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JAPONAI ĮSIVERŽĖ Į 
NANKINO MIESTĄ
Devintoji japonų divizija pa

ėmė pietrytinius vartus
ŠANCHAJUS, gr. 10. — 

Japonai pagaliau visomis pa
jėgomis šiandien pakilo ata
kuoti Kinijos sostinę Nanld-

Stebetojai pareiškia, kad 
kinų pastangos ginti miestų 
yra tuščios. Japonų sunkioji 
artilerija ir lakūnai griauja

nų, kai kinų vadai paneigė miesto sienas ir namus. Gai- 
japonų pajėgų vyriausiojo' srai siaučia keliose miesto 
vado ultimatumų pasiduoti. ' dalyse. Užsilikę mieste sve

timšaliai ir civiliai kinai ne-Pranešta, kad pirmutinė ja 
ponų 9-oji divizija per kinų 
pozicijas prasilaužė ir paė
mė pietrytinius miesto var
tus. Praneša, kad japonai

žino kur dingti.
Sudarytas iš svetimšalių

komitetas bando susisiekti su 
japonų ir kinų karo vadovy
bėmis ir stengtis kaip nors

ta priešingas sumanymui nustatyti 
metini atminima

Sako, tas sugriautų visą atly
ginimo struktūrą

AVASH1NGTON, gr. 10. — 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas W. Green pas-

tybos amatininkams.
Jis .sako, kad visos šalies

statybos- pramonės amatinin-
kelbė, kad federacija, yra1 karas vienodas atlyginimas

jau Įsiveržė i miestų ir siekia) vaduoti miestų nuo sunaikini- 
centro. Sakoma vyksta atkak-! mo. Matyt, šios pastangos y-
Ii kova. ra tuščios.

Am. J. Valstybių vyriausybe negali

AVASHINGTON, gr. 10. — 
Nepaisant kongrese pasirei
škusio reikalavimo, kad Ame
rikos kariuomenė iš Kinijos 
būtų ištraukta, vyriausybė a- 
pie tai nenori nė klausyti. Pa, 
žymima,, kad ten kariuomenė

kad ištraukus nors dalį ka
riuomenės Amerikai turėtų 
tekti paskutinė vieta.

Gal kai kam ir rūpi, kad 
Amerikai ten tektų negarbin
ga vieta.
..„Amerikos kariuomenė Kini

reikalinga amerikiečių ir a- joje laikoma trijuose mies- 
merikoniškų interesų apsau- tuose: Peipinge, Tsientsine 
gai, o apart to — Amerikos ir Šanchajuje. Pastarajam 
prestižui Tolimuosiuose Ry- mieste yra didžiausia jos da
inose.

Šiandien Am, J. Valstybės
lis.

^Amerikiečiai Kinijoje turi
su apie 4,000 karių ten u- apie 250,000,000 dol. vertės į- 
žima jei ne pirmaeilę, tai ly- vairių savasčių. Tas surišta 
gių vietų su kitomis valstybė- daugiausia su prekyba. To vi 
mis. Ir niekas nepageidautų, sa juk negalima paneigti.

BOLŠEVIKAI ŽUDO PRA-, 
VOSLAVy DVASININKUI

DAR VIENA VYSKUPIJA 
ARGENTINOJE

• “Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai”. Istorinė Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstu
čio buveinė Trakų pilis, kuri savo didingais griuvėsiais bado lenkams akis ir primena, pa
sauliui, kad čia Lietuvos žemė.

griežtai nusistačiusį prieš su
manymų .statybos pramonės 
darbininkams Įvesti metini at 
yginimų.

AV. Green pareiškia, kad 
i metinio atlyginimo Įvedimas 
sugriautų

negalimas. Atlyginimo didu
mas yra lokalinis reikalas.

Jis randa, kad už statybos 
brangumų nereikia kaltinti 
darbininkų, nes jiems tenka
apie 25 nuošimčiai visų kaš- 

atlyginimo tų, bet ne 50 nuošimčių, kaip 
pramonėje, kas norėtų tvirtinti. Tai gi, 

Tas gi būtų neteisinga ir e- apie 75 nuošimčiai tenka kam
konomiškai nepakenčiama sta kitiems.

visų i. .struktūrų šioje

1940 M. EUCHARISTI
NIS KONGRESAS 

ĮVYKS NIGEJOJ
PARYŽIUS. — Tarptauti

nių Eucharistinių kongresų 
rengimo komitetas

SUPAGONĖJĘ NACIAI 
PUOLA KRIKŠČIONYBĘ
BERLYN.AS, gr. 10. —

Nacių “valstybinio sąjū
džio” organas ‘DurchbruclP 
pakilo atkakliai pulti krikš-

piimiauG^H^ę, anot iai}ira££i0,
nusprendė, kad 1940 metais ( polaipsnilJj
tarptautinis Eucharistinis 
kongresas įvyks Prancūzijo
je.

Dabar šiam kongresui pa
rinkta vieta — Nicejos (Ni- ,^ri^eioni.d<a bažnyčia 
ce) miestas, arti Italijos pa
sienio.

I,

“Kas tūri mirti, tas turi 
mirti”, pareiškia šis supago- 
nėjusių nacių organas. Girdi, 

jau

PLĖŠIKAI PERŠOVĖ ŪKI
NINKU SUŽEIDĖ JO 

ŽMONJį
AVill apskrities, policija su

ėmė ūkininko Pansa abudu 
žudikus Abudu išpažino. Su
imtieji. John Jelliga, 33 m., 
1.709 — 119 gat., ir Michael 
Man jas, 43 m. amž., Indiana 
1 larbor.

Fordo fabrikuose Hansas City sukeltas 
streikas

KANSAS, CITY, Mo., gr. 'ta CIO unija ir fabrikuose 
10. — United Automobile nėra streiko. Tad, sako, pi-
AVorkers of America paskel- įkietavimas' yra niekas dau- 
bė streikų čia Fordo automo-'giau kaip tik ramybės drums- 
bilių fabrikuose ir pradėjo tinas ir darbininkų kursty- 
fabrikus pikietuoti. Neužilgo mas.

a areštavo 16 pikieti- 
drumsti-

atgyvenus .savo amžių. Nauja 
gadynė gemstanti. Vyrai ir 
moterys gal ingė jų. su naciiz- 
mo galia.

Tik naujasis pagonizmas 
šiandien naudojasi plačiąja, 

PARYŽIUS, gr. 10. — Pa- laisve (Vokietijoje. Pats dik- 
skelbta, kad susektas sumoks- tatoring Hitleris yra. pagoniz- 
las prieš Prancūzijos užs. mo ašis.
reikalų ministerj Delbosų, i--------------------—

SĄMOKSLAS PRIEŠ MI- 
NISTERĮ DELBOSĄ

\ Arti Cręte,. miestelio, Vjlį 
apskrityje, du plėšikai įsiver 
žė Į ūkininko Eduardo Pan
sa namus ir pareikalavo ati
duoti jiems turimus pinigus. 
Ūkininko žmonų uždarė mie- 
gamųjam kambary, o jį patį 
surišo. Išgriozdė visų namų 
vidų.

Sučiupę apie 70 dol. ūkinin

Fabrikų vadovybė atsisako 
turėti pasitarimus su CIO

Policijos aulo ritėtai tvirti-. va<lals- Bako, Fordo darbiniu 
na, kad Fordo darbininkai kai turį savų nepriklausomų' 
nieko bendrų neturį su minė- unijų.

ninkų už “ramybės 
mų”

kų nušovė ir žmonų sunkiai
kurs lanko kai kurias Euro- IŠVADUOTI VISI SANITO- sužeidę išsinešdino. Sakoma, 

RIJOS LIGONIAI ūkininkų nužudę dėl to, nes 
---------- i jis plėšikus pažinęs, kurie se-

pos sostines. Sakoma, kėsini-, 
mųsis prieš jį turėjo būti vy
kdomas jam nuvykus į

_______ ’į BUENOS AIRES. — Pas-
LONDON.AS. - žiniomis !kutiniais laikais Argentinoje 

čeką! lstelsta dar viena vyskupija,1iš Rusijos1, sovietų

RADIKALAI ATMUŠTI 
BRUNETE BARE

kurios vyskupo sėdyba bus(GPU) areštavo vienų grai-j: 
kų stačiatikių arkivyskupų ir . 
penkis vyskupus ryšium su) Naujosi vyskupijos ribose y- 
tariamuoju sumoksiu prieš‘ra apie 700,000 katalikų. Nau 
Stalinų. įjos vyskupijos plotai prildau-

Londono “Daily Mirror”iš 
Varšuvos depešoje praneša, . .
kad Rusijoje paskutiniais lai arkkvyskupijos sėdybos, 
kais nuteista ir sušaudyta 22'. Padėjusi 193o metais Ar- 
žymieji stačiatikių dvasiniu- gontinėje įsteigta 10 vyškupi- 
kai. Sušaudytųjų skaičiuje »
yra centrinės Rusijos arkivy-! 
skupas, du vyskupai ir 6 ka
nonai. i

Resistencia mieste.

sė Santa Fe arkivyskupijai, 
bet net už 700 kilometru nuo

IIENDAYE, gr. 10. — Is
panijos nacionalistai praneša, 
kad Madrido radikalų milici
ja puolė nacionalistus Bru
nete bare. Jie atmušti prara
dę daugiau kaip 200 milici
ninkų nukautaisiais.

KARDINOLAS KALBĖS 
VINCENTENŲ SUSI

RINKIME

MASKVOJE DINGĘ PORA 
AMERIKIEČIŲ

SAKOMA, ITALIJA IŠEI
SIANTI Iš T. SĄJUNGOS

ROMįA, gr. 10. — Kalba-

AREŠTUOTAS UŽ KIŠI
MĄSI į GAISRO GE

SINIMĄ

CLEVELAND, O., gr. 10.' niau trankėsi po apylinkę ir į
— Gaisras kilo Ambler Ilill 'vienas jų esąs giminingas nuijjl America
sanitorijoje. Tarnauto jai su' žudyto ūkininko kaimynui,'
slaugėmis tačiau greitai ir taip pat ūkininkui.
tvarkingai išvadavo visus 56 k v .. j Pašauta ūkininko žmona

& , ’ . . i atsigaiveliojusi turėjo pakan-Vveštem Reserve umversi- ū . ._, , , , , , . , ikamai pajėgti nueiti pas arti-teto 10 studentų, kurie *— 1tuo
laiku apžiūrinėjo įstaigų, pa-f 
dėjo vaduoti ligonius.

PIKIETAVIMAS YRA 
NEDRAUSTINAS

JOLIET, Ilk, gr. 10. —
Barzdskučių unija pikietuoja 
Roberto Doįvningo neunįjinę 
barzdskutyklų. Downing krei
pės AVill apskrities apygar
dos teisman gauti “injunc-

Šv. Vincento Pauliecio 
draugija Chicagos arkivysku
pijoje rytoj, gruodžio 12 d., 

ma, kad premjeras Mussolini turės metinį susirinkimų. Jo tion” prieš pikietavimų. iTei-
pasirengęs paskelbti, kad I- Emin. kardinolas Mundelein sėjas' C. Sauiu nepripažino

CIO ORGANIZUOJA 
NAUJA UNIJĄ

AVASHINGTON, gr. 10. —
—• Kova tarp CIO ir Ameri
kos Darbo federacijos iš nau- NEV YORK, gr. 10. —-
jo prasideda. CIO paskelbė,..^^oklyne yia iš senovės uz- 
kad ji organizuoja naujų uni-

MASKVA, gr. 10. Ame
rikos J. Valstybių' ambasadai 
čia pranešta, kad kelinta die
na iš viešbučio nežinia kur 
dingę amerikietis Donald L. 
Robin s on išj New Yorko ir jo 
žmona. Maskvos policija sa
kosi negalinti jų rasti.

Indianopolia mieste visi SU

talija apleidžia T. Sųjungų. ! kalbės susirinkime.

WPfl paskyrė 20 milijonu dolerio 
darbo

‘injunetion’

PRAVEDĖ ŽEMES ŪKIO 
BILIŲ

! AVASHINGTON, gr. 10. — 
j Kongreso žemesnieji rūmai 

Chieago majoras gavo ži-įbų projektų Chicagoj. Sako-1 pravedė žemės ūkio -kontrolės 
nių iš AYashingtono, kad 'maLaPie 20’000 bedarbių dau, bilių

AYorfe Progress administra-(giau per žiemų gaus darbų.
Iš skirtos sumos apie 3 mi

nės bus čiepijami saugai nuodija (AVPA) paskyrė 20 mili- jį jonai dolerių bus panaudo-

Buvo iškeltas sumanymas 
bilių grąžinti komitetui ir pa- 
daryti kai kurių pakeitimų.

pasiutimo. 'jonų dolerių penkiolikai dar-,ta miesto airporto didinimui. Sumanymas atmestas.

miausių ūkininkų ir pranešti 
apie savo nelaimę.

