa medikaliai autoritrtai mūsų li
goninę priskyrė prie geriansių Ame
rikos ligoniniu. Reikale naudokitės 
joa patarnavimu, 2700 W. 69th Sk, 
tol HBMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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TOMO LIETINUI 8NIOS
kai buvo: J. Zaleckis, A. Ga 
lišanskis, J. Darkiatis, S. Ur
bonas, E. Jurgaitienė, Y. Vai 
čekonienė; vakaro vedėjusn bu 
vo 15. Vaiskus.

Pažymėtina, kad viai val
giai buvo suaukoti mūsų biz
nierių ii šeimininkių.

Garbė mūsų biznieriams, ku
rie gausiai remia parapijų, o 
šeimininkėms už pagaminami} 
skanios vakarienes. Ypatingai 
reikia pažymėti biznierius Va 
siliauskus, Jurgaičius, Petkus, 
Sokelius, Barkauskus, IMahie- 
kius, Grluielius, tris šeimynas 
biznierių (tėvas, sūnus ir že
ntas) Kapočius, Radzevičius, 
Samalionius, Dzindzeletus, Zi 
zminnkus, Mankauskus, Kve- 
kšus, Radailus ir kitus. Be 
to, K. Norvaišas aukojo bač
kų alaus.

Vyriausiu bazaro šiemet ko
mitetu buvo: A. Petronis, S. 
Šapikas, O. Sokelienė, K. Nor
kienė. Pastaroji dabartiniu lai 
k u randasi ligoninėj po opera
cijos. Visi raciniečiai linki jai 
greit pasveikti.

Visi parapijonai labai dėki 
ngi bazaro rengėjams, ypač 
klebonas kun. J. S. Marti s dė
koja rengėjams, veikėjams, au 
kotojams, atsilankiusiems ir 
visiems, kas kuo prisidėjo prie 
pasisekimo. B. V.

Graži, Vieninga
Parapijos Darbuotė

RAGINE. — Lapkričio 231 
d. šv. Kazimiero parapijos bu j 
vo metinė vakarienė ir baigi-Į 
nias bazaro. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė svetainė.

Pėr vakarienę kalbėjo vie
tos veikėjai, biznieriai, para
pijos sekretorius J. Siminavi-1 
čius, iždininkas A. Urbušas, 
varg. J. Kailiukaitis, A. Vaši 
liauskas, K. Urbušas, Šv. Ka
zimiero draugystės pirm. M. 
Sokelis, J. ZaleeRas, A. Jur
gaitis, A. Petronis, S. Šapikas, 
S. Ralis, stud. K. Jurgaitis, 
Ck Sokelienė (vyriausia šeimi- 
ninkė) ir kleb. kun. J. S. Ma
rti^ kuris savo kalboje išdės
tė* svarbų vienybės parapijos 
aarbnose, kų visiems parodė 
pasisekimas bazaro ir vaka
rienės, nes pilno bazaras da
vė virš $500.

Vakarienė buvo rengta kai
po padėkos metinė vakarienė. 
Ištikrųjų, raciniečiai turi J)ie 
vui dėkoti ne tik už sėkmingų 
fcazarų, bet ir už vieningų da
rbui

Vakarienėj šeimininkavo A. 
Siminavičienė, O. Uomskienė, 
M. Zaleckienė, O. Vasiliaus
kienė; prie stalų patarnavo 
sodalietės: E. Zaleckaitė, A. 
Andrews, L, Gutauckaitė, II. 
Waslof, V. Paluckaite, F. ir 
P. Cepukaitės; kiti darbinin

KENOSHA. — Formalus~ f.
baigimas parap. bazaro įvyko 
praeitų sekmadienį. Bankiete

Kalėdų Dovana

MINKŠTAS KRĖSLAS

$17.50
Rooseveit Furniture Kom

panijoj jūs rasite didelį pasi

rinkimą visokių krėslų ir ki

tokių namams rakandų.

Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Seeley 8760

DRAUGAS

Žiiri, kad būtų koier. Vienoj makaronų dirbtuvėj, New Yorke, kur kiniečiai darbinin
kai kepa makaronus žydams, rabinas žiūri, kad jie atatiktų žydų dietos teisėms, t. y. būtų 
košer.

dalyvavo daug žmonių. P*»r 
pietus perstatyti atsilankiu
sieji biznieriai - aukotojai. Kie 
bonas kun. F. Skruodenis pa
dėkojo rengėjams, darbininka
ms, aukotojams ir bazarų la
nkiusiems parapijonams. Po 
programos buvo įšlaimėjimai 
likusių dovanų.

Padėkonės dienoje buvo ve
stuvės M. Kiserauskaitės su 
Antanu Stec, šv. Kazimiero 
parapijos, o šeštadienyje O. 
Rimkiūtės su Petru Wisockiu 
iš Oglesby, III. Abiem porom 
linkime pasisekimo naujam 

' gyvenime.

Praeitų šeštadienį palaido
tas a. a. Kazimieras Norbu- 
tas. Velionis ilgų laikų sirgo ,
Trečiadienį buvo laidotuves * kur,e vargatete « apaun- 

a. a. Bronislovo želenkos.

Amžinų atilsį duok jų sie
loms, Viešpatie I

Gruod. 3- d. vakare įvyko 
Saldžiausios Jėzaus Širdies pe , 
maldos. Po pamaldų buvo su
sirinkimas Apaštalystės Mal
dos dr-jos. Narės džiaugiasi 
bazaro sėkmėmis.

Sekmadienį sodalietės in co
rpore eis prie šv. Komunijos 
ir tuoj po pirmųjų šv. Mišių 
laikys susirinkimų.

Po sumos bus susirinkimas 
L. R. Katalikų Sus-mo Am.

Ryt po pietų bus susirinki
mas Gyvojo Ražančiaus dr-jos 
ir Tretininkų. Tai bus po pa 
maldų Dariaus ir Girėno ka
mbaryje.

Visų dr-jų nariai prašomi 
lankyti savo draugijų susirin
kimus.

Pasaulinio Garso
Banduristas Chicagoj
„ . ! Per atlaidus Komunijų ga- um.1Ww ».uBU

’asaulinio garso an uris- nte kaHtlien priimti, taip pat i tėvynės Lietuvos ir karšč.iau-
as u rainiem pro .a^’ Švenčiausios Panelės Nekaltoj siai maldausime, kad švento-

Yemetz Sfuo metu vieši Chi- paėjimo, trečiadienį.
11 cagoj ir sekmadienį, gruodžio
1.5 d., Chopiin Sehool Audito

rium, prie Campbell ir Ricc 
gatvių, duos koncertų bandfl-

a. • ’
Bandūra vra ukrainiečių tau

finis muzikos įrankis, pana
šiai kaip kad lietuvių tautinis 
muz. įrankis — kanklės.

Norėdami mylėti tėvynę tik
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to. 
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kiviais ji 
galėtų pasigirti. 8. Pelic»

CICERO NAUJIENOS

Siame Sekmadienį, gruodžio 
5 d., Šv. Antano bažnyčioje 
per sumų 10:20 vai. prasidės 
40
baigsis antradienioi vakare iš
kilmingais mišparais ir pro
cesija.

Širdingai raginu visus Ci
ceros, bulvarų ir apielinkės 
lietuvius naudotis gausių Die
vo malonių proga. 40 valandų 
atlaidai atveria mums Dievo 
malonių šaltinius. Pats mū
sų 'Išgany to jas- viešai ateina į 
mūsų tarpų, mus kviesti prie 

Eikite'prie manęs vi-

valandų atlaidai, kurie Ambrose, C. P. Čia bus ypač i 1439 g,, ęt,t gera3 meeba- 
- ----------------------- ,, mokyklų jaunimui progos iš. nikas visokiy darbąi

. kinti esate,, o aš jumis pa- ęfceyieyiy Pasiauko jimo 
Aktasg UOSI U, snrhrrjftpdii ??