Neužilgo pranešta šerifui 
ir pakilo veikti ūkininkų bu
dėtojų organizacija. Pranešta 
aplinkinių miestelių policijai 
ir nurodyta žudikų išvaizda.

Sunkiai sužeista žmona pa
imta, į ligoninę Chieago Hei- 
ghts.

Ūkininkas Pansa neturėjo 
vaikų. Valdė 160 akrų ūkį.

KARDINOLAS APGAILI 
ŽMONIŲ GIRTAVIMĄ
QUEBEC, Ont., Kanada.

silikusi savanorių ugniagesių 
organizacija, žinoma Gerri- 
ttsen Beach ugniagesių de
partamentas. Šios savanorių 

Tai naminių baldų darbinin ,]<UOpOS viršininkas yra lęit. 
kai, priklausantieji Am. Dar-I^j- j Carr
bo federacijai. CIO bando1
juos visus suorganizuoti i, Tonuose namuose kilus gai 
vienų pramoninę unijų.

jų United įFumiture AVorkers

SUDAROMI 63 NAUJI 
PRECINKTAI

L

Cooko apskrities rinkimų 
feomisioniėrių boardas pas
kelbė, kad miesto 20-yje var
dų sudaromi priediniai nauji 
63 precinktai “primary” bal
savimams, ateinantį pavasarį.

Be to, trys, nauji precink- 
tai bus sudaryti Bervyne, EI 
mvood Parke ir Harvey.

Prez. Rooseveltas reikalau
ja kongreso tuojau mažinti

— Jo Emin. kardinolas Vile-i mokestis įmonėms, 
neuve išleistu ganytojišku 
laiširu labai apgaili žmonių p Ą C

plintantį neblaivumų
— be jokio saiko svaigalų 
vartojimų. Deja, ir tarp mo
terų vis daugiau ima. reikštis 
šis smerktinas neblaivurnas. 
YpacVper jungtuvių pokylius 
svaigalų vartojimas būtinai 
turėtų būti nutrauktas.

NuCHICAGO SRITIS 
matoma giedra, ir šalta.

Vakar rytų žemiausia tem 
peratūra buvo 7 1. aukš 
ciau 0.

Saule 
si 4:18.

srui iki atvyksiant miesti
niams ugniagesiams Carr su 
saviškiais iš gaisro išvadavo 
du vaikus. Atvykus ugniage
siams jis su šiais pasikeitė 
nepalankiais, žodžiais, sukėlė 
ginčus'. Neužilgo areštuotas 
už “kišimusi ne i savo dar
bų”.

Įdomu, kaip teismas žiūrės 
i ši klausimų.

SUSISIEKIMUI KAUNAS 
— KLAIPĖDA

KAUNjAS. — Susisiekimo 
ministerijos! ateinančių metų 
sąmatoj jau įtrauktos atitin
kamos sumos oro susisiekimo 
linijai Kaunas — Klaipėda 
atidaryti.

Numatoma, kad kasdien 
skraidysi po du lėktuvu; vie
nas iš ryto, kitas popiet. Va, 
saros metu nusileis ir Palan
goj.

Kelionė nebus brangesnė 
teka 7:07j leidžia- ikaip traukinio II klase. Ke

leiviai bus apdrausti.
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Daugiau Susidomėjimo Rėmėju 
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Gal kas mano, kad. rytoj įvykstanti Ma
rijonų Rėmėjų Draugijos vakarienė Cbica- 
goj. (Aušros Vartų parap. salėj) yra tik pa
prastas dalykas, į kurį neverta kreipti savo 
dėmesio.

Tos draugijos, kaip ir kitų panašių 
mums labai brangių įstaigų rėtnėjų draugi
jų, nariai tai didžiausi pasišventėliai, idea
listai, kurie nuolat ir daug darbuojasi, kad 
auginti ir stiprinti mūsų religinius ir tau
tinius židinius. Jų darbas prilygsta anų die
nų knygnešių Lietuvoje darbui.

Knygnešiai, įsitikinę, kad be savo spau
dos lietuvių tauta nyks, kad be lietuviškų 
laikraščių ir knygų sunku bus išgauti sau 
teises ir laisvės savoje tėvynėje, jie dirbo- 
ir aukavosi tol, kol buvo laimėta spaudos 
laisvė.

Be lietuviškų aukštesnių mokyklų Ame
rikoje lietuvybės neišlaikysime. Tų gerai su
pranta mūsų mokyklų rėmėjų draugijų na
riai ir dėl to nesigaili savo brangaus laiko, 
sveikatos ir savo sunkiai uždirbtų centų, kad 
tik pagelbėti vienuolij.oms dirbti kilnųjį lie
tuvybės palaikymo darbų.

Marijonų Rėmėjų Draugija, labai daug 
prisidėjo prie įsteiginio Lietuvių Kolegijos 

.ir, įsigijimo gražiosios nuosavybės' Mariana- 
poly, Thompson, Conn. Ji daug prisidėjo 
prie pastatymo gražiosios koplyčios Marijo
nų Kunigų Seminarijoj.

Nežiūrint to, kad praeity jau daug nu
dirbta, ir ateity dar daug kuo- teks rūpin
tis. Juk gyvenimas vietoje nestovi. Jis iške
lia naujų reikalavimų, su kuriais tenka skai
tytis, kuriuos reikia nugalėti.

Štai, yra būtinas reikalas statyti Maria- 
napolio Kolegijai naujus rūmus. Esamos pa
talpos ir perankštos ir susitinkama su val
stybės reikalavilmais, kurie turi būti išpil
dyti.

Tam tikslui dabar yra vedamas vajus. 
Ir čia/Marijonų Rėmėjų Draugija, turės savo 
petį priremti. Ir, be abejojimo, nuo to ne
atsisakys, kaip neatsisakė nuo visų kitų kil
nųjį! darbų praeityje.

Apie tuos darbus rytoj įvykstančioj va
karienėj ir teks tartis.

Šioji vakarienė turi dar ir kitų tikslų. 
\ Draugija, nori Supažindinti visuomenę su 

dviem' jaunais kunigais vienuoliais — K. 
Vengru ir V. Andriuška, kurie baigę Lietu
vių Kolegijų ir. išėję kunigo mokslus Lietu
voje,- daro pirmuosius savo žingsnius lietu
vių visuomenėj. Tad, susirinkime, kad pa- 
akstinti tuos du pasiryžėlius dirbti, prade
damus darbus su tokiu uolumu ir užsidegimu, 
su kokiu turi šiandien dirbti kiekvienas ku~. 
nigas idealistas (kitokiu jis ir negali būti),
kokio iš jo reikalauja Bažnyčia ir Tauta.

gerbkime jį ir mes, amerikiečiai, nes jis az 
visos tautos laisvę ir gerovę kovojo.

Gen. Žukausko vardas Amerikos lietu
vių tarpe buvo plačiai žinomas ir populia
rus. Nė apie vienų Lietuvos karo žtnogų mū
sų spauda nėra tiek daug rašiusi, kiek api( 
gen. Žukauskų. Mat, jis buvo pirmas Lietu
vos kariuomenės vadas, o kariuomenė Lie
tuvos išeivijoje Amerikoj ir visur kitur yra 
laikoma ypatingoje pagarboje. Ypač Ameri
kos lietuvių katalikų jaunimo tarpe gen. 
Žukauskas buvo gerbiamas.

Štai, 1927 m. vasarų Lietuvos Vočiai per 
savo centro pirm. K. Yėsulų ir seki'. A. 
Rubliauskaitę iškilmingai įteikė gen. Žu
kauskui aukso kardų, kuris buvo nupirktas 
lietuvių katalikų jaunilnoi sudėtais pinigais. 
'Gaila, kad to lakto nepaminėjo “Liet. Ai
das”, kuris įdėjo kardo įteikimo iškilmių 
atvaizdų, pažymėdamas tik — “Amerikos, 
lietuviai 1927 m. gen. S. Žukauskui įteikia- 
aukso kardų”. Juk tas laktas, kad kardų 
įteikė Amerikoj gimęs ir augęs jaunimas, 
yra labai reikšmingas ir gražus. Tai kanu gi 
jį reikėjo užslėpti.

Dabartinis kariuomenės vadas gen. St. 
Raštikis, rašydamas apie gen. Žukauskų, sa
ko:

“Tai buvo gabus, patyręs, daug matęs, 
didis karys mūsų kariškas autoritetas, vie
nas .iš pirmųjų mūsų kariuomenės savano
riu, buvęs mūsų Kariuomenės Vadas, jos 
oiganizatorius, tvarkytojas ir mokytojas, ku
ris, nesvyruodamas, ir ne vienų kartų ėmėsi 
sunkiausių ir atsakomingiausių pareigų pa
vojingiausiais valstybei momentais, ir niekad 
.savo tėvynės neapvylė”.

Tad, ryt gausingai susirinkime, kad tin
kamu būdu pagerbti šio didžiojo patrijoto 
ir didžiojo kario atmintį.

Du Nauju Pasiryžėliu Lietuvių 
Visuomeninėje Veikloje

U'o” ir “Laivo” redakcijos ir i Panelės - Aušros Vartų parapi-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Dabar prisidės dar ir indijo- 
nai.

Yra kilęs sumanymas Mas-į Ne dykai sakoma., kad lie- 
kvoj surengti Lietuvos meno Į tuviai labai mėgsta puoštis 
savaitę ir koncertų. Iš anksto ' svetimomis plunksnomis.
spėjama, kad Maskvai labiau- ------ :---
šia patiksiu šitie Lietuvoj pa- “Žmonės, paukščiai ir žvė- 
gaminti eksponatai: slaptos' rys savo kūdikius myli, glo- 
spausituvėsi, balšavikų pleką- j boja ir saugoja nuo priešų, 
tai, atsišaukimai, pampletai ir i Tačiau kitaip yra pas socia- 
t.t. Choras koncertui turėtų\ lietu®, kurie kaip pamotės el-

; taip pat būt sudarytas iš vi-! giasi su savo išperu'kais —
Kv-n. Kazys Vengras, MIC.,1 Kun. Vincas Andriuška, M.' SŲ Lietuvoj baisa vik-uojaučių Į skolininkais, bolševikais, sta-

Lic. I. Gan., naujasis “Drau- ■ I. C., S. Th. Lic., naujasis Švč. į-f kurie dar rusų kalbų skai- liniečiais, naciais ir fašis
tais,” rašo fašistų gazieta — 
Bruklyno ‘ ‘ Vienybė. ’ ’

Matot, kaip tos gazietos re
daktorius ir kiti fašistų va
dai buvo suvažiavę į Čikagų 
ant turkių dienos, jų išperė- 
tojai socialistai ne tik nepa
kvietė ant turkės, ale nenu-

administracijos štabo narys. į jos vikaras Chicagoje.

Neseniai iš Lietuvos, grįžo ir Chicagoje apsigyveno du 
jaunu Arkivyskupo P. Karevičiaus įšventinti kunigu; tai—vie
nuoliai marijonai —- kun. Kazimieras Vengras ir kun. Vin 
centas Andriuška.:

Kadangi Marijonų Vienuolijos viršininkų

to valstybine kalba. Toks cho
ras geriausia padainuotų s<a- 
Vo i himnų “GUP. caiūų Sta
linų chrani.”

Svarbi žinia, iš Spani.jos: 
“Ieškau ‘Ahrahomo Lin-

Dar Apie Gen. S, Žukauską

Lapkričio- 28 d. Kaune iškilmingai pa
laidotas pirmasis Lietuvos kariuomenės va
das gen. Silvestras Žukauskas, apie kurio 
nuopelnus gana plačiai rašėme tuomet, kai 
gavome pirmųsias žinias apie velionies mir
tį. Šiandien dar rašome apie gen. Žukauskų, 
nes rytoj Cliicagoj (2' vai. Gage parke) Da
riaus - Girėno legijonierių postas pagerbs 
velionies atmintį. Legijonieriai kviečia vi
suomenę gausingai atvykti į to žmogaus at
minties pagerbimų, kurio vardas yra labai 
tampriai surištas su Lietuvos nepriklauso
mybės apgyni’inu.

Lietuvos laikraščiai praneša, kad Lietu
vos visuomenė savo pirmojo kariuomenės va
do atmintį, pagerbė labai iškilmingai. Pa--

Prancūzijos Darbininkų Reikalai

Prancūzija pastaruoju laiku rimtai rū
pinasi savo darbininkų reikalais. Dabartinė 
darbo- ministerija tuo atžvilgiu žy’rnių pa
žangų padariusi.

Laikraščio “Paris Soir” žiniomis, kaip 
paduoda “Darbas’’ nuo .1936 metų. birželio 
iki 1937 metų lapkričio mėnesio Prancūzijo
je socialinius reikalus tvarkančių Įstatymui 
išėjo daugiau, negu per dvidešimtį paskuti
niųjų metų. Štai .svarbiausi per šį laikų iš
leisti įstatymai: apmokamų atostogų, 10 va
landų darbo savaitės ir kolektyvinių sutar
čių.

1936 m. gruodžio, mėn. buvo išleistas į- 
statymas, tvarkus ginčus, kilusius tarp darb
davių ir darbininkų. Šis įstatymas buvo la
bai reikalingas, nes lokautai, ir streikai Pran
cūzijoje buvo kasdieninis reiškinys. Dabar 
šis reikalas pamažu sutvarkomas. Pav., nuo 
1937 m. pradžios iki tų pat metų rugpjūčio 
mėn. 15 d., vadovaujantis šiuo įstatymu, bu
vo likviduoti 1,818 tarp darbdavių ir darbi
ninkų kilę ginčai.

Šiuo metu prancūzų darbo ministerija 
ruošia naujų įstatymų projektus. Šie įsta
tymai. tvarkys senų darbininkų atleidimų iš 
dafbd, darbininkų profesinį mokymų, bcndrų- 
jį lavinimų ir t.t.

1936 m. gegužės mėn, prancūzų darbo 
ministerija susidėjo iš 110 vienetų. Joje dir
bo 6 biurų viršininkai 10 jų padėjėjų ir 21 
direktoriai. 1937 m. rugpiūčio; mėn. ši mi
nisterija jau susidėjo iš 118 vienetų ir ji jau 
turėjo aštuonius naujus valdininkus..

Prancūzų darbo ministerija paskutiniu 
laiku labai gyvai veikia. Jos išleistieji nauji 
įstatymai, kuriuos iš pradžių daug kas iš
juokė, atnešė daug naudos ne tik prancūzų 
darbininkams ir darbdaviams, bet ir visos 
prancūzų tautos ekonominei gerovei. Anks
čiau, kai nebuvo tvarkomi darbdavių ir dar
bininkų ginčai, nuolatos kildavo streikai. 
Pav., sustreikuoja prancūzų metalurgijos dar
bininkai. Jeigu šis streikas tęsiasi tik vienų 
valandų, tai nustojama, apie 250,000 darbo 
valandų. O kiek nuostolių net ir patiems dar
bininkams esti, jei. streikas tęsiasi dienų, sa
vaitę, mėnesį arba net kelis mėnesius?

Prancūzų darbo ministerija, suprasdama 
reikalų, daug dėmesio kreipia į darbo klau
simus. Nors tatai iš jos reikalauja, daugiau 
lėšų, bot to ji nesigaili, nes žino, kad, darbo 
klausimus teisingai tvarkant, tuos . pinigus 

i netiesioginiu keliu atgaus šimteriopai.

xiau-i v ivuuvujvm: ,v u oajlijljuiy ll jjcį-ojaVT1111 U

juodviem tenka , savo jaunas, pačiame tvirtume jėgas įdėtiu eoln(), brigados dezertvru, ku-, 
į Ciucagos lietuvių veiklų, tat, pravartu lietuvių visuomenei K.ie pabėff0 įž Madrido fron-į \
tu-cdu kilnadvasiu mūsų darbuotoju arčiau pažinti. |, p. s , , , . , f

Pirmasis tų dviejų naujų kunigų darbuotojų artymesnis -, ’ *ane”amb va vai vuiiej Kartų garsus anglų poetas 
j sus Mažinimas su Gliicagos lietuvių visuomene įvyks sekma į. ezei 3,lll pabėgę i b^mellk^Į Miltonas (gyvenęs 17-nre šimt- 
dieny, gruodžio 12, Aušros Vartų parapijos! salėje, 6 vai. p1 lnaba9>as sako lietuviams buvo paklaustas, kodėl

Į vakare ypatingame Marijonų Bendradarbių paruoštame bau- halsavikams. Reikalinga, smul- kaį kurj0Se valstybėse kara-
kiete, dalyvaujant dvasiškijai, Marijonų Seminarijos prote- .hesnių žinių. Pranešusiam bus
sonams ir būreliui klierikų.

Čionai savo skaitytojams 
trumpai paduodame apie abu
du kunigėliu bijografinių ži
nių, nes savo uži^naniomis po
zicijomis visuomenėje, bei sa
vo darbuote praeityje abudu 
užsipelno artymesnio pažini
mo.

Abudu veikėjai yra ‘ ne tik 
uolūs vienuoliai -kunigai, bet, 
sykiu ir sųmoningi lietuviai. 
Nors gimę - augę -Amerikoje 
tačiau lietuvių tautos kalbų, 
papročius myli ir yra lietu
vių kultūros šalininkai.

Iš Kun. Kazimiero 
iro LrvveiiimoVengro Gy^

i Marijonų vienuolijų įstojo 
i prieš dešimts metų, Baigė ko- 
j legijos mokslus 1930 m. Filo 
Sofijos mokslus studijavo gar
sioje Kanados Sulpicijonų Mo- 
ntrealio seminarijoj.

Baigęs filosofljig savo vie
nuolijos vyresniųjų siunčia
mas jis vyksta Lietuvon,. stu
dijuoti teologijų, pažinti lietu
viškuosius papročius, dar ge
riau išmokti lietuvių kalbų ir 
tiksliau įsisųmoninti lietuviš
koje dvasioje.

Pirnioisiois dienos Lietuvoje 
jaunam amerikiečiui buvo su-

Amerikos Jungtinių Valsty
bių kūrėjas, garsusis Jurgis 
Vašingtonas, kad,alsiai buvo 

: prasitaręs: “ Aš tvertinu tokį 
l asmenį, kuris kitų gerovei vi- 
!skų atiduoda”. Kartais tolu n
j • -c
! asmenų mes nei nepastebime. 
Bet tokių didžių vertybės as
menų, buvo, yra- ir

nkios: skirtinga aplinkumų, 
nauji papročiai, nepaprasta 
tvarka, nežinomi žmonės. SBet, 
idealizmo kupinas, jaunuolis 
griebėsi prie naujos tvarkos, 
mokytis kalbos, .. pasisavinti 
tautos papročius, —■ taip sa 
kant •—-

atiduoda vislių, aukoja jau-
-nas jėgas, dirba artimo gero-j
Ivei, išsižada gražiausių savo
■ jaunystės svajonių, planrp vi-
jSko kų tik turi,, kad įvykdyti
| Dievo norą — '1 c
jinti Kristuje”.

Ar jūs girdėjot, ne tik vokiečiai, bet ir 
lenkai pareikalavo sau kolonijų. Spėjama, kad 
prancūzai užleis lenkams*savo valdomų Ma
dagaskaro salų. (lai toji sala ir tiktų ap
gyvendinti karštuolius lenkus.

atlyginta rusiškai®, rubliais 
“Kurie dezertyrų negrįš į

frontų per dvi savaites, bus 
pasmerkti sušaudymui.

‘'Madrido Komendantas.”

liai gali karūnavotis, būdami 
vos 14 metų amžiaus, o vesti 
neturi teisės, kol nesukanka 
18 metų.

— Labai paprastas daly
kas, —: atsakė Miltonas, —

,, - . . .užtat, kad valdyti -kraštų vraNe\v lorke per tarptauti- , . " , , L.. . < ... lengviau, negu valdyti mote-nius šokius Amerikos indijo-
nairis, sako,' labiausiu patiku
sios lietuvaitės. Po šokių ne 
tik su jomis susipažinę, ale 
net savo plunksnomis jas pa
puošę.

Iki šiol, kaip žinome, dau
gelį lietuvaičių jei visiškai ne- 
nuplunksnuoja, tai apiplunk- 
snuoja airišiąi, italai ir ki
tokių tautybių

M- l’t' ' '• -j

— Ma!
— Kų.
— Praeitų naktį sapnavau 

labai baisų sapnų. Didelis žvė
ris norėjo mane pagauti. Kas 
tai buvo per žvėris?

— Nežinau, Joneli.
— Kaip nežinai. Juk ma

liavai! e riai.1 ma mane nuo jo apginei.

Keletas Kun. Vincento Abudu tėveliai yra pamaldūs 
Andriuškos Gyvenimo nors

Bruožų
pūs žlmonės, tačiau, savo a- 
1 ,‘em sūnam — Jurgiui ir Vi- 

Malonu pažymėti, kad , ncentui - pmigų nesigailėjo 
■ visi jaunuoliai gyvena tik die invkslui-.

Pradžios mokslus mažas An 
druska Vincelis ėjo AVorces-

‘laužti šaltus ledus”Dįios momentų,, pasiduodami 
| Ir laimėjo. Tikslų atsiekė. Pe-..[ jas įtakai.: yra ir tokių, ku

bus jįe ! nia,h A ^heūtųjų dienoje ) rte moka, kaip paliko savo te-Jdet^° ndest,o mokykloje, bet 
lapkričio 1. .d., Marijampolėje, istainente arkivyskupas Matu-1 i-teigus prie šv. Kazimiero 

i J. E. Arkiv. Pr. -Karevičius,Ulevičius, MIC., — .“rikiuotis I lietuvių mokyklų —
MIC., įšventino Kazimierų į ' ir aukotis/k peisikėlė jcn.

i kunigus. ! Tokiu pasiryžėliu yra ir ne-! k° vienų metų High Sclioo!
- Kun. Kazimieras Ahngras, seniai iš Lietuvos grįžęs, ir jri°kslų M orcester, jisai 1928 

Viską- atnau- užbaigė Y ytauto Did- tenai mokslus baigęs, nauja- jiU- persikėlė, į tuomet dar ne-
iojoi Lniversitetų praeitų pa- sis, praeitais met. išventintas geniai įsteigtųjų, Tėvų Mariiriojo. I 

j vasari Per vasarų ji® įstengė 
Asmenyje kun. Kazimier-y Iprisiruošti kanoniškų teisių

Aušros Vartų bažnyčios vika
ras kun. Vincentas Andrir š-

P. Y engto, MIC,, Lic. I. Gan., licencijai.:) kvotiniams, ku- J<a, M! 
tas viskas pilnai atitinka. Jriuos sėkmingai išlaikė rug- u Katalikų Bažnyčia 

Jaunasis (laibininkas via i<i sėjo 28 d. lai nepaprasti di- met džiaugmsi, sulaukus nau
delio darbingumo laimėjimai, jų darbininkų .Kristaus vyny- 

J aūnąsis kunigas — ramus, 'ųe. Esant daugiau kunigų, ka 
lėtas,malonus, visuomet be- ifalikų dvasiniai reikalai, bū

ręs iš So. Boston, Mass.... Gi-' 
niė balandžio 2 d, 1910 m. Jo 
tėvai —.Antanas Vengras ir

vasuo-

r ira : ctiaiti' jr-a-. iiuošjj -psišypsųs,p turįs - literatinių ga- 'na geriau aprūpinti. Todėl 
i dus ar sųmoningi lietuviai ka-'bumuj sų iaikraštininkavinio džiaugiasi ir Čhicagos lietu- 
jtulikai. Nenuostabu, kad ii jų pmnėglnais.'Todėl labai ata- viai katalikai šiomis -dieno- 
sunūs Kazimieras paseko sa- tinkamatbuyo safo vyresniųjų mis sulaukę n'aujų, darbiniu- 
v o geni teveliu pėdomis, nes ; paskirtas darbuotis prie dien- kų — kun. Vincentų Andriuš- 
visa širdimi dirba Bažnyčiai, raščio Mp^aūgo” įr savaitrats-
tautai ii: tėvynei.

Pradžios- mokslus jis ėjo sa
vo tėviškėje, valstybinėje mo- Pirmieji' darbai jot naujose, 
kykloje. Bet vos" tik atsidarė pareigose parodo, kad' jaunas 

i Tėvų Marijonų Lietuvių Ko-! veikėjas . yra nusistatęs savęs 
legija Ilinsdale, Ilk, tuoj jau-J u esi gailėti dirbant Bažnyčios 
nas Kaziuks į ja persikėlė. 1 (ir tautos labui.