Daug vargelių, ypač darbi- 
ninkui žmogui, prisieina ne
šti šiame gyvenime. Laimin
gas yra tas ir toji, kurie mo
ka sųvo kryželius suvienyti 
su Jėzaus,, nes tik Jis gali 
mus suraminti.

“Palaiminti, kurie kenčia 
dėl teisybės, nes jų yra dan
gaus karalystė.”

“Palaiminti esate, kuomet 
jums piktžodžiauja, ir perse
kioja jus, ir meluodami sako 
visa pikta prieš jus, delei 

įmanęs.” “Džiaugkitės ir lin
ksminkitės, nes jūsų užmokes
tis gausus danguje.”

Išpažinčių bus klausoma 
rytais ir vakarais po pamal
dų, taipgi pirmadienį po pie
tų nuo 3:30.

Gal yra tokių, kurie jau 
seniai neina išpažinties, gal 

Kūmutė bijote. Brangieji, neūhijoki- 
— . te! Dievas jūsų laukia. Jis

nenori nusidėjėlio mirties, bet
kad grįžtų, pasitaisytų ir tu- 

jrėtų Jame gyvenimų.

Bua svečių kunigų, turėsite 
geros progos pasirinkti dva
sios gydytojų.

Pirmos Šv. Mišios per 49 
į valandų atlaidus bus 5 vai. 
ryto, paskutinės, suma, ir pe-
•noksite 10 tel. Mičios bur!Antano >•«»>•«* »
. , i j rr i i siems mūsų dvasu* vadams:laikomos kas valandų. Vaka-j v , 1) 1___ . .

iškilmingos pamaldostat* 
prasidės 7:30.

Atfcidus pradedant ir bai
giant, procesijoj dalyvaus mo- 
k y klos vaikučių beoas ir gros
giesmę “Garbė ir Šlovė 

Pirmadienį . jr antrodioni,

3:30 vai. po pietų bus kalba
mas Rąžančius. Pamokslų sa
kys tėvas misijonierius Fr.

girsti Dievo Žodį.

Pamokslus sakys kunigai:. 
Stankevičius, Lukošius, Va
lančius vakarais, o kun. Gau- 
čias, Urba rytais.

Dar kartų širdingai raginu 
visus, visus, į Dievo malonių 
puotų.

Kun. H. J. Vaičunas,
Klebonas.

» 9*1

Mes šv. Antano bažnyčios 
Cicero, III. parapijiečiai, su
sirinkę savo parapijos svetai
nėje, 1937 m., lapkričio mėn. 
21 d. metinėn parapijos va- 
karienėn, išklausę paminkli
nės Prisikėlimo bažnyčios at
stovo kun. Felikso Kapočiaus 
sveikinimų ir linkėjimų, rei
kšdami didžiausių meilę Die 
vui ir Tėvynei Lietuvai, su nuo laiko reikia dūoėi dantis 
visa lietuvių tauta pasiauko- išegzaminuoti geram dantų gy 
jame Jėzaus Dieviškajai Šir- jdytojui. Ciceriečiams dėl to 
džiai ir įrašome į mūsų tau- 1 nėra bėdos. Čia turime du lie-
tos šventusias knygas, pade
damas mūsų Tautos Švento- 
vės-Prisikėlimo. bažnyčias al
toriuose šiuos tvirčiausius 
mūsų nutarimus:

Jėzaus Širdies vardan am
žinai degs mūsų krūtinėse 
meilė ir prisirišimas prie savo 
tėvų kalbos ir švento tikėji
mo.

Jėzaus Širdies vardan pri
siekiame, kad niekuomet ne
užmiršime mūsų mylimosios

ji Bažnyčia tenai visuomet 
džiaugtųsi pilniausia laisve.

Jėzaus Širdies vardan parei 
fikiame, kad kas kartų smar
kiau degs mūsų Širdyse meilė 
mūsų lietuviškajai parap. šv.

a. gerb. kun. klebonui ir jo 
pagalbininkams kunigams a- 
sistentams.

Įgaliojama pasirašyti a. g. 
mūsų dvasios vadus a. g. kun. 
klebonų ir kitus šv. Antano 
bažn. kunigus.

Kur Pirksite Kalėdų. 
Dovanas

Nėra abejonės, knd cicerie
čiai susiras reikalingų dalykų 
pas savo vietinius lietuvius 
biznierius. \

Cieeros lietuviai biznieriai
jau pribirengę prie Sv. KalS-i1“"“ ™ld>h“ 1938 Visų 
.lų seaono. Visus kostumeriue Mri9 Priedennė būti 8U»,n» 
žatia patenkinti savo prekė- įki™6.. paskui nereikėtą 

I mie. O apie kainus nėra kų ir! rdS/Jt'’ 3°S tas, 81 l“8
kalbėti. Daug žemesnės kai vi 
durmiesty. Pavyzdžiui, užeiki-

išrinktas valdybon.
Taip pat noriu priminti vi

te pas Juozų Kiskkunų, Je.isien)s- kad i "
vvelry krautuvę, 4920 W. 11 si rinkim, naujų narių. H 
st. Matysite, kiek daug stako
jis turi užpirkęs šventėms. Vi
sokių, visokiausių žiedų* auk
sinių, deimantinių ir kitokių. 
O tų laikrodėlių, branzoliotų 
— “boy”! yra iš ko ir pasi
rinkti. Niekur geriau nerasi 
te. J. Kishkunas taipgi yra

smagu skaityti dienra ly 
“Drauge”, kad beveik kiek
vienų sus-mų prisirašo į mū
sų dr-jų po keletu naujų na
rių. Valdyba

Priežodžiai
_________ ____Sumanus žmogus lieka tur-

geras specialistas laikrodėlių tingu, kad ir daug gėrybių
taisyme: iš seno padaro nau
jų. Tik pamėginkite daryti bi 
znį su J. Kishkunu, o nesigai 
lėsite. Geras, teisingas ir ma 
ndagus biznierius.

Kazimieras Andrejauskas,

netektų.
Kaip po lietaus pasirodo 

saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.

KALĖDINE EKSKURSIJA^

J LIETUVĄ

“Šventės bus linksmos ir ma
lonios tada, jei turėsite tinka-1 
mų šilumų savo bute”. Jis sa
ko, kad iki švenčių dar gali 
įvesti centrai inę (bot vrater- 
heat) šilumų į namus. Gal ir 
tiesa, matykite jį.

Adomas Bernadišius, sav. 
Grant Works Coal Yard, sa
ko: “bute gali būti geriausi! 
įrengimai, bet jei neturėsi ge
rų anglių, namas bus šaltas 
ir Kalėdos ne linksimos”.

A. Bernadišius visados tu
ri gerų anglių, bet šventėms 
užsakė kuooogeriausių. Oras 
dar neblogas, nepamirškite 
nusipirkti anglių, kad per šve
ntes nereiktų kęsti šalčio.

Dr. A. Oussen, dantų gydy
tojas, sako, kad dantys Žmo
gų puošia ir sveiku palaiko. 
Už taį svarbu turėti gerus, 
sveikus dantis. Dėl to, laikas

tuvius dantė gydytojus, gerai 
patyrusius toj profesijoj. Tai 
dr. A. Gussen ir dr. P. Atlro-
ciunas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ

Nigbt omI Merning
Dėl' aklų mo Saalėa,
Vėjo ar Dulktų, vartokite kelte la
šus Murtee: Paieugvlna auti

VVrite for Free Sool
’A Warl4 oi Coofort lo» V*>f r»te"

Baugus Kūdikiam* lr 8uaugualema 
Vteoaa ViiaUatea.