čio “Kristalus Karaliaus Lai
vo

ų, iv±xv., S. Th. Lic.
Kun. V. Andriuška 

Massacliusetts valstybėje, mie 
ste AVorcester. Jo tėvai, Alek
sandras Apdriuška ir Vincen
ta Siniškiūtė, tebegyvena ta
me mieste. ir priklauso Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijai.

grtne

jonų Lietuvių Kolegijų Hins- 
dale, UI.

Sekančiais metais jis įstojo 
į Marijonų Vienuolyno Naujo- 
hynų, gi 1930 m. sudėjo vie
nuolio pirmųjų. profesijų. Dva
sinių jauno vienuolio lavybų 
metu jisai neatleido nei pra
dėtųjų Kolegijos studijų.

1931 m. Marijonų viršinin
kai jį išsiuntė dviem metams- 
filosofijos mokslams į pagar
sėjusių Sulpicijonų Seminari
jų 'mieste Montreal, Kanado
je, .......... . . ■’

TėoiogijoiS mokslus eiti, jam, 
teko, kaipo amerikiečiui labai, 
reta pivoga — Vytauto Didžio
jo Universitete, Lietuvos lai
kinoje sostinėje Kaune, kame

(Tęsinys 3 pusi.)
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Šeštadienis, gruodžio 11, 1937
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BU NAUJI PASIRYŽĖLIAI
(Tęsinys iš 2 pusi.) ,janipolėje iš arkivyskupo Pra-

t x , j • • , ncišk'aus Karevičiaus ranku,keturiu metu stumiu sek-.
ilapki. 1, 1936 -metais. Taigi 
J pirm grįšiąnt Amerikon, jau 
Į kun. Vincas Andriuška turė
jo' progos per metus laiko ap- 
‘ipažinti su pastoracijos dar-

po
minga! išlaikė kvotimus bir
želio mėnesy, 1937 m.

Tačiau užuot tuojaus gri
žus savo gimtiniu kraštan — 
Amerikon —- jis vasarai dar 
pasilieka Lietuvoje, ruoštis 
d'otlogijos ’moksio licencijato i

bu Lietuvoje, kas jam, beabc-

*♦«•««*« *« * **«.«*«««** •
RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškiš

Gruodžio 11-ta Diena

jo, bus pagalba tam darbui j “Mano veidas eis pirm ta- 
laipsniui įgyti? Labid 'š^mim vn‘''H lietuvilJ tarPe Araeri- v§s ir aš daosi« atilsi”.
gai tuos paskutinius Lietuvos 
Universiteto- kvojt'imus, išlai

Iš XXXIII, 14.
Pirmieji kun. Vincento žin

gsniai Cbicagoje jį užrekome- 
Amerikon grįžo spalių mėn. ndavo kaipo kuklų vienuolį, 

pabaigoje ir, po trumpam fie- j uolų kunigą ir lietuviškosios 
Sėjimui pas tėvelius AVorces-: kultūros mėgėją. Tos teig’a- į pus besislapstantis 
tory, tapo paskirtas klebono ' mosios ypatybės jam lemia pa: nias įoje pusėje, kuri sulai 
pagelbininku Aušros Vartų sisekimą naujose' pareigose

kė praeitą rugsėjo mėnesį.
Kaip mes silsėsimės Dievu- 

je? Pasivesdami Jam visiškai. 
Jei atsiduodi pusiau, negali 
rasti pilno poilsio; ten visad 

neramu-

nKsrmns &

parapi j o j e Chicago je. 
.ražymėtina, kad kunigo švt

ulinius Vincentas gavo Mari-

r,o iam ir linkime.

PLATINKITE “ DRANGA ”

DUOKIM KALĖDOM

DUOKITE SVEIKATĄ IR POILSĮ 
PER ILGUS METUS

Kankiniai ir šventieji yra 
paragavę šito poilsio “ir skai 
tė save laimingais tarne, ką 
jie iškentė”. Nesuskaitoma ka 
riuomenė Dievo ištikimų tar
nų yra giliai geri iš jo po 
kasdienine vargingo — atbu
kusio, paprasto skaudaus ar
ba blyškaus gyvenimo našta. 
Visa kuo Dievas buvo jiems 
Jis prisirengęs būti tau. Šir
dis sykį puikiai atiduota, su 
neklastinga sąžine, pritinka
ma gyvenimo tvarka ir uoliu 
klusnumo tikslu, rasi stebė
tiną poilsio jausmą apimantį 
tave. — Jonas Nikalojus Groti.

Vedami Tavo neklystančios 
Dvasios, mes neklaidžiosime 
tyruose; mums nereikės pilno1 
nurodymo, nei mes neprara
simo Apvaizdos kelio; mes 
būsime taip toli nuo pavojaus, 
kaip nuo baimės kol meilė, 
Visagalė meilė arti.

PRAŠOME NESIVILUOTI

PROGRESS KRAUTUVĖ PARDUODA
SIMMONS

Beautyrest Matracus
SPECIALIAI

Lengvais išmokėjimais
{mokėkit tik ..................... ..... ?2.00

Balansą mokėkit po biškį 
Kas mėnesį.

Jei norite duoti ką tokio kas geriausias ir 
naudingiausias, duokite Simmons Beauty- 
ręst Matracą. Tai yra aukščiausios rūšies 
scentifiškai padaryti matracai, kokie šutei- || 
kia geriausį poilsį. Galite pirkti ant leng- 
vų išmokėjimu. Beautyrest bus nuvestas S 
kur reikalausite.

Didžiausia Krautuvė Bridgeporto Visokiem 
Namu Reikmenim.

Nuo Tlianksgiying (Padėko- 
nės Dienos) visose Chicagos 
lietuvių kolonijose “Draugo.” 
agentai pradėjo1 kalėdinį dar
bą. Yra tai rinkimas nuo biz
nierių ir profesijonalų kalė
dinių sveikinimų. Yra svarbu, 
kad agentai ne si velytų aplan
kyti sav,o kolonijos biznierius 
ir profesijonalus, nes agentai 
anksčiau pradėję darbą turės 
progos sužinoti apie jų biznį 
ir turės laiko apie tai “Drau-
ge” parašyti.

JAU LAIKAS

Rap.

Baigiasi 1937 metai. Vi
siems geriesiems “Draugo” 
skaitytojams pranešama, kad 
jau laikas užsisakyti vienin
telį katalikišką dienraštį 19- 
38 m. Nelaukite rytojaus die
nos, šiandien užsisakykite 
“Draugą” 1938 metams!

T.aikraščio kaina: $6.00 me
tams, $3.50 pusmečiui ir Lie
tuvoje $7.00.

Turėdamas Dievą sau už 
. prieteli aš einu per savo gy- 
Į veninuy ramybėje. ,Jo drangv- 
Į stėje aš randu poilsi nuo visu 
5 žem’škp pavojų ir nuovargių.

Gruodžio 12-ta Diena

“Jis išaukštins us”. — Šv.
Jokūbo IV, 10.

Iškelk Mane aukščiau

Mano Išganytojau, iškelk 
mane aukščiau, kuomet aš 
keliauju savo keliu ir pagel
bėk man pereiti gyvenimo gi- 

i lias duobes ir diena paskui 
dieną patrauk mane arčiau; 

j iškelk mane iš abejonės ir ta
msos, leisk man jausti Tavo 
mylinčią priežiūrą, kuomet gi
rdžiu Tavo jautrius žodžių ki
rčius kaip kuždesį ore.

Iškelk mane iš sapno, dvok 
man padėti savo valią į šalį 
kuomet aš mieruoju Tavo pa
kantrumu, kuomet aš skaitau 
Tav" pasigailėjimus plačiais; 
tei skelia mane dar ankščiau 
kiekviena našta, kiekvienas 
ištirimas, kiekvienas liūdėsis, 
kurį galiu jausti, — k’ekvie- 
nas žemas patarnavimas!

Kuomet aš geriu iš prakiu
rusių šulinių vesk mane prie 
Savo gyvųjų šulinių, įleisk 
mano kibirą į vandenis, kur 
gyvybės srovė laisvai kyla,; 
kad mano ištroškus,!, alpstan
ti dvasia, vargo ir varginan
čios kovos iškoneveikta, gali 
būti iškelta Į išganymą ir į 
amžiną gyvenimą. — Morta 
Capps Oliver.

Jūsų Viduriai NORI 

Būti Reguliariais

Jei jūst) viduriai galėtų kalbėti, tai 
jie pasalcvtu, kad paprastas užkietė- 
jirrins . pareina nuo NEPAISYMO. 
Moderni valgiai dažnai be Gamtos 
“tvarkytojų”’ — kviečių liuosuotojų 
dalies.

Jūs galit išvengti paprasto užkie
tėjimo. valgydami Kellogg’s All-Bran.

Ąll-Bran daro du dalyku. Birma, 
jis duoda jums “rupumą.” Sugeria 
vandeni ir minkština kaip kempinė 

;— ta vandens minkštinta masė pa- 
| deda išsivalyti ir, antra, vitaminus 
“BĮ” —- vitaminus, kurie sutvarko 
jūsų viduriu takus ir sukelia svei- 

»ką judėjimų.

I Kellogg’s All-Bran yra gruzdūs, 
spraginti grudai. Valgyk su pienu ar 
sineton air vaisiais — arba viralie- 
nė-j. Bėt, kaip juos nevalgytum, var
tok REGULIARIAI. Valgyk kasdien 
po du šaukštu All-Bran ir gerk ga
na vandens. Jei jūs taip darysite 
kasdien, jūs galit išvengti paprasto 
ujkietėjimo — ir liuosuotojų. Vist 
krautuvininkai pardavinėja All-Bran. 
Gamina Kellogg in Battle Creek.

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS

VIETAS
Mes visi katalikai šį tą ži- 

mome apie krikščionių šven- 
itąsias vietas. Esame girdėję 
japie Jeruzolimą, Betlėjų, Na
zaretą, Alyvų Daržą, Tabore 
kalną, Jordano upę, Rymą, 
Liurdą ir 1.1, ir 1.1.

Kiekvienas pripažįs, kad y- 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad 
su jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje? Jū
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie Šventąsias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

1 “Kelionės Įspūdžiai,” kun., 
J. A. Pauliuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

' Tai didelė knyga — turi 
į 328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge- 

! ruošė apdaruose.
Bet svarbiausias šios kny-

'gos papuošalas yra jos pa- 
I veikslai. Lietuvių kalboje nė- 
' ra kitos tokios knygos, kuriI 
’ turėtų tokią gausybę paveik-j 
' siu, kaip ši. O svarbiausia, tai 
|ta.s, kad paveikslai didžiai j 
i svarbūs, įdomūs ir dailiai at-i 
spausdinti. Visi žinome, kad j 
gėrį paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šią knygą skaitantiems ir
!jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja 
pilnoje aiškumoje, kaip kru- 

, tarnuose paveiksluose.
Kama $2.00.

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

Kiekvieno žmogaus talentas 
gimsta drauge su juo.

Ne tas daug dirba, kas 
daug dirba, bet tas, kuris tu 
ii gerą tvarką.

PRANEŠIMAS I Stirnienos vakariene

BRIDGEPORT. Pr. Šv. O- 
nos laikys priešmetinį susi
rinkimą sekmadienį, Gruodžio 
12 d., 1937, 1 vai. po piet, mo
kyklos kambary. Bus renka
ma nauja valdyba ateinan
tiems metams. Kviečiaime na
res atsilankyti į susirinkimą.

Kviečia Valdyba.

J

1

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Krūtinės slogos, kurios gali išsi 
vystyti į nelaimę, paprastai pa- 
iengvlėja pavartojus raminančią,, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Crtun- 
ter-irrilant.” .Milijonai yra varto
ję jų per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima -a.—- aiitieleose.

BAKING
POVVDERI

Šame Price Todoų- 
as 45 Years Aqo 
25 ounces25t 

^'^VoubleAct /̂

^lętrdN&oiį pou n ds h av e, b e e n 
f ŲSĘD BVoėR'GpvEkNMĖNT

Žmogaus gyvenimas būtų 
labai nelaimingas, jeigu lai
kas nesuminkštintų skausmų.

Ne tėvų reikalas, kokiu ama 
tu turi užsiimti vaikai.

Geriau mokėti vieną kalbą 
gerai, nei dešimt paviršuti^

j niai.

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, vedėjas

Tsl. VICtory 4226 Chicago, Illiinois

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedclioj, 
11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kiloeycles. 