MURINĘ COMPANY;”,r*:?

AAilbons preler tbis “flovoi 

that is different"
Pamėginkite šį naujų Salad 
Dressi«g. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

nlBKIt UZUIB COkJTAJklS.

PArMoae-or Tne costiy iNGtauetrrat

Priešmetinis Sus-pms

Draugystės Šv. Antano pri ' 
metinis susi rinkimas jvyks 
gruodžio 5 d. š. no. parap. 
mokyklos 8 kambary, 1 vai. 
po piet.

Šiame susirinkime bus reu-

LAIVYNAS
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per OMheabacM, dv«ttją
Išplaukia U New Torko t

GRIP8HOLM------------gruodlįo 8
DROTTNINGHOLM------- a&urio 2 2

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
ląivokortę ten ir atgat

Ekskursijų broiiūrflS lr kainoraš
ti*, aauuama nemokamai paa ŽH 
aus mūsų autorisuotua lalvakųrMų 
ageulus, arba

Svvedteh American Line 
181 No. Michigan Ava. Chųago

hB-ftavored

• Kraft American has a meilowft 
full-flavored rirhnma that make* 
i|Mdttl»a^Mbfcaa.A»dfcą 
eooked disbea you can depend oa 
(Am American Cheeae to malt 
perMy.
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VIETINES ŽINIOS

Pirmasis Mėnesio 
Penktadienis

Parengimas Kilniam 
Tikslui

| WEST SIDE. — Tikrai 
džiugu matyti, tiek daug ge
ros valios ir Viešpaties Jė
zaus Širdį mylinčių žmonių, 
kurie stengiasi jungtis su Jų- 
ja per šv. Komunijų, pirmų 
jnėnesio peliktadienį — Jė- 
zaus Širdies šventėje.

Bet reikia iš kitos pusės 
ir nuliūsti, pamačius, kiek to 
jaunimo.* mergaičių, vyrų ir 
ypatingai vaikučių iš viešųjų 
mokyklų, nesinaudoja proga, 
ir nesemia iš to amžinai te
kančio Šaltinio — Jėzaus Šir
dies — malonių, stiprybės ir 
jėgos.
t Tikimės, kad jie pasinau
dos proga šeštadienį, prieida
mi prie išpažinties, o pirmų 
mėnesio sekmadienį susijungs 
su Jėzumi šv. Komunijoje. 
Laukiame! V. A.

NORTH SIDE.Gruodžio 
5 d. rengiama buneo party sn- 
šelpimui neturtingų šeimynų 
Kalėdų šventėse. Vakarų ren
gia labdarių 6 kuopa ir Šv. 
Vincento a Paulo draugija, 
parapijos svetainėj. Visi kv»e 
čiami prisidėti prie gailestin
gų darbų. Pradžia 7 valandų.

Susirinkimas
Labdarių 6 kuopos sus-mas 

įvyks gruodžio 5 d., tuojau 
po pamaldų. Visi kviečiami 
atsilankyti. Yra iš centro sva
rbių reikalų svarstymui.

* * * I
Vargšas Tad? s

Atvyks į Norta Side gruod
žio 19 d. Matysime jo vargus 
ir nelaimes. Bus juoko iki au
sų. Jį kviečia į /North Side 

J L. R. K. Am. lb kuopa. Lav- 
|kiame jo atvykstant. Rap.

Seitadiebis, gruod. 4 d., 1937

d. atvyko Washingtonan, kad 
patarus lenkų ponams, kad 
jie palaikytų glaudesnius sųn- 
tikius su savo kaimynais, bū
tent: Rusija ir Čekoslovakija. 
Tad, kad padarius lenkams 
nesmagumų, Fed. 12 skyriaus 
kom. nutarė Francijos minih- 
teriui pasiųsti tų Ciceros lie
tuvių proteso telegramų tie
siog į Varšavų ir jam ten ant 
vietos parodyti, kad lenkai 
netaikingai gyvena netik, su 
viršminėtemis valstybėmis,

I bet kad tarpe Lenkijos ir Lie
tuvos yra karo stovis ir kad 

| lenkai tų karo stov į palaiko, 
bet taip pat, kad jie dar įvai
riais būdais persekioja lietu
vius Vilniaus krašte.

Žinoma, komisija nesitiki 
greitų rezultatų, bet daug 
padėjo, kad tik bile kokiu 
būdu pagelbėjus savo myli
mam Vilniaus kraštui, i

Pranas Vitkui

Pripažinta aukščiausia dovana. Tarptautinėj gyvulių pa- rodoj, Chicagoj, šiam buliui pripažinta aukščiausia (grand) 
dovana. Bulius yra užaugintas Oklahoma A. and M. College, Stillwater, Okla.

Kauliukais ir Kortomis 
Lošimas

DUOKIM KALĖDOM

SIMMONS

SPRINGSINJ MATRACĄ 
DUOKITE SVEIKATĄ IR POILSI 

PER ILGUS METUS

PEOPLES KRAUTUVES PARDUODA 

SIMMONS

Beautyrest Matracus
SPECIALIAI

Lengvais išmokėjimąls

{mokėkit tik...................................

Balansą mokėkit po biškį 
Kas mėnesį.

Jei norite duoti ką tokio kas geriausias ir 
naudingiausias, duokite Simmons Beauty
rest Matracą. Tai yra aukščiausios rūšies 
scentifiskai padaryti matracai, kokie sutei
kia geriausį poilsį. Galite pirkti ant leng
vų išmokėjimų. Beautyrest bus nuvestas 
kur reikalausite.

*2.00

e-URNITURE
MANUFACTURINa COMRANVl

4179-83 Archer Ave. 
2536-40 VV. 63rd St

J. NAKROŠIS, Vedėjas 
M. T. KEŽAS, Vedėjas

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, Mtadienio vak.

Marijonų Seminarijos 
Aidai

šventimai
Lapkričio 30 d. būrelis se

minarijos klierikų (15) buvo 
išvykęs į Švč. Marijos Semi
narijų, Mundelein, Ilk, kur tę 
dienų laikė kvotimus tonsūrai 
ir 'mažesniesiems šventimams.f
Dievui padedant, visiems pa
vyko “sėkmingai kvotimus iš
laikyti. '

Gruodžio 5, 12, ir 19 dieno
mis Quigley aukštesnės mdmoky- 

je, bftsklos koplyčioje, Čikagoje, bus 
teikiama tonsūra ir mažesni 
šventinimai. Tomis dienomis 
ir kai kuriems Marijonų Se- 

, |»minarijo9 klierikams teks pri- 
I imti tonsūra ir mažesni šven- 
> tinimai.
I
; Tų jaunuolių giminės, prie- 
j teliai ir pažįstami prašomi pri
minti šių ypatingų intencijų 
savo maldose, idant šie jau
nuoliai, Dievui padedant, ga
lėtų drųsiai šį žingsnį Dievo 
altoriaus linkui padaryti, sa
vo pareigoms būti ištikimais 
ir galutinai ištverti šiuose kil
niuose bet sykiu ir atsakom in- 
guose užsknojimuose.

Šv. Andriejaus šventė 
Lapkričio 30 d., Šv. Andrio- 

jaus Šventėje, išpuolė Marijo
nų Kongregacijos Generolo, 
didžiai gerbiamo Kunigo An- 
driejaus Cikoto, MIC., vardi
nės. Tų dienų, Tėvui Genero
lui pagerbti, buvo laisva nuo 
pamokų seminarijos auklėti
niams. Didžiai Gerbiamas Tė
vas Generolas buvo ypatingu 
būdu primenamas visų maldo
se ir darbuose. Pasimelsta už 
jo sveikatų, pasisekimų ir pia- 
šyta jam reikalingų Dievo 'J n a 
lonių.

Lai Visagalis Dievas (jei 
tokia bus Jo valia) toliau lai
mina didžiai gerbiamų Tėvų 
Generolų; tepriduoda jam rei
kalingų jėgų, ištvermės ir ki
tų malonių toliau sėkmingai 
vadovauti Marijonų Vienuoli
jai ir Motinos Bažnyčios rei
kalams!

Rytoj “Vyčių Namo” 
Atidarymas

Besibaigiantieji 1937 metai 
yra visiems lietuviams kata
likams jubiliejiniai dėl to, knd 
Lietuvos krikštas įvyko 18S7 
metais. Jie yra ir B. Vyčiams 
jubiliejiniai dėl to, kad 1932 
metais jų organizacija susi
tvėrė. Pažymėjimui tų jubilie
jų Čikagoje įsikūrė Vyčių na
mas, kuris laikui bėgant, gal. 
pasidarys centru araugiško 
lietuvių katalikų susigyveni
mo. •

Rytoj, 4 vai. po piet įvyks 
iškilmingas to namo atidary
mas ir po to tų dienų iki vė
lumos atidarytas besilankan
tiems Vyčiams, Vyčių drau
gams ir lietuviško katalikiško 
veikimo šalininkams. Namas 
randasi adresu 2410 S. West- 
ern ave.

Vieta tinkama, nes beveik 
vidury Čikagos, vienodame 
maždaug tolume nno visų lie
tuvių kolonijų. Jis yra Wcst 
Side, kur ir taip iki šiol įvyk 
davo visokie apskričių susi
rinkimai. Prie to nėra pavo
jaus nelemtos “lokalizacijos”, 
kas būtų įvykę, jeigu tas na
mas būtų kokioj didesnėj ko
lonijoj, pavyzdžiui Brighton 
Parke arba Marąuette Parke.

Bulvaruose Triukšmas

Teko nugirsti, kad market- 
parkietė Josephine Krasaus
kienė, marti žymios bulva-riš- 
kės veikėjos Onos Krasauskie
nės, sukėlė nepaprastų triukš
mų Bulvaruose, girdi, praėju
sių lapkričio 27 d., graži pra- 

imoga įvyko pas pp. M. ir S. 
Ališauskus, šiuo kartu jinai 
pageidauja, kad tas būtą pa
daryta josios namuose. Dabar 
Bulvaruose kilo tiesiog sumi
šimas. Kada ta pramoga įvyks 
neteko sužinoti,, bet raporte
ris apsukrus, jis greitai suži
nos. Josephine Krasauskienė 
yra čia augusi, bet begalo c- 
nerginga ir darbšti. Vietiniam 
marketparkiečiams Marijonų 
rėmėjams bus irgi maloni

proga susipažinti su nauja 
Marijonų Rėmėjų pajėga. Tai
gi, saugokite “Draugų” ka
da ta pramoga įvyks ir ad-
resų. Šnipas

Pernai ir šiemet lo point the way lo hair 
beokh lo ihair Man folkl For —oiaao 
know that a kaaithy heod prodocoa 
bandeoeno koki And that'e why 
wom«n pvoryvriioro oro pomting lo 
Fom-ol, tha remarkable foaming of
g L. —. j— —. 1 — te fired•s®• I**' T) myTss^fų lee^V F»OIwlma ss^^p
•calp, than tofcee Iha dufl. parchad 
no»r ona nongi iv OOCK to 
health. Fomol is io aconomicali o 
Mite 0o«s o long way. Ask your 
druggist for Iha roguter SOc tize. 
Or. write for a generoue Iriai bok- 
Ko, endoeing 10c lo

CICERO
Federacijos 12to skyriaus 

nutarimu, likosi išsiųstos pro
testo telegramos: Franci jo? 

Į užsienių reikalų ministeriui, 
Tautų Sų-gos sekretoriui ir 
Lenkijos prezidentui, prieš 
lenką valdžios persekiojimų! 
lietuvią Vilniaus krašte.

Protestą nuorašas bus pa
siųstas: Lenkijos ambasado
riui Washingtone, Suv. Valst. 
prezidentui ir į anglų laikraš
čius.

Komisija protesto-telegra- 
mas siuntė tam, kur daugiau
sia gali atnešti naudos.

Komisija sužinojusi, kad 
Francūzijos užsienių reikalų 
ministeris Delbos, gruodžio 2

Gruodžio 5 d., 3 valandų po 
pietų, Margučio svetainėje re
ngiamas kauliukais ir korto
mis lošimas, į kurį kviečiama 
visa Chicagos ir jo apylinkės 
lietuviškoji patrijotiškoji vi
suomenė. Tuomi paremsim ko
miteto pastangas likviduoti 
paskutinę skolų statant did
vyriams paminklų. Atsilanku
sieji bus maloniai pavaišinti. 

V. Rėkus, komiteto sekr.

«■■•■■■■■■■■■
• REUMATIZMAS Z 

SAUSGELE ■
■ Neslkankyklte aavps ikane- 1 
_ mala: Reumatizmu, SauegSle, ■
■ Kaulų GMlimų, arba MMlun- _
■ glu — raumenų sunkumu: nes " 

skaudCJlmal naikina kūno gr- ■
■ vybe lr dažnai ant patalo pa-g JnldO. ■
B CAPSICO COMPOŪND mo«- ■

Ms lengvai pražallna vlrfmlnd- B
■ tas litras; mums liandien dau-
_ gybė žmonių siunčia padBko- ■
■ nes pasveiko. Kaina SOo. per _
■ palta 86c. arba dvi už 11.06. ■

Knyga: "■ALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS*' augalais gydytis, kaina

M centų. ■

■ Justin Kulis “
■ 8259 SO. HALSTED ST. ■

Ohlcaco, HL ■ViaaaiiaBiiaa

Retnkite Savuosius 
Biznierius

BRIGHTON PARK. — Bi
znierius Vincas Popeli, 435S 
S. Maplewood ave., buvo su- 
ruošęs didelę stirnienos puotų. 
Mat, Mich. giriose Vincas šį
met turėjo giliukį nušauti 200 
svarų stirnų. Ta proga su sa
vo žmona Ona iškėlė didelį 
balių. Svečią buvo apie 300, 
daugiausia stambūs biznieriai. 
Visi turėjo “^ood time”.

Rengia Balių

Cicero biznierius Petras Pa
liulis, 2320 S. Cicero ave., Mi
chigan giriose nušovė briedį 
apie 400 svarų. Dabar su sa
vo žmona Barbora turės dide
lį balių. Gavę pakvietimų, va
žiuosime. Rap.

t? RAPOLAS ANDRELIŪNAS
rengia

15 Metų Biznio Sukaktuvių Išpardavimą
su Nupigintomis Kainomis: laikrodžių, žiedų, gintaro 
karolių, rašomų plunksnų ir daug kitų dalykų.

Dabar Kalėdoms krautuvė papildyta įvairiomis naujomis prekėmis.
MARQUETTE JEVVELRY IR MUSIC STORE 

6324 So. Westem Ave. Chicago, III. 
Telefonas REPubiie 4932

gerkit alų
ghtiirosia

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
ŠIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktą.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
BOVLKVARD

Ii. M. KORKU8 
Rea. HEMLOCK IMOJi
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VIETINES ŽINIOS
MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS APSKR. 