Krautuvės atviros kas vak. Ir įiedėlioj nuo 10 v. ryto iki 4 v. po jrfet

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

THE GOOFUS FAMILY
ti SEE N>OT^

V/eARlMG UriF IT’S A J
SRtoe OUTFiT -^'o, « “
VOU 6OT VOURS’E.LF

Nekentėkit! Žemo per 50 
metą gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eežema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius oloi 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptiekc - 
se. 35c, 60c, $1.00.žemo

SKiN lDRITA-ri<i.isl;S

T0WN OF LAKE. Biznie
rius Po v. Norkus, 1706 W. 
47 st. šiandien vakare 8 vai. 
turės linksmą stirnos ir jau- 

Įnų paršiukų balių.
Ta proga užkviečia visus 

savo draugus, kostumerius ii' 
pažystamus atsilankyti.

P. Norkus

I Valgiu temimas: 
! ir Namu Pri- ‘ 

žiūrėjimas
^Didelė 223 puslapių knygas 
| su naujausiais receptais į-8 
| vairių valgių gaminimui,! 
! pyragų pajų ir duonų kepi-1

S|mui; Įvairių konservų ir 
S preservų darymai, paukš- 

tienos kepimui ar virimui, | 
! daržovių ir vaisių užlaiky-lj 
|mai, ii’ tt. Taipgi yra vi-| 
| šokių naudingų patarimų 

šeimininkėms. |
šią knygą, galima gauti per paš-1

J
1 1
| tą arba raštinėje:

; “DRAUGAS”
| 2334 So. Oakley Avė.

CIIICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RAŠTINĖJE

$1.00

SKAITYKITE
BARGENUS

BIZNIERIŲ
“DRAUGE”

=!?IHIIIIIII!IIII!IHlfHIIIIIin;m'!'ll!in!!IIIIlHII2liHII!ligill9llllllllll!lllllllllllllllllll||j£ 
Tel. CANal 9585 | 

WEST SIDE VIEŠBUTIS !

KAMBARIAI RENDON, DIENAI | 
AR SAVAITEI !

~ \Yaltcr Neffas, sav.
3ALB RENDON DĖL VISŲ PARENGIMŲ 

VESELEMS, ŠOKIAMS. BALIAMS
VIRTUVE. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI' =

Į 2435 So. Leavitt Street Chicago, III, |
^IEIIIIIIIIIIIIIIigiiilIIIIII|||||įlUllilHli9lllh(ISIIEUEIII!lllillll!ll!lligilllllllllllllllllllllllK

GERKIT TIK GERĄ

glmbrosia 
SOUTH SIDE BOING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBBO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (AVbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOvfd’VARD 717# L. M. NORKUS 

Res. HEMLOCK 6240

BŪT T6E WCOL CAME 
FWM ZEAUAMC5 
ENSUSH MERCHftMT? 
scw )T TO A SCOTcH 
FACTORV— VT WAS 
V/OVEM IN SWCW 

INTO A
SU»T >K5 AME£tCto.'.

V/HAT'S
ABOUT 
THAT?

Ii

C aH

By Richard Lee

THE WOM0ER IS 
THRT 90 peofle CAM 
EARM AUVIN6 
OOT OF SOME- 
TH1M6 X‘VE NEVA

PA1D FOR*.'

Z N

H.

c

V.EE-
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CHICAGĄ APLANKIUS

Kun. M. Brundza i majestotinga, graži ir didinga rūpesčio tą viską užlaikyti’ ngos jums darbuotės, Seselės, į Chicagos įžymybes. Ačiū ge- čiai! Ligi pasimatymo kitą 
-bažnyčia! Tai garbingos atmi- Tačiau o nepalaužiama ener- svetimam krašte!... rb. kun. I. Albavičiui — ju-į vasarą...
i uties kunigų Jurgio Kolesin- gija, darbštumas ir sumanu- 
skio ir Mato Kriaučiūno nu,o- mas viską nugali. Jis atr'an-

Chięagą apleidžiant
Savaitė bematant prabėgo,

(Tęsinys)
Svečiuose pas prelatą 

kun. M. Krušą
Jau pasibaigė mano atosto-

būtų “griek'as”! Keik sakau pelnas, kurių rūpesčiu ji pa- da įvairiausių būdų lėšoms tai ir man norams - nenorom s
• kun, Urbai nors paskutinę die- statyta. Ypač daugiausiai čia surinkti, kad galėtų tas did- prisėjo tą dieną apleisti nu-
1 ną jį aplankyti, nes jis su kun. pasidarbuota tai kun. Mato žias išlaidas padengti. Tat ir mylėtą Chicagą, Kur taip sma

gų laikas. Jau reik ruoštis į 
kelionę ir grįžti į Vilą prie

biiiatui, gerb. prelatui kun. 
M. Krušui, gerb. kun. A. Lin
kui, gerb. kun. A. (Baltučiui, 
gerb. kun. A. Skripkui, gerb.

Valio, Chicago, III!... 
(Pabaiga)

Žmogui reikia pažinti save,
Tėvams Marijonams, mylimam i kad sutverti šį tą naudingo.

Baltučiu šią vasarą aplankė Kriaučiūno, kuris ir bažnyčią Kardinolas, įvertindamas jo g'iai praleidau laiką, kur tiek ■ draugui kun. K. Bičkauskui 
;-Vilą! Tat jam patelefonavę ir gražiai užbaigė, įrengė ir iš-’ darbuotę ir pasišventimą, iš- gražių įspūdžių gavau, kur ir dr. J. Simonaičiui ir jo j LIETUViAI DAKTARAI

sužinoję kad namie ir kad puošė ir svetainę ir puikią, rūpino jam Šv. Tėvo prelatu- taip maloniai visur buvau pri- žmonai už malonias vaišes. (
važiuojam, kleboniją pastatė ir didelę, rą. Gi Lietuvos Prezidentas, imtas ir vaišinamas. Nuošir- j Gerasai Dievulis teatpildo vi- į

gražią, mokyklą ir Seselėms už j,o patriotizmą ir tautinės džiai tat ačiū tariu visiems, siems šimteriopai...
namą. Gi prel. Krušas buvo sąmonės kėlimą ir palaikymą kurie man tiek širdies ir prie- Į Chicagos įspūdžiai ir sma

nenuilstamus tankumo parodė. Ačiū Gerb. giai praleistas ten laikas pa 
! ge su kun. Kriaučiūnu ir jis darbus ‘ Tėvynei papuešė jo Motinai Marijai ir visoms So- siliks manyje ant visados.
! darbavosi. Šv. Jurgio parapi- krutinę Gedimino ordinu, .selėms Kazihiierietems už pu-

, _ , ja tai pirmutinė ir seniausia Taip, pilnai to vertas! jkią ir ramią pastogę ir vąi-
žymios asmenybės, kaip gerb. bažnyčią, kurios gražūs ^etuvip parapįja CbicagoA J pQ f - o,raži įr iškilpi;n jšingpmą. Ačiū jų kapelionui
prelatas kun. M'. Krušas! Ta>' ko, bokštai šviečia iš tolo. Tai' kun> M Kriaučiūnas (k’- ! oqi n-ptll ®urėiom skubini gerb’ kUn> B' Urbai’ kur?<

lęs iš Šunskų parap., Marijam- neg 4 Vak p p dėl manęsJiek pasišventė ir
polės apskr.) daug vargo pri- -au važiuOlti j stotį. Nuošir Vi&Ur VaZ1°J°’ Paiotbdama*

KUR GALIMA PIRKTI iSTS-lK “ £
sutvarkė. Jo iniciatyva ir su

; kviečia pietums-savo, pareigų. Norėtųsi dar vi- i
sas parapijas aplankyti ir pa-Į Ir vėl važiuojam gražiomis
sigerėti jų gražiomis bažny- Chicagos gatvėmis, kurios ka-: _ _ . . .................... .
v -1X1 v. '. . , i , , \ v- at-. tuomet ten vikaru, taigi drau- išeivijoje, uz jocionns, bet ką era į tą trumpą, kart, arčiau prasiziunnt, at- . ._ . .. , , ’ .
laiką suspėsi. Na, bet kaip rodo vis gražesnės ir smages-
neaplankyti tokios kilnios ir nes. Privažiuojam Šv. Jurgio .

i , . V- i • , Jeiirk T'.qv.tivpin. Irnnos 2.T&ZHS U’Otl- Į, 7111

Tat, Sudiev Gerb. Chieagie-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

T'A“'A}T 7 A TAT A C? TITZ^’T A T ICdT A Sd MiLvaiKK’ <J° 1UK:inLJva n su- nįas vajgeSj u2 parodytą prie 
UDV AlMAO maiiumu nupirkti ir Šv. Kaži-|lankumą ,ir svetingumą. «IS

H .uieio kapai. Taip, jo va,idn> stuomens ir liemens”, kaip 
įamžintas . Chicagos lietuvių lietuyiai gak0; didelis žmo.. 
parapijų istorijoje. Cliicagie- 1 gus, dideliai ir dvasinės ir pa
čiai turėtų didelę knygą apie 'saulillės vyriawbės pagerb-,

AKIŲ GYDYTOJAI

I

LIETUVIAI daktarai

DR, A. J,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus, 

j Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mene- 
I siais nebus valandų- popiet, bet nuo 
i 10—12 vai. ryto.

Tel. Ofiso: Rez.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMleck 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

svetelių.;

i jį parašyti, nes jo nuopelnai 
Chicagoje yra labai dideli.

Privažiavom kleboniją, žiū
rim ir gėrimės. Ne, sakau 
kun. Urbai, tai ne klebonija, 
tai XVI amžiaus karalių rū

tas, taigi ir didelis džentel
menas!... Garbė Jam: Valio!

Seselių išlydėjimas į Nev/ 
Meksiką

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

On’OMETKICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, , atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren-

Tel. CANaI 2345

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANaI 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON 

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

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

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

gia teisingai akinius. Visuose atsi- AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
r, , . -rr • • . tikimuose egzaminavimas daromas su ----- ---------------------------------------- .—, ---- ----------------------------- - ----—....toCSCl'CS ivazimiciietes, i\eu I elektra, parodančia mažiausias klai-

Ar I- ,'l . - .1 ’ ir -l-,i ’l-.’ i Ja.s- Specialė atyda atkreipiama įŪlai, taip ji majestotingai ir AleKSlKOS arKlvySKUpui KVie- mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 

ctilino-ai-atrodn Pacitmhfl čiant, atidarė ir ten dvejas 'talsomos’Stilingai dllOUO. rasil.Uka mus . . \ Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak.
patsai gerb. Šeimininkas, rei- lldt9j’a's, įkurdamos dvi inoky- j Neaehoj pagal sutarti.
A ° 7 11* + ' - -y. r r” j. n i TDaugely atsitikimų akys atital-o-šdanias džiaugsmą sulaukęs ^aE taigi u išvažiavo ten J „1OS ųe akinių. Eaių-i pigios kaip

seselės. Rugp. 25 d. jas ten

Piano accordianas 12 basų mokintis ......... g.50
48 basų $^@-00, 80 basų po ir 120 basų
pilnos inięros už $^^.00 pilnas kursas lekcijų dykai. 
Didelis pasirinkimas Itališkų, Ruskų, Vokiškų ir Ame
rikoniškų akordionų.
Naujos Reinington rašomos mašinėlės pot . . $“| Q-75
1938 įfiodel radios Dhilco-, Zenitii, RCA

Victor ............ .......................... . .......... $“J Q-75
Gražūs žieminiai pečiai po........  Q-00, $^Q-00

ir .......................................... $4,3.00

Gražios floor lempos po . ... . $SS^.95, $3.50 ir $Q.50
Pilnos mieros dviratis su Bakion Tires už
9x12 karpėtai po $-| 4’7V 19x12 klejankės po $3'70

•Budriko Krautuvės atdaros, kiekvieną vakarą, o 
nedėliomis iki 5-tos vakare.

Jos F. Builrik, Ine.,
3417-21 ir 3409-11 S£. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 So. Halsted St.

Pasiklausykite žymių radio programų ned&lioj iš stoties WCPL-970 
K. kaip 7:30 vakare, dalyvaujant Simfonijos Orchestrai ir daini
ninkams.