METINIO BANKIETO REIKALU

Marijonų Rėmėjų Chica
gos apskrities nwtinis bankie
tas įvyks gruodžio 12 d. Lai
ko beliko mažai. Reikia su
grusti visų kolonijų rėmėjam;, 
kad k uodąugiausiai išplatinus 
tikietų, kad tas bankietas tik
rai būtų panašus į met’n j.

Šiam sunkiam ir dideliam 
darbai atlikti yra pakviesta 
čia augusi, begalo energingi, 
darbšti ir sumani biznierka 
Emilija Karlav’čienė, kuri su 
savo draugėmis nuoširdžiai 
priėmė kvietimų. Marijonų Rė 
mėjų Chicagos apskritys džia u 
giasi ir tikisi, kad p. Karlavi- 
čienė šias pareigas gražiai at-

s.
Taigi, mums vestsaidiečia-

ins, kaipo vietiniams, re:kėtų 
šiuo reikalu daugiau susirū
pinti, nes metinio bankieto ti
kslas yra tampriai surištas su 
mumis. Kaip žinote, visas pel
nas skiriamas papuošhnui mi
rusių Marijonų kunigų ir bro
liukų kapų Šv. Kazimiero ka
pinėse.

i Vestsa’diečiams gerai žino 
mi nuopelnai a. a. kin. Pelik
so Kudirkos, vieno žymiaus’ų 
klebonų Aušros Vartuose, ne
mažiau žinomi nuopelnai ir 
a. a. kun. Vincenti Kulikaus
ko. Taigi, jauskime širdyj tų 
meilę ir prisirišimų prie jų, 
nors ir mirusių ir parodykime 

, tų dėkingumų skaitlingai at
silankydami į rengiamų ban
kietų gruodžio 12 d. J. K.

Konstancija Skelly, viena jaunesnės kar
tos Marųuette Parko veikėjų, pasižyu^ėjusi 
dainininkė bai artistė. Ryt dainuos parapi
jos choro koncerte.

ki

Vakarienė 12-os Metų 
Sukakčiai 'Gerai 

Pavyko

TOWN OF LAKE. — Lap-1 
kričio 28 d. Šv. Pranciškaus j 
Vien. Rėmėjos pasišventė pa
sidarbuoti seselių naudai. An
ksti rytų pasišventusios mote
rys ir mergaitės, nepaisyda
mos šalto oro, stovėjo prie 
bažnyčios ir rinfi^BųSfas. Su
rinko:

Ona Sriubienė — $11:00.
Joana Šaud-vitienė — 40.4b.
Petronėlė Turskienė - $0.00.
Petras Dorša — Š5.60.
Ona Martišienė — $4.76.
Elena Gedvilienė — $2.75.
Juzefą Venzelaitė — $2.53.
Stella Venzelaitė — $1.39.
Viso surinkta $43.51.
8 valandų ryto atlaikyta šv. 

•mišios rėmėjų intencija už gy
vus ir mirusius.

Vakare apie 7 vai. parapijos 
svetainėj prisirinko žmonių. 
Vakarienė buvo turtinga ir 
graži programa. 3 skyr. pirm. 
M. Sudeikienė, paaiškinus va
karo tikslų, pakvietė knn. M. 
Švarlį vakarui vesti. Kalbėjo 
kun. M. Šverlys, kun. J. Juš
ka, svečias kun. A. Valančius, 
klebonas kun. A. Skripkus ir 
viešnia R. Mazeliauskienė. Vi
sų kalbos buvo įdomios, ypač 
kun. M. Švarlio ir kun. J. Ju
škos. Jie .yra dėkingi seselėms 
Pranciškietėms, kurios juo? 
mokino ir įskiepijo į jų širdis 

į lietuvybės ir Dievo meilę.
Toliau sekė skyrių įvaiki

nimai: 1 skyr. sveikino Auk 
stltienė, 2 skyr. Gečienė.-Svei
kino ne tik skyrių, bėt ir pir- 
min. M. Sudeikienę, kuri jau 
10 metų kaip pirmininkau.ia.

Dainavo E. Kegovičiūtė; jai 
akompanavo Jesulaitė. Daina
vimas taip visiems patiko, kad 
buvo iššaukta.

Jauna L. Mottdzejauskaitė 
mikliai paskambino pianu. 
Kun. SvRrtys -perskaitė laiš
kų nuo seserų, kuriam sveiki
na pirm. M. Sudeikienę 10 me 
tų pirmininkavimo proga. 'Be 
to, įteikta jai dovanėlė nuo 
seselių, taipgi įteikta dovana 
ir -nuo skyr. rėmėjų palinkint.

ir toliau gražiai darbuotis. Į- 
teikta dovana nuo skyr. ir 
J. Šaudvitienei, skyr. iždin., 
kuri tas pareigas eina m o 
skyr. įsteigimo. Dovanas Įtei
kė S. Šimkienė.

Vakarienėj buvo svečių ir J
iš kitų kolonijų: J. Pukelienė, |
Sebelskienė, A. Snarskienė,1 

. tGudinskienė, Mondzejauskai, j 
B. Janušauskaitė, A. Bacevi
čius, Klimas, Dimša.

VfRuSuenei aukoje; Lovikis 
gėlių stalams, J. Mondzejaus- , 
kai, J. Besasparis, U. Sams, 
AV. Kareiva, Bi kienė, Martu
šienė, J. Stugienė, S. Šimk’e 
nė, M. Sudeikienė, A. Suars 
kienė, B. Ali žienė, B. Bart
kienė, Mickūnienė, F. Cicėnai, 
O. Vaznienė, A. Kilmitzs, A. 
Kalvaitienė, P. Dorša.

Pasidarbavo Sudeikiai, Stu- 
giai, Šimkienė, M. Martušie- 
nė, O. Sriubienė, P. Turskie
nė, O. Martušienė, (B. Cicėnie- 
nė

Į Šv. Pranciškaus Vien. Rėm.
3 skyr. seserų vardu širdin

'giausia dėkoja visiems prog
ramos dalyviams: kun. Švar
cui už vadovavimų, svečiams 
ir viešnioms, aukų rinkėjoms 
ir Aukotojams, kurie taip gau- 

' girti prisidėjo prie vakarienės.
Dėkojame visiems, kurie at

silankė į vakarienę.
Per vakarienę įsirašė į 3 

skyr. M. Jurkienė ir O. Lun- 
dienė. Rėmėjų 3 skyr.

kiškų laikraščių išplatinimo 
visose parapijos šeimose, kad 
laikraščių leidimas neturėtų 
būti paremtas neskaitlingo 
būrelio pasišventusių, bet tu
rėtų būti gyvai ir pastoviai 
remiamas visų mūsų vadų ir 
l’mndies, kad laikraščių skai
tytojai laiku atsilygintų pre
numeratų ir la'kraščių platin
tojų triūsas ir vargas būtų 
atlygintas, kad su įvairiais 
reikalais katalikai pirmiausia/ 
kreiptųsi pas savus, kad Chi
cagos lietuviai katalikai būtų 
pirmutiniai Amerikoje pasi- 
liuosavę nuo bedieviškų lai
kraščių ir knygų, gi visi skai
tytų vien katalikiškus laikraš
čius ir knygas. Rap.

Nauja Savininkė

WEST SIDE. — Teresėj’
_ ,v y*- * » _ -j-k t c? V III avite? Viltiakienės taverna, 2125 W.
SugTJZO Is Lietuvos ( iŠ M ISl APIE 24 st., perėjo į naujas rankas.