Valandėlę pasišnekučiavę ir išlydėjome. .Maniau, kad 
paprašiau gerb. Šeimininko, j°s> tengdamosios į taip toli- 
kad parodytų bažnyčią ir mo- kelionę ir į nepažįstamu? 
kyklą ir prel. Krušas su ma- žmones, bus nushnįnusios, ta 
lonuinu visur išvadžiojo viską ^iau išsirengė visos Linksni u- 
•rodydamas ir viską aiškinda- pilnos ūpo ii. patenkintos, 
mas. Veda pirmiausiai į baž- Aad ten galės platinti Kri- 

(nyčią. Kaip iš lauk,o, taip, vi- sd'a'us karalystę, auklėdamos 
jduje dar gražesnis gotikas, ^atalikiškoje dvasioje vaikn- 

5; Kokie gražūs gotiko stiliaus -vius. Taip ir visi misijonie- 
altoriai, kaip majestotingai y- jldad su UPU *r Pasirvžiniu va- 
pač atrodo didysis altorius, žiu’^a i misiias 1 stabmeldžių 
kokia graži sakykla, stovylos, i kraštus, nes nieko nėra malo- 
suolai ir t.t... Taip, Šv. Jur- vnesnio,' kaip darbuotis Kns-

pirmiati.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR, A, P, STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, TLL.

Y

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundavs bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOŲlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tel. CANaI 0257

Res. PROspect 6659

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

4
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SDSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja ’

6800 So. Halsted St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomisi ------- ;----------------------- ------------------
i Tel. BOŲlevard 7042

! DR, C. Z, VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pavai sutartį

Tel. CANaI 6122

DR, S, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175

taus garbei ir sielų išgany
mui. Gerb. Motinėlė :atved"- 
visas keliauninkes - misijo- 
nieres atsisveikinti ir papra
šė suteikti joms palaiminimą mokykla! Koks jos didumas, AT- , . _ v ,d i Visos suklaupė, o as net su-

tokios erdvios ,r patog.os Ida istariau alaimini. Namai: 6459 S. Roętavell St
I sės. koks plotis kondorui. v ,v- , Telefonas. REPublic 9600’ . fflo žodžius: Benedicat vos om---------- ------ ———----—,kiek (varnų kambarių, koks pat(,r gt Fi,..
'gražus kiemas vaikučiams zai , c< . c, , ...
ia- - a r Q ... lis et Spiritus Sanctus. Atsi-f iJi.oxv vx^x

linui, ui p a em n ų gved,įnę skubinasi su savo ba-į 6322 So. We5tern Avenue
i namą, bet ten dar ėjo rernon-: v r iv x • • t t gazu į stotį. Gerb. Motinėle,' vATAkmoo.tas, tai viso negalima buvo °
gerai, apžiūrėti. Ir Seselių na-^1111* ^įJoa if kerėtų, Seselių 
mas didelis ir patogus. Kiek j&s palydi į stotį, gi viena - 
tat tur prel. Krušas vargo ir net į New Meksiką. Pasekmi-

gio parapijiečiai gal didžiuo
tis turėdami Chicagoje gra
žiausią lietuvių bažnyčią.

O vėl mokykla, tai bent

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

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

DR. J, J, KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W- 63rd St. Chicago

Nedėliotu, ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

SER1M VIETA PIRKTIS NAUJA BUJCKA-'
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del 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, Ine.
Buick ' Cadillac - LaSalle

Tel. Crawford 4100
©=

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2. iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėdnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospeet 1012 

Rez. Tel. Republic 5047 !
Telephone: BOŲlevard 2800 i gydytojas IR CHIRURGAS '

JOSEPH J 4300 S. Fairfield Avė.

DR. A. J, SHIMKUS

Tel. Ofiso BOŲlevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

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

756 West 35th Street

LIETUVIS ADVOKATAS'
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockivell Street 

i Telephone: REPublic 9723

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir chirurgas ‘ 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 
Rez.: Tel. PLAza 2400

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

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

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

Tel. ofs. REPublic 7696
Meirose Park 620

DR, A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Mar«uette 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 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

Tel. LAPayette 8016

DR, G, J, SVENC1SKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Rezidencija
8939 So. Claremont Ąve.

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

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

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik-. 
rastis.

Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei' neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu tą daktarą, dentistą, advokatą ir biznierių, 
kuriu skelbimus matote jūsy dienraštyje DRAUGE.
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Šeštadienis, gruodžio 11, 1937. DRAUGAS

wiscons]no lietuvių zmos kimas po pirmųjų šv. Mišių i niėt faktų, kad prie šio dar-

Pasisekęs Darbas

KENOSIIA. — Šįmet įvy
kęs parapijos bažaras davė 
veik $1,700. Tos pasekmės vie 
rungo darbo visų parapijonų.

Mūsų klebonas kun. Skro
denis, MIC., su pagalba kasi
ninko J. Klevieko ir raštinin
ko A. Kraujai;o tvarkė baza 
ro eigų. Taipgi klebonas su 
parapijos komiteto nariu J. 
Steponkum aplankė kai ku
rias dirbtuves. Draugijų Vie
nybės pirm. P. Dėsnis ir K. 
Stulgaitis, Sr., aplankė visus 
miesto didesnius biznierius ir 
surinko daug brangių aukų. 
Parapijos komiteto nariai J. 
Klevickas, J. Laucius, V. Ali
šauskas ir K. Lukauskas ap
lankė visas užeigas. T. Juš
kienė, O. Juškienė ir O. Pil- 
ligor rinko aukas Šv. Onos 
dr-jos būdai. O. Mockaitė, ir 
V. Linkevičiūtė surinko aukų 
bingo žaidimui. M. Stankienė, 
M. Smagulienė, O. Gabrienė 
ir S. Stulgaitienė rinko aukas 
Gyvojo Ražančiaus dr-jos va
rdu 4‘garsiakalbiui”. K. Ša- 
rauskas ir V. Mandravickas 
važiavo į ūkius aukų. O cho
ristai kiekvienas atnešė po 
aukų, kaip buvo iš anksto nu
tarę.

Salėje darbavosi sekantiej,i 
parapijos komiteto ir įvairių 
draugijų nariai: P. Dešris, K. 
Stulgaitis, Sr., R. Stankus, V. 
Mandravickas, P. Tunkevi

čius, J. Laucius, J. Stepon 
kus, V. Ališauskas, P. Plin
tąs, J. Druktenis, P. Pilitau- 
skas, Pr. 'Gabrėnas, Al. Luko
ševičius, A. Demenčius, Pr. 
Stankus, W. Pliutas, A. Dru
ktenis, W. Marcinkus, G. Ša- 
rauskas, A. Vitkauskas ir K. 
Stulgaitis, Jr., F. Ališauskie
nė, M. Druktenienė, O. Lau
čienė, D. Kasiulienė, O. Va- 
lauskienė, J. Bertašienė, M. 
Čižikienė, U. Milkentienė, J. 
Zalatorienė, D. Ališauskienė, 
T. Juškienė, J. Urbickienė, 
E. Juzėnienė, E. Vadapolienė, 
O. Kavaliauskienė, O. Kamin
skienė, M. Dapkienė, M. Lin
kevičienė, M. Lolaitienė, A. 
Pilitauskienė, O. Mockaitė, S. 
Žutautienė, V. Linkevičaitė, 
M. Beitaitė, M. Ramanauskai
tė, O. Andriulis, M. ir IL Jn- 
saitės ir H. AVutcen.

Labai gražų .ir naudingų da
rbų atliko A. Valienė, D. Ka
siulienė, O. Gužauskienė, T. 
Šuniškaitė ir Pr. Arlickienė 
nupirk damos ir paauk odanio s 
klebonijai labai reikalingų 
kaldrų, uždangalų ir kitokių 
reikmenų. Be to, dar, maty
damos klebonijoje daug kitų 
dalykų, nutarė surengti bun- 
co party 19 d. gruodžio. Pa
remkime visi tų naudingų da
rbų, dalyvaukime toje bunco 
party.

lYra labai svarbių reikalų, to- 
j dėl visiems nariams reikia su- 
! sirinkti. ,

.Antradienyje buvo laidotu
vėse garbingo parapijono J.

J Grabausko. Velionis priklausė 
daugeliui draugijų ir buvo 
nuolatinis parapijos rėmėjas. 
Už jo sielų atlaikyta trejos 
šv. Mišios (laikė kleb. kun. 

į P. Skruodenis, MIC., kun. M. 
J Urbonavičius, MIC., ir kun. 
'A Jeskevičius, MIC.). Taipgi 
' lankėsi iš Mibvaukee Šv. Pra- 
nUŠkaus seminarijos kun. pro 

i les., kuris atstovavo rektorių, 
| kad pareiškus mirusio šeiiny- 
{nai užuojautų. Visa parapija 
j reiškia užuojautų Grabauskų 
! Šeimynai.

Neiaimė ištiko Vincų Izdo-

ŽINIOS 1$ ROCKFORD, ILLINOIS Metines Sukaktuves

Vestuves

bo labai daug prisidėjo stam
biomis aukomis mūsų jaunoji 
karta. Nuo bažnyčios nupir
kimo, gal, daugiausiai buvo
padaryta bažnyčios išpuoši- „

. , .. .t* Padėkonės Dienoje, Ona Rimui depresuos metu. Per pa- , . , ' , ’, • , . , mkiūtė, sodalietė, ir Bernar-staruosius penkis metus ge- | , ’ J .
• ♦. .. . i-i d&s berauta priėmė moterys-rieji parapijonai suaukojo ke-1 _ v

t 4.-1 . v. i , v. tęs sakramentų per sv. Mills tukstaneius dol. pagrazi- v. .'
• „ tv t> • 3ias- Altoriai buvo1 ypatingaiminui savo Dievo namo. Beje, v. . v L °

i , . ... granai papuošti gyvomis gėprie naujų fundatorių reikia |?_ . T . . . . , v

llS-tbji KOLONIJA. — Pra- 
džiausiu užuojautų reiškiam ; ėjusiais metais Nekalto Prasi
jos dėdei ir tetai Ivanauska
ms, kurie jų nuo mažų dienų 
augino, nes jos tėveliai buvo 
mirę.

I T- ..dėjimo šventės dienoje, gruo
džio 8 d., p-nai Cukrai, 732 
W. Cermak Rd., gavo iš Lie
tuvos telegramų, pranešančių,

Amžinų atilsį duok jos šie- .kad Alsėdžiuose mirė Domi- 
iai, Viešpatie!

Sodalietes
skaityti ir vardus Prano Ci-,'eni^‘ Jaunajai įeinant į baz- Sekmadienį, gruodžio 5 d. 

<_ i. i ■ • . :ny ių, sodaliečiu niiimininkėginskų, kuris įrengė mišių ta-_  . • ...... .... atminčiai suteikė jai bransri
gražų šėp», ir Edvardo Gir- _-'r.»pol.nl xaz«,cių. P»
dausko, kuris nupirko puikia “rtal‘> kad.8“s TeStUV& nU° 
- 4.< i . . „ . aitų skyrėsi tuo, jov visi pašventintam vandeniui fonta- , , . . . . ° _ 1lydovai ir artimi gimines pri

ėmė šv. Komunijų. Tai tikrai 
meilės ženklas, nes tuomi pa
rodė, jog savo naujų gyveni-

nų.
Koncerto programa buvo 

tokia: Vargonų prelude. “Ave 
Maria” (Millardo) choras. So
lo dalį Marijona Aldakauskie 
nė. “Iš šios tmūs žemės” —

navičių. Pereitų sekmadienį choras. “My Stregth is in Tby 
einant skersai gatvės automo
bilis parbloškė ir mirtinai su
žeidė Antradienį sužeistasis

Might ’ ’ (J. R. Sandersono)
— duetas, Elena Cenelytė ir 
Julė Brusokiūtė. “Panis An-

mirė'. Laidotuvės bus gruod- gelicus” (Prof. J. Feustelio)
— vyrų choras. “How Sweet 
the Name of Jesus Sounds- 
(AV. E. Browno) — duetas,

i “Kėnoslia Evening News”|Mar. Aldakauskienė ir Julė 
antradienio laidoje pažymėjo, Hidde. “In Te Speravi” (AV. 
kad J. E. arkivyskupo Lab G J. Marsh) — choras.

Uo 11 d. Reiškiame šeimynai 
nuoširdžių užuojautų.

dink jausmus” — choras. 
“The Rosary” (Etlielerto) — 
Elena Cenelytė. “Twilight 
Tlioughts”. Smuikos solo,

Rytoj bus Šv. Vardo dr-jos 
bendra komunija ir susirin-

Kalėdų Dovana

MINKŠTAS KRĖSLAS

$17.50
Roosevelt Furniture Kom
panijoj jūs rasite didelį pasi

rinkimų visokių krėslų ir ki

tokių namams rakandų.

Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Seeley 8760

celė Gelumbickienė. Velionė 
Amerikoj turi dukteris p-nių 
Veronikų Cukrienę, Domicėlę 
Gricienę, Onų Gailienę ir dau
giau giminių.

,. . .. , v Šiandien, gruodžio 11 d.,belės savo intencija buvo uz- -p,. * • j , v„. . „ . Dievo Apvaizdos par. bazny-nrnumcine Pni* Ivl-iciac' vicac v. ♦ *
cjloj, 7:45 v. ryte už velionės

ouvo naujų narių grasymas po 
šv. Mišių, kuriois taipgi soda-

mų jaunieji paveda pačiam 
Jėzui, prašydami, kad jis tei
ktųsi juos laiminti. Mišiose 
solo giedojo Kotrina Norei
kaitė. | Į -į f|

Linkime darbščiajai soda - 
liečiu pionierei ir jos amži
na n draugui daug laimės.

Išvažiavo i

Mūsų mylimas klebonas šio
mis dienomis išvažiavo su mi
sijomis, kurias duos Šv. Ri
tos parapijoje Chieagoje. Jį 
pavaduoja Augustijonų kuni
gas iš Šv. Tomo mokyklos.

Mirtis

prašiusios. Per Mišias vi-sos 
priėmė šv. Komunijų, o po 
Mišių buvo bendri pusryčiai 
ir metinis susirinkimas. Nau- 
jon valdybon išrinkta sekan
čios: -pirm. Marijona Ponkau- 
skadė, vice pirm. Adelė Mi
siūnaitė, rašt. Marijona Vasi
liauskaitė, iždininkė Anelė

sielų bus atlaikytos gedulin
gos šv. Mišios su ekzek> Jo
mis.

P-nai Cukrai yra žymūs 
18-tos kolonijos biznieriai. 
P-nai Griciai taipgi yra biz
nieriai, o jų duktė Justina už-

„ , r , laiko beauty shop adresu 2034
Baguonaite. Atstoves i lede- o • -v ■■G. tt i• , j • feq. Union ave. P-nai Gailiai
racijų: Elena Valiulyte, ir, n- T v, , gyvena Bnghton Parke 4422Brone Juškaite. “Board oi L. * , • T., ,, ,, A . tt -4 • Artesian ave. Jie neper-Lurectors”: Kotrina Noreikai i -j •seniai palaidojo savo jaunų 

Ir Į dukterį Veronikų, kuri prieš 
pat mirtį daugelį ragino prie

tė, Marta Malinauskaitė 
Elena Misiūnaitė.

prof. J. Feustel ir Albertas Į Po sunkios, ilgos ligos

daivbės vajuje Kenoshoje tik
tai šv. Antano parapija te
pasiekė kvotų. Kiek girdėt iš 

j kitų miestų: Racino ir She- 
b . gano lietuvių parapijos ir
gi pasiekusios joms paskirtas Butala. “Neapleisk mus”

; kvotas. Todėl ir pas mus tas choras. “Jubilate Deo” (A. 
i vajus bus vedamas tol, kol J. AVeisso) — choras. “Exul- 
pasieksime savo kvotų. Nors tate” (Neinmerso) — choras.

“O Salutaris” (E. H. Mais- 
kio) — duetas, Jurgis Alda-

iki šiol darbas nebuvo stu
miamas, bet dabar pradėsime 
veikti, kad greičiau baigtume 
kvotų.

kauskas ii' Julė Hidde. “Tan- 
tum Ergo” (AVeiganto) — M. 
Aldakauskienė ir Julė Hidde,

>r
pavojingos operacijos 'mirė 
Adelė Auštakalnytė, šeštadie-

Sųjungietčs
Po sumos, Moterų Sųjunga 

laikė metin įsusirinkimų, ku
riame išrinko sekančias na
res į valdybų ateinantiems 
melams: pirm. Politikienę, 
vice pirm. Sautelienę, fin. ra
št in. Kasputienę, prot. rašt. 
Anderson, iždininke Onų Ri- 
mkiūtę - Getautienę, iždo glo 
bejomš Geležienę ir Rimkie-

atsivertimo, pataisymo gyve
nimo ir skaitymo katalikiškų 
knygų ir laikraščių. Todėl da
bar velionės pusseserės Aldo
na Cukraitė, Justina Griciūtė 
ir sesuo Ona yra “Draugo” 
skaitytojai. Rap.

nį, gruodžio 4 d. Šv. Antano ne, maršalka Babavičienę. At- 
lių'oninėj. Velionė buvo vos stovėmis į Federacijų Karve- 
22 metų ir labai malonaus bū- lienę ir Getautienę, į kursų 
dt1 mergaitė. komisijų Malinauskienę, Ene-

Liūdi jos šiandie daugelis nienę ir Rimkiene.
draugų ir draugių, bet di- Mėlynakė

Nemiega nei garnys. Štai, 
! neseniai aplankė Pilitaųskų 
'žentų ir dukterį, Kazimierų 
ir Onų Fox, su dukrele, o Juo
zų Gabrėnų ir žmonų su sū
numi. Neužilgo turėsime du 
naujus parapijomis. Sveikiems 
aurii.

ras Noris, pasižymėjęs spor- 
Gruod. 2 d. įvyko metinis tininkas. Augusiųjų kapitonu 

Dramos Ratelio susirinkimas. I išrinktas Viktoras Girdaus- 
Nutarta sulošti “Karolio Te-i kas. Pastarųjų rinktinė šie

met žais naujose uniformose, 
kurias įrengė Šv. Vardo dran-

nkamos įvairių tautų jauno
sios. Lietuvius atstovavo Ge
novaitė Jesonis kaipo lietuvių 
mados jaunoji. Ji gavo daug 
balsų su savo .senovės drabu
žiais, kurie buvo skirtingi nu,o 
kilų tautų jaunųjų.

ta”. Lošimas įvyks prieš ga 
vėnių. Išrinkta nauja valdy
ba: Pranas Miliauskas pirm., gija.
Jonas Abromaitis, vice pirm.,!
Mag. Cenelytė, rašt., Adelė | Arkivyskupo labdaringoms Spauda — tai galinga jėga.

Gruodžio 15 d. įvyks kuniš- Markevičiūtė, finansų rašt., įstaigoms vajus baigiasi šių Tų jėgų gerai panaudoję, su- 
tynės Eagles salėje. Pelnas Antanas Pocevičius ižd. Po1 savaitę. Mūsų parapijai pasi- kursime kultūros židinius, ap 

J skiriamas nupirkimui dovanų i susirinkimo buvo užkandžių.' sekė surinkt paskirtųjų kvo- ginsime tikėjimų, pergalėsime 
j Kalėdoms neturtingiems vai-
1 kailis. Ta proga jaunas lietu- 
į vi-- H. Steponkus kuinščiuo- 
■ sis su J. Miltmore iš AVauke- 
Igano, 160 svarų klasėje.

-------— (tų, Bravo! Šį kartų rinkikų tautos priešus. Susipratę kata-
Nekalto Prasidėjimo Šve.1 darban buvo pakviestos ir mo- likai remia pinigais ir raštais

Religinis Koncertas

Panos Marijos šventėje mer- teiys 
gaičių sodalicija suruošė iš
kilmes. Septynios naujos na- 

Kūm.utė Į rėš suklaupusios prie alto
riaus iškilmingai pasižadėjo 
ištikimai tarnauti savo Glo
bėjai Marijai: Anastazija Stau 
skiūtė, Ona Jočiūtė, Ona Dau-

Mire Kunigas

T. P. katalikiškų spaudų.
J Niekad nereikia pasiduoti 
nuliūdimui, ko negalima iš 
vei gP.

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų

Omaha užima 10 vietų 
biznyje

Gruodžio 1 dienų išėjo iš' įr protingiau elgtųsi.

NAUJAS GIESMlfNĖLIS
Žodžius ir melodijas paraše 

Seirijų Juozas.
I dalis — Adventinės ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. Al. Ka- 
čanauskas. 30 giesmės 50e.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 85c

III dalis-b) — Švenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmė: į 
Dievų, harm. AL Kačanaus- 
kas. 18 giesmių 25e.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $1., 
kitiems instrumentams po 
50c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.
SHEBOYGAK, WIS.

Gruodžio 5 d. vakare mūsų 8'Udžiūtė, Albina Kairiūtė, 
bažnyčioje įvyko religinis ko- Marijona, jBražaičiūtė, Marga- 
ncertas. Augusiųjų choras, ve- re^a Byliūtė, Albina Žvina- 
dainias pnof. J. Feustel ir va- kmlė- Po pamaldų salėj buvo1
rgoai. Agnės Zųpanciėli, išpil- mėnesinis susirinkimas, “im- įr yra įvaįrių įvairiausių 
dė programų labai gražiai. Uati.on” ir Chrisfttnas party. biznių ir dar vis naujų ati- 
Presbiterijoj matėsi vienuoli-'Po ATlykų draugija rengs va- jaro Gaila^ kad nėra perdaug 
ka kunigų. Iš lietuvių dvasi š- karų, Šiemet sėkmingai vai- iįetuvių pramonėje, 
kių buvo: kun, J. Martis, iš dybos pareigas eina: Ona Ce-
Milwaukee, kuris įžangoje pa- uelytė, Ona Radzevičiūtė, vice 

pirm., Ona Skeriūtė, iždin. Ju-

spaudos Garbės mėnraštis. Ta
me mėnraštyje paduodama sta 
tistines žinias, kad Omaha už
ima 10 vietų pramonėje visų 
Amerikos miestų tarpe. Oma-

Write for Free Book
“A World of Comfort for Your £ye»”

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulktų,. vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.

Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

MURINECOMPANYtlET"J

sakė gražų pamokslėlį, kun.
P. Skruodenis, MIC., iš Ke-'^ė Brusokiūtė, raštininkė Pe- 
nosha ir kun. A. Jeskevičius, i tronėlė Vitkaūskiūtė, Ona Jo- 
MIC., iš Chicagos. Kiti buvot čiūtė, Veronika Kiseliauskiū- 
vietiniai ir apylinkių parapi- į programų komisija, 
jų dvasiškiai. Pralotas P. J Mūsų arkivyskupijoje iki 
Dreis, vietinis dekanas, taip- šiol gyvavusi Jaunųjų Šv. Va
gi pasakė gražų pamokslų ir
pašventino naujai įrengtas ba
žnyčioje šviesas ir klausyklų.
Abu pamokslininkai pagyrė 
slieboyganiečius nž sutartinų

Mirė kunigas ir bažnyčia 
užsidarė

Lapkričio pabaigoje mirė 
sirijonų kunigas Elias Ah- 
boud. Jis klebonavo Omahoje 
savo tautiečių tarpe per 45 
metus. Tačiau jam mirus ne
atsirado, kas užimtų jo vietų

T T Y’* ’T. 'ir taip graži bažnytėlė, kuriųdo draugija pakeista į C. Y. t , v _ J velionis .pastate, užsidarė. O 
sirijonai raginami eiti į ki-

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"

darbavimųsi ir sugebėjimų 
taip gražiai išpuošti savo ba-

0. (Catliolic Youtli Organi- 
zation). Įstatai pasilieka tie 
patys. Minėta draugija mūsų 
parapijoj šiemet turės dvi ba- 
sketball rinktines : suaugusių
jų ir jaunų vaikinų. Rinkti-

tas bažnyčias.
Ir lietuvaitė aut°mobilių 

parodoje
Neseniai turėjome Omahoje

žinyčių. Ne prd šalį bus pažy- nėm vadovaus - mokins J?et- automobilių parodų. Buvo re-

Pamėginkite šį naujų Salad 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE— 

FAR MORE—OF THE COSTLY1NGREDIENT5!

r.%25c2%25bbpol.nl
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PETRAS PALIULIS MEDŽIOKLĖJ

Nepraleiskite progos

CICERO, ILL. Biznierius 
Petras Paliulis, 2320 S. Cice
ro avė., medžioklėj būna vi
sada giliukingas, bet šiemet 
geriausia pasisekė. Matote 
šiame atvaizde Petras Paliu

lis su savo draugu turi nušo
vę Michigan giirose po 400 
svarų, stirnas. Ta proga biz
nieriai Paliuliui rengia links
mų stirnų balių, gruodž’o 12 
d., 3 vai. po p:<Kviečia vi
sus savo draugus, kostume- 
rius ir pažystamus atsilan
kyti. Rap.

AMERICA’S 
LEADER AT

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Skaitytoju Balsai
MANDAGUMAS

Reikia mokintis mandagu
mo. Mūsų pačių nauda to rei
kalauja. Žmonės mandagesni 
būtų, jeigu būtų pas juos ar
timo meilės.

Mandagumas Ir artimo mei
lė liepia būti mandagiems ir 

su pažįstamais ir nepažįsta,- 
mais. Tegu. būva net ir kitų 
pažiūrų žmogus, bet moka taip 
pasielgti, kad jį turi gerbti 
nors ir nesutinki su jo nuo
mone.