BRIGHTON PARK. — Šio j 
mis dienomis iš Lietuvos su i

GERĄ SPAUDĄ Nauja savininkė yra bridge- 
portietė Matilda Ardzijauskie- 

! nė. Ji praneša, kad biednaParapijose bent sykį į me v . . ...
grįžo biznierka Domicėlė D»n tu, įvyksta misijos. Tada pa-18e",,yna ”** » 8ah gautl dra- 
skurdienė, 2543 W. 45 st. Pa j stovių katalikų dvasia atgija,
sakoja, kad aplankė daug vie- į sustiprėja, o atsilikusieji tū
tų, matėsi su daugeliu paži ,rį progos sugrįžti ant tiesos 
štamų žymių žmonių ir gir- kelio.
dėjo įvairių įdomybių. Dau-' šventųjų Misijų vaisiai y-|r®B gyveno-, 
giausia laiko praleido žemai- ra gausūs. Ypač katalikiškos 
čių žemėje. Kretingoje girdė- spaudos platinime. Misijų sva- 
jc apie šitokį atsitikimų. Ko- rba yra tame, kad jos gerus 
1 ų kontraktorius Juozas Ma- parapijomis padaro dar gėrės- 
„suskas vyko į Liepojų. Ant niais, o paklydusius siekia 
rubežiaus reikėjo parodyti pa- (prie tikėjimo atvesti. Misijos 
sų. Žiūri, kad kišeniuose jau • katalikų tarpe praplatina ka
ntra nei paso, nei pinigų. Ai- talikiškus laikraščius. O ka-

bužių.

Žmogus,
^geriausių progų

nors pasitaikytų 
jeigu netu-

neiškils.

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

tA. I A
STANISLAVOS ŠATIENĖS

šku, kaip jis turėjo susirūpin
ti. Po kelis sykius peTžiūrė-

talikiški laikrftščiai yra tai 
kasdieniniai misijonieriai —

jęs kišeuius ir neradęs turėjo katalikiški laikraščiai kasdien 
grįsti namo, j Kretingų. 'Grįžo žmones pamokina, įspėja, pa
su ihintimi, kad jei pinigai ir ragina prie geto, apsaugoja 
pasas atsiras, tai šv. Antanu; jjUO blogo, -pagelbsti ištverti 
aukosiųs 50 litų. O jo buvo ( gerame iki galo.
dingę 800 litų. Nfchnie nieko , putinant pdr misijas kata-
žmonai nesakęs apie nelaimę, 
nuėjo gulti. Ryte moteris jį 
prikėlė ir pasakė, kad reikia 
užmokėti žvyro vežėjui. Atsa
kė, kad turi palaukti iki jis 
pinigų išsiimsiųs iš Klaipėdos 
banko. Žmona klausia, kodėl 
negalima mokėti iš pinigų, 
kurių nepraleido kelionei, Vy
ras, netikėtų naujienų išgir
dęs, pasakė, kad žvyro vežė
jui išmokėtų iš tų pinigų. Vi
si pinigai ir pasas buvo atsi
radę.

likiškų spaudų sutinkama į- 
vairių kliūčių. Bet jos leng
vai nugalimos ir darbas varo
mas pilnu greitumu.

Per misijas misijonieriai 
gražiais pavyzdžiais išrodo, 
kad katalikams pritinka tik 
katalikiški laikraščiai, nes iš 
jų gauna didelį dvasiškų pel
nų, o skaitydami bedieviškus 
laikraščius pažemina savo ka
talikiškų vardų.

Misijų lankytojai įsitikino,
Rap.1 kad katalikų dienraščio Drau

go leidimas — tai visų kata
likų reikalas, kad kiekvienos 
parapijos išsivystymas ir jos* 
ateitis priklauso nuo katali-

PLATINKIME “DRAUGĄ

Skelbimai ‘^Classified” skyriuje duoda gerimtsns 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDSIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

pv VZ V A T koP^^os visose 
Chicagos dalyse

Tvarkingas ir taktingas 
žmogus netik mato progų, bet 

, jų ir sugriebia.
J vienybę nesueisim, jei 

rūst;bė slėgs mūsų širdis.

ARETOO
NFRV0US?
Here i»Bwiyto help cehn 

qurverlng nerveą
, ■■ , _ „ . «h.» mu

•erraih? A ra (bėra nm.a wbM rou .ra i 
• nd IrrttaMa . » ■ tim.. ofeao rou aaoM I 
wbo .ra daaraat ae rou?

If Jtrar ooraaa «ra oo ad*.. trr LI 
PINKU AM-s VBGBTABLB COMPOU 
kaip* raini pn<t oulvarttoa oaOaa a a d ,

Wbeo rour oontaa aod rara. baoodMr *» 
mudh tor rou aodrau woot to tu a |wi, tram

b/aHLP V.’"*"
bad oaraoa aa laoBlad aaroura. būt tMpb.ra 
■bao aMa M bulld up tbatr pap aod enaMy abd 
Utt badk ap normai w1tb tba aid of I vBba'B. 
PINKIlAM S VBGBTABLB COMPOUNO.

Wban rour motbar aod rour aranddPMBar 
a nerroua. IrrttaMa aod ntMfooa 
I uprm thla fatnour old ntaolrloo 

i up anai n ... to balp t kai r OOrtoa
:«pkaip dlra tbam a cbaartul dUpoMtlon

m M aliutui

Khuuyldte uOsų Littvrif radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:90 vaL vakaro ii W. H. F. O. rtotiM (1420 K.) — PraneMJaa 

p. IALTIMIERAS

Jau sukako keturi metai kai 
^Siauidiava šutlefiė sutiko negai
lestingu nitrt| Iš budelių ran
kų, Hot Springs, Arkansas. 
A. a. Stanislava vos sulaukus 
30 metų, mlrč gruodžio 6 d„ 
1933 m., palikdama dideliame 
nu liūdime motln'Slt Antaniną 
Drlgaltienę, patšvj Steponą Dri- 
gąitį, mylimą dukrelę įrėmė 
šaUis, Letą Marijoną Bagodenę, 
d««ę Petrą Lukauskį lr Jų šei
mas, d€dę Juozą Daukšą, Wls- 
conslne, tetą Daukšienę bei Jų 
šeimas lr kitas gimines lr pa
žystamus Amerikoje Ir Lietu
voje.

Atminti 4 metų mirties su
kaktuves, uipraš&me gedulingas 
šv. Mišias gruodžio 6 d.. Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje, 
ant 18-tos lr Union -gat.

Kviečiame visus a. a. Stanis
lavos gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti šiose pa
maldose. lr pasimelsti už jos 
sielą.

Lai Dievas .Aukščiausias pa
ima ją pas Save i Dangaus Ka
ralystę.

Visos gėlelšs pavasari žydi, 
rudeni džiūsta, o kitą metą 
v«l pražydi. O tu mūsų myli
ma durele ir motinėle, nebe
grįši. Vasaros metu apvaint- 
kuojam tavo kapą gėlelėmis, o 
žiemos metu apdengiame kapą 
žaliom eglelėm, ir ašarom ap
iaktum.