Klysta tie, kurie sako, kad 
mandagumas, tai savęs paže
minimas.

Mandagumu gal it na daug 
padaryti tarpe vaikų, kuomet 
jie dar mokinasi mokyklose.

Mokytojai, turėtų ir į tai at
kreipti dėmesio.

Stefanija Lenkauskienė

Y'V •- v •
Priežodžiai

Palaimintas žmogus, kuris 
suranda atinkamų savo talen
tui darbų.

Negerų žmogų pergalėti no
rėdamas, mokykis kantrybės.

Kaip akiniai praplečia rai- 
džių dydį, taip mokslas iš 
knygų praplečia.
ziniam darbe.

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

Pirkite Tinkamiausias
Dovanas Kalėdom

Siūloma aukštos rūšies prekės stebinančiai sumažintom 
kainom, ant lengvų išmokėjimu.

Šis gražiausias Parlor Setas vėliausios mados, geriau
sio padarymo, vertės $175.00, parsiduoda 
abu šmotai už t A W

Kiti Parlor Setai Sumažintos Kainos

p° $33-°° — M-T-50 — etc-

H,

$18. Naujos 1938 Mados 
Midget Radios po

$Y-95

Nauji Console Radios 1938 
Metų. Mados po

1.50

$55.00 — 5-kių dalių 
Aržuolo medžio 
Breakfast Setai

$32-75 .
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

Didelė nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

p-URNITURe
MANUFACT U R I N G COMPANYK

4179-83 Archer Avė. J. NAKROšIS, Vedėjas 
2536-40 W. 63rd St. M. T. KEŽAS, Vedėjas

Krautuvė atvira kas vak. ir nedėlioj nuo 10-tos ryto iki 4 popiet

Ruošias kalėdinėm giesmėm. Marion Tai ley, operos ir judamųjų paveikslų dainininkė, 
ruošias kalėdinėm giesmėm, kurios bus leidžiamos per radio po visų, Amerikų. Sakoma, ji 
esanti globėja neseniai mirusios Ernestine Shumann - Heink, kuri pirmoji supažindino Ame
rikų su giesme “Silent Night”. Toji giesmė dabar Amerikoj labai populeri.

Juozaitienė, ir J. Samoška su 
dain. K. Skelly, dainuojant 
Petrausko duetų “Skamban
čios Stygos”, palydint pianu 
Aldonai Alekniūtei ir Elenai 
Žogaitei. Be to, dalį progra
mos išpildys piano ir gitaros 
studentai iš Zogus School of 
Music, 6817 S. AVestern avė. 

; Tarpuose kalbės LRK Susi
vienijimo centro dvasios va
das kun. A. Baltutis, centro 
pirm. L. Šimutis, kuopos pirm. 
J. Mickeliūnas ir Ieva Luko
šiūtė. Rap.

RYTOJ IŠTIESKIM MEILĖS RANKĄ 
TĖVAMS MARIJONAMS

Ir vėl į draugiškų, susitiki
mų! Ten, kur siela ir širdis 
traukia.

Kiekvieno kataliko siela ir 
širdis ilgisi ir traukia ten, kur 
jis susitiks su skaitlinga mi
nia vienminčių: Kristaus Ka
rių! Kur žydi meilė, vienybė, 
brolybė, lygybė! Ten,* kur ma
lonūs pasikalbėjimai, sėdint 
už stalų apdėtų skaniausiais 
valgiais surištais su meile 
Dievo ir artimo. Ten, kur Kri- 

' | staus Karių kariuomenė susi- 
I renka į vienų vietų pasidžiau- 
' gti savo skaitlingumu, lygiai, 
j kaip ir iš Misijų, arba kitų 
| dvasinių susitvirtinimų sujun
gtų vieningu džiaugsimu iš 
pasimatymo su daugeliu vien
minčių Kristaus Dvasioje!

Pasaulis šiandien jau tiek 
sugedęs, užmiršęs Dievų, dū
šių, dangų ir pragarų, kad 
brolis brolį žudo, tauta tautų

naikina. Nebesiskaitoma su 
jokiomis tarptautinėmis ir ta- 
rpusavėmis sutartimis. Ir kas 
skaudžiausia, puola Kristaus 
Bažnyčių ir tik iš pavydo, 

i kam jį veda visus Kristaus 
'Karaliaus karius — katalikus 
jį dangų, o ne į pragarų.

Šis TT. Marijonų Rėmėjų
Chicagos apskrities metinis
bankietas ir yra surengtas
tam, kad paremti TT. Mari- 1 ♦jonų vedamas įstaigas — Se- 

įminarijų ir Kolegijų, kuriose 
; auklėjama Kristaus Kariuo- 
imenei Generolai — kunigai, 
misijonieriai, vadai!

A. L. R. K. Federacijos tro
škimas, kad rytoj, gruodžio 
12 d., užpildytumėm Aušros 
Vartų parap. svetainę, 2323 
M. 23rd Place.

Bankietas prasidės 6 vai. 
vakare. J. Šliogeris

VIETINES ŽINIOS

Iš Vyčių Namo

Vyčių namas tapo atidary
tas vartojimui Gruodžio 5 d. 
Erdvūs kambariai gana pati
ko atsilankiusiems, bet visi 
patėmijo mažų trukumų t. y. 
stoka geros aslos. Sužinojo a- 
pie tų Juozas Budrikas iš .Bri- 
dgeporto ir tuojau atsiuntė 
didelį gražų linoleum.

Praeitų ketvirtadienį Vy
čių Apskritis turėjo savo pa
prastų mėnesinį susirinkimų 
jau savo bute. Pasitarimai 
praėjo labai jaukiai, jiems už
sibaigus St. Šimulis užfundi- 
no dalyviams užkandžius.

Taip* buvo malonu savo pa
stogėj, kad sunku buvo skir
stytis. K. M. U.

ARE YOU 
NERVOUS?
Hcre is a way to heip calm 

quivering nerves
Do you feel so nervou. that you waot jo 

geream? Are the re times wben you are crošs 
and irritable . . . times wheo you scold those 
Who are dearest to you?

If your nerves are oo edge. try LYDIA E. 
PINKHAM’S VEGETABLE COMPOUND. It 
helps calm your quivering nerves and ahould 
give you the strength and energy to face Ufe 
with a smile.

When your worrles and cares become too 
much for you and you want to run away from 
tt all . . . take LYDIA E. PINKHAM’S VEG
ETABLE COMPOUND. Many women have 
had nerves as jangled as yours, būt they have 
been able to bulld up their pep and energy and 
get back to normai witli the aid of LYDIA E. 
PINKHAM S VEGETABLE COMPOUND.

When your motber and your grandmother 
used to become nervous, Irritable and rundown 
they depended upon this famous old medicine 
to pep the m up again ... to heip their nerves 
, • • to heip ftive them a cheerful disposltion-

naBGRiiaiBsai
■ REUMATIZMAS
■ SAUSGELE
■ Nesikankyklte savęs skaus-

mais: Reumatizmu. SausgSle,
■ Kaulų GSlimų, arba Mššlun- 
į|j giu — raumenų sunkumu: nes

skaudėjimai naikina kūno gy-
■ vybę ir dažnai ant patalo pa- j guldo.
B CAPSICO COMPOUND mos- 

tis lengvai prašalina virgminė-
■ tas ligas; mums šiandien dau- 
_ gybė žmonių siunčia padSko-
■ neR pasveikę. Kaina BOe. per a paštą, BBe, arba dvi už $1.06. 
" Knyga: "ŠAUTINIS SVEIKA-
■ TOS” augalais gydytis, kaina 
B EO centų.

■ Just i n Kulis
■ 8259 S0. HALSTED ST.
® Chicago. EI

S ■ ■ ■ B

4=----=
A™.t?

■

gabumus, f i-

w>ves. mothers, listere—they're offen- 
forced to point the way to hoir 
health to their men folkl For womet» 
know that a healihy head produce* 
handsome hairl And that’* why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
thampoo which firsf nourishe* th« 
tcalp. then take* the dūli, parched 
hair and brings it back to gtovring 
health. Fom-ol is so economical; a 
fittle goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c tlze. 
Or, write for a generou* trial bot* 
tie, enclosing 10c to cover packing 
and postaga.

FOM-OL

RAPOLAS
rengia

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

Dabar Kalėdoms krautuvė papildyta įvairiomis nau
jomis prekėmis.

MARQUETTE JEWELRY IR MUSIC STORE 
6324 So. Westem Avė. Chicago, III. 

Telefonas REPublic 4932

Rytoj Matysime 
“Vargšu Tadų”

Visi Marąuette Parko ir a- 
pylinkės gyventojai bei Liet. 
R. Kat. Susivienijimo nariai 
laukia ryt dienos, kad galėtų 
pasigerėti gražia programa, 
kurių rengia LRKSA 163 kp. 
(Marąuette Park), Gini. Pan. 
švč. parapijos svetainėje. Pra 
džia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c.

Scenoje pamatysime “Var
gšas Tadas”, kuris padarys 
daug juoko. “Tado” rolėj bus 
Ig. Sakalas; “Mariutės” —

dain. K. Skelly '(Mickaitė);1 Visus jaunus piliečius reikia 
“Daktaro” — Juozas Samoš- laikyti lygiais, kol jie neparc- 
ka; “Variutės” — Ieva Lu- dys savo pareigų atlikimo skir 
košiūtė. tumo.

Bus ir muzikai ė programa, ---------- -
kurių išpildys solo dain. Ona Darbas meistrų giria.

Sr

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠA LT I M I E R O
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

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

J

1938 METŲ
“DRAUGO” KALENDORIAI

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Iii.
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GENEROLO SILVESTRO ŽUKAUSKO 
GEDULO VALANDA CICERO NAUJIENOS

Rengia Dariaus - Girėno Postas 271 The 
American Legion

Paskutinis Pranešimas Cicero Stotis Kalba

Sekmadieni, gruodžio 12 d. 
2 vai. po pietų, Gage parke 
auditorijoj, prie 55 ir S. Wes- 
tern avė. rengiama įdomi pro
grama. Dalyvauja. Lietuvos 
konsulas Daužvar’d's, teisėjas
Jolin Zūris, bus ir kitų žymiu 

* kalbėtojų.
Gen. Žukausko gedu'o va- Ilandos rengimui pirmininkau

ja dr. S. Biiežis, kuris karo 
metu tarnavo J. A. V. kariuo-' 
menėj pirmuoju karininku 
(leitenantu). Jis deda pastan
gų, kad ši gedulo programa 
būtų tikrai nepaprasta, kad 
susirinkus tūkstančiams Cld- 
cagos lietuvių, butų pareikš- | 
ta giliausia pagarba narsiam ! 
Lietuvos karžygiui, generolui 
S. Žukauskui.

Per gen. Žukausko gedulo

valandų bus apibudintas gen. 
Žukausko gyvenimas ir j,o nuo 
pelnai Lietuvos valstybei. O 
tai i domu kiekvienam lietu- !vi ui.

Dėl to, visi kviečiami atsi
lankyti sekmadieni i Gage 
parko auditorijų ir pasiklau
syti kalbų ir įdomios progra
mos. Jokios įžangos nei ko- 
1 ektų nebus.

Dariaus - Girėno posto na
riai uniformose prašomi susi
rinkti į headquarte.rs ne vė
liau 12:30 sekmadienį susifo
rmavimui. Kurie negalės at
važiuoti į lieadcjuarters, tai 
važiuoja tiesiai į Gage parkų, 
tik prašomi nesivėluoti, nes 
programa prasidės lygiai 2 
vai. po pietų.

Frank Krasauskis

Gruodžio 12 d. cieeriečiai 
seniai laukia. Mat, Šv. Anta
no parap. salėj, 7:30 vai. vak., 
bus labdarių vakaras. Bus

ROUND T/VBLE 
ŠNEKOS

Priežodiai

Svetimu protu netoli nueisi.

Į vienybę nesueishn, jei 
rūsių be slėgs mūsų širdis.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS

Valstybių vyriausybė užgro
bė naujutėlį vokiečių keleivi
nį garlaivį Leviathan, 48,943 
tonų.

Garlaivis vokiečiams kašta
vo apie 10 milijonų dol. Po 
karo Amerika už jo pagrobi
mų ir pasisavinimų išmokėjo

Gruodžio 9 d. čia įvyko pro- daugiau kaip 16 milijonų do- 
atvaidinta' keturių veiksmų ko 'f esi jonai ų, inteligentų susibū-jlerių- Dabar parduotas