Brangioji mūsų dukrele, lauk 
tnOsų ateinant, nes anksčiau ar 

"vėliau ateisim pas tave.
Nuliūdę lieka: motin* Anta- 

nina, patėvis, dukrelė Irene Se
tus Ir giminės.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

HUDUI R tl A F PATARNAVIMASAMBULANCE dieną ir naktį

DYKAI»»

(Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

|o««a MyUnttem*—VMirrfeur- 
BaakleMnM — Ijaldntuvėms — 

Papuošimam*.
Phone LAFAYETTF MM

Skaitykite Biznieriy 
Bargenus

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

tt

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 020 W. 15th Avė.

taiMczirSnai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Pirope PULIman 1^70

ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY G FUEL ©ILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ
Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj —■ pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 

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

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
SI 5S S. Westenn Av. Chicago, HGnois

B. KANAPACKIS, Savininkas

I. liilencns 4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

8819 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

A. Masalskis 3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4189

A. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weatern Ava. 
Phone GROvehill 0142

Stanbs 718 Weit 18th Street 
Phone MONroe 8377

1046 Wwt 46tfc Street 
Phone BOUIevard 5203-5568

IR 4704 So. W«etorn AM 
TfiVAS Tel. VlRginia <883

P. 1 Ridikas 8364 So. HalaUJSt. 
Phoae BOUIevard 4089 
į d — —.-j-.-rr,



Šeštadienis, gruod. 4 4.,

KAI MOTERS APAŠTALAUJA!

■ IŠ MISIJŲ

BRIGHTON PARK. — Pir
mų misijų vakarų parapijos 
bažnyčioje buvo nemaža tuš
čių suolų. Bet per ateinančių 
dienų uoliosios klausytojos 
tiek pasidarbavo, kud antrų 
vakarų suolai jau buvo pilni, 
o tretį vakarų ne vienai teko 
ir jiastovėti. Ačiū Jums ne
matomosios darbininkės!

Rytmečiais po 8 vai. Mišių 
sakomi trumpesni pamokslė
liai apie praktiškų geros ka
talikės moters gyveninių. Ir 
tuose pamoksluose klausytojų 
skaičius auga! Ypač daug 
jaunų motinėlių atėjo trečia
dieniu rytų paklausyti misijo- 
nieriaus nurodpnių apie kata

likiškų vaikų auklėjimų. Jis 
pasakė, jog vaikų auklėjimo 
pagrindas yra tėvo ir motin°s 
vienybe.- kų vienas sako, lie
pia ar draudžia antras turi 
visada patvirtinti. O jei vie
nam kų liepiant antras liepia 
priešintis daryti ar elgtis, ten 
reikia klausyti!

Šitos vienybės vaikų auklė
jime nėra ten, kur žmonos sn 
vyrais, vaikų akyse ginčija
si, koliojasi, ar vaikui daryt 
kas įsakyta ar nedaryti.

Jei tėvo ir motinos nuomo
nės dėl kokio nors dalyko 
skiriasi, tai turi susitarti, 
kaip elgtis, vaikams negirdint 
ir paskui abu “Į vienų dūdų’’ 
pūsti.

O kas daryti, jei tėvas gir

Nauja PHILCO 1938

tuoklis, bedievis blogai vai-- 
kus moko?

Ir tuo atveju, kiek tik ga
lima, motina turi gellėti tė
vo, šeimynos galvos, gerų var
dų vaikų akyse.

Iki vaikai maži galima 
jiems sakyti, kad tėvelis yra 
nelaimingas, ligonis ir su ja’ ’ 
už tėvelio sveikatų 'melst's. 
Tai nėra melas! Girtuoklis y- 
ra ligonis, o bedievis tikrai 
yra vargšas žmogus.

Misijonierius pripažino, kud 
tokioje še anoje užauginti ge
rus vaikus reikia tiesiog Die
vo stebuklo, arba motina turi 
būti šventa! Tada jos šventa” 
pavyzdys, neišsemiama kant
rybė ir meilė rodoma blogam 

i vyrui, gali atsverti blogų tėvo 
įtakų, tai yra labai sunku. 
Bet Jėzus negali ne&tsižvelg 
ti į tokios kentėtojos motinas 
pasiaukojAnų. Jis padeda iš
auginti gerus vaikus.

Vaikus auklėti reikia pir
moje vietoje savo gyvu pa
vyzdžiu! Vaikai kaip bezdžio- 

! Jie daro tai kų mato 
tėvų, motinų darant.

Kam čia rašyti kas nori 
žinoti, galės išgirsti vyrų sa
vaitėj. R)ap.

Marijona Janušauskienė, rytoj, gruodžio 5 d., 7:30 vai. 
vak. Panelės Švč. Gimimo parap. choro rengiamam koncerte 
bus žymiausia solistė. Koncertas bus parap. salėj.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

®
l*’, Helernonavich 
Nveteriu Krautu
vė Atdara Kat 
Diena Ir Vaka
rai* — Ir Kek- 
rnudienlalt,

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

UNIVERSAL 
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

X---------------

COAL
Anglys

PARDAVIMU BUNGALOIV
5 kambarių naujas mūrinis bunga- 
low. Parsiduoda pigiai.

*417 So. Trlpp Avė.

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ........................$600
Mine Run .............. 5-75
Egg .......................... 6-00
Nut .......................... 6 00
Screenings (Indiana) 5-00
■ PtKKIl DABAR!! KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975
JCSŲ SENĄ RADIO

Iškilminga Misijų 
Užbaiga

Gerb. kun. A. Drazdžio mi
sijos Dievo Apvaizdos bažny
čioje užsibaigs sekmadienyje, 
Gruodžio 5 d., 4 vai. p. p. Bai
giant bus suteiktas Šv. Tėvo 
palaiminimas su kryžiaus a- 
doracija. Per visas dienas 

skaitlingai rinkosi 
į pamaldas ir klausėsi karš
tų gerb. misijonieriaus pamo
kslų. Daugelis susitaikė su 

ypač malonu buvo žiū
rėti vakar į daugybę žmonių 

prie Dievo Stalo. Dar 
pasilieka proga šį vakarų ir 
rytoj pasinaudoti misijų ma
lonėmis.

Dievu,

ėjusių

Pranešimai

CLASSIFIED
TAUPYMAI. PIRKIMAI, PARDAVI

MAI. PASKOLOS. APDRAUDOS

Mūaų raktinėse — Keistučio tr Lie. 
tuvos Spulkose salite taupyti, pasi- 
skolytl, namus pirkti, parduoti, ren- 
duoll, apdrausti.

Kreipkitės pas:

JOHN P. EVAIJJAS. sekr.
• M W. »» *. Tel. YAR«In 2790

arba
TO* W. IA St. TH. HAYmarket MM

"MKATHEK STRIPS”

Asltas orss nebejelna pro duris, kada 
įdedama "treather strlps." Taip pat 
nabefrlna Ir pro langua. Kam rei- 
kalinga, palaukit HEMIock 2573.

t. PURTOKA8

PARDAVIMUI UU1AP*

IMI nosvetkatoo norime greit par
duoti klukapf. Blsnls gerai lftdirb- 

taa, traki nos gerame stovyje. Biz

nio vieta : 280* So. Hoyne Avė., 
savininkę matykit: 2008 W. 23 St

A MOLIAI
Black Gold Lump arba Egg 36.00. 
Mina rua 15.75. Stoker Screenings

ORUMDY MINING CO 
CANaI 7442

BEVERLY SHOREJ4

Kelioms dienoms papigintas lipa 
vi mas lotų, kurie randasi ant 
tgan ežero kranto tarp Indiana 
Park ir Michigan City. Yra lotų 
kalnuotų Ir lygtų, be mlkko ir su 
mišku, prie pat ežero ir toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų laikais 
kreipkitės i "Draugo” administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790.

RENDON KAMBARYS

lot u"

Lietuvių auditorijoj, mažose 8 vai. iš stoties WCFL, 970 
svetainėse. kil.

Rašt. A. Laurinovich

TOWN OF LAKE. — Mo 
terų Sųjungos 21 kuopos prieš 
•metinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, gruodžio 5 d., 1 vai. 
po pietų, parap. mokyklos ka
mbary. Visete sųjungietės pra
šomos susirinkti, nes bus ren
kama valdyba 1938 metams.

Valdyba

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA 

IŠ WCFL

Programoj dalyvaus Budri
ko simfoninė radio orkestrą 
iš 12 muzikantų, kuri visados 
taip šauniai groja. Taipgi da
lyvaus “mūsų gražuolių” cho
ras, rodos, iš apie 24 asmenų. 
Kadangi WCFL yra didelės 
pajėgos stotis, o programos 
sykiu transliuojamos ir ant 
trumųjų bangų, tai šios Bu
driko programos girdimos vi
sose Amerikos kolonijose, kur 
tik lietuviai gyvena.

Pasiklausykite ir parašyki
te (Budnikui laiškelį: J. F. Bu
drik, 3417 S. Halsted st. Z. Z.

Stebėtini pagerinimai Naujų Radių.
Lengvai pagauna stotis.
ISduoda gražų balsų.
500 Radių setų RCA Vietoj*, Phi’.co, Zenith, General 
Electric, Crosley — turi būti išparduoti — išmai
nyti. Iki $50.00 nuolaidos ant jūsų seno radio ar 
piano Budriko 25 metų Jubiliejiniame išpardavime.

Jos. F. Budrik Ine.

BRIGHTON PARK. — Su
sirinkimas LRKSA 160 kp. 
bus gruodžio 5 d., 1 vai. po 
piet, N. P. Panos Šv. parapi
jos mokyklos kambary. Pra
šomi visi nariai dalyvauti. Va
jaus laikas, reikia stengtis vi
siems nors po vienų narį įra
šyti. V. Paukštis, rašt.

Mes visi mėgstame pasiklau 
syti gražių dainų ir muzikos 
per radio. Tokį malonumų tu- 

irės visi, kurie ryt vakare, t. 
• y. sekmadienį, klausysis Bu
driko programos nuo 7:30 iki

DAINUOS ROSELANDO 
AIDO CHORAS

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lictu- 
vi&ką Krupniką su 
karšta arbata paSa- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernua. Ten ir 
reikalaukit.
J kitus miestus ta- 
vemams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit

mftsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL.

Pilone Boulevard 0470

Rendon kambarys vyrui arba mer
ginai, prie mažos Šeimynos. Kamba
rys pečium apfilldomas, vlsl patogu
mai, telefonas name. Galite matyti 
vakarais. AtslSauklte:

3231 So. Emerald Avė. 
antros lubos priešakyje.

PARDAVIMUI NAMAS

Parduosiu labai pigiai mano 2 aukš
tų mūrini namų, 2 fletal po 6 kam
barius. Mito vandens Šiluma, 2 ka
rų mūrinis garadžlus 1 blokas nuo 
parkės, 1% blokai nuo gatvėkario, 
AtslSauklte:

639 AVest 18th Street, arba 
telefonuoklte CANaI 1133.

Priežastis pardavimo — liga.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras ūkles darbui, turi 
būti prityręs melžti karves. Okis 
randasi 1 žiemvakarius nuo Wauke- 
gan, apie 70 mylių nuo Chicagos.

AtslSauklte lalSku afba telefonui 
MR. BEN 8AWOKIN, * •*

Wadsworth, III.
Tel. Majestlc 945y2

Manant statyti sau naują 
ar pertaisvti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 So. Maplewood Avė., - 
Telefonas PROspeet 1186.

Kas Nori Vergauti 
Piliulių Dėžutei?

3417-21 South Halsted Street
3409-11 So. Halsted Street.

Telefonas BOUIevard 7010
Pasiklausykite Budriko I.letuvtAkų Prenramy: WCPL 970 kil. 
Nedėlloj 7:80 iki 8 vai. vak. WAAP, 920 kil. Petnyčioj Ir 
Nedėlioj 4 vai. po pietų.
WHPC, 1420 kil. Ketvergais nuo 7 Iki 8 vai. vak.

Simano Daukanto draugija 
laikys priešmetinį susirinkimų 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 12? 
vai. dienų Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj.

P. K., sekr.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M I. 0. “KELIONE APLINK PA- 
8AŪLĮ” arba kelionė į ' EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- 

„ mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

BRIGHTON PARK. — Dr- 
stės Saldžiausios Širdies V. J.. 
No. 1 priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 5 d., 2 
vai. po pietų, parapijos mo
kyklos kambary. Bus renka
ma valdyba 1938 m.

G. S. P., nut. rašt.

M U tonai žmonių, buvę vidurių 
lluoalntojų vergais, rado pagelbų. nuo 
užkietėjimo — Ir nuo piliulių lr 
liuosintojų. Būk "reguliarus” kaip 
ir jie su NATŪRALIU maisto liuo- 
snitoju — Kellog's All-Bran.

All-Bran nedaro „ prleprotj. Jis su
telkia DU dalyku, ką Jūsų viduriai 
reikalauja. Pirmas, tai geras vita
mino "BĮ” Šaltinis—tų nuostabių vi
taminų, kurie sutvarko vidurius. An
tra, All-Bran sutelkia "rupumo”—Jis 
sugerta vandeni Ir mlnkttina kaip 
kempine. Ta vandens minkštinta ma
sė padeda 18st valymui.

Kellogg’s All-Bran yra gruzdfls, 
spraginti grudai. Valgyk juos su pie
nu ar Smetona lr valsiaia Bandutėse 
yra gardu. Bet valgydamas valgyk 
reguliariai: valgyk All-Bran po du 
ftaukitu Ir gerk gana vandens Jei 
taip darysi kasdien, gali (žvengti pa
prasto užkietėjimo lr lluostntojo. Vi
si krautuvininkai parduoda All-Bran. 
Kellogg in Battle Creek padarytas.

Rytoj pripuola reguliarė ne- 
dėldienio lietuvių rad:o pro
grama, kurias leidžia lietuvių 
įstaiga Progress bendrovės 
krautuvė, 3224 So. Halsted st. 
Šiose programose nevartojama 
plokštelės, bet visuomet daly- 

,vauja chorai, kvartetai, due- 
I tai, solistai ir t.t.

Rytoj dainuos RoBelando Ai
do choras, vadovaujamas m 
ziko S. Lesčiauskzy. Be to, kle 
sy tojams bus įdomu išgirsti > 
nias apie kalėdinius pirkimo 
Tat nepamirškit užsistatyti i 
vo- radio ant stoties WGE 
11 valandų prieš piet. Rap.

SKAITYKITE BIZNIER1 
BARGENUS “DRAUGE’

Kas nori būtinai ntsielr 
sumanytų tikslų, — nieki 
nepailsta jį siekdamas.

2334 So. Oakley Avenue
DRAUGO” KNYGYNAS

Chicago, Illinois

rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi. 
Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausias

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės priešmeti
nis susirinkiVnas įvyks gruo
džio 5 d., 1 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėj. Bus renka
ma valdyba 1938 m.

Draugijos 25 metų gyvavi
mo paminėjimui rengiama vn- 
karienė sausio 30 d., 1938 m.,

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tel. CANaI 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

SALft RENDON DftL VISŲ PARENGIMŲ 
VEBELftMS, ŠOKIAMS, BALIAMS 

Walter Nofraa, aav. VIRTUVĖ. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI

2435 So. Leavltt Street Chicago, III.
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

IHiiiiiiinuiiiiiiiiHiniiiik
S PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S
S Du Svarbūs Dalykai:

1.—Baisokas Motor Sales DYKAI prirengs Jfl«ų 
karui karboralorlų Ir generatorių žiemos va- 
iiitčjlnml.B 2.—(r duos 20% nuolaidos kai pirksit heaterĮ.

j Balzekas Mr Sales
“U will Likę Us”

l 4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515SiiiiiiiiiuimHiiiuiiiiii

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago

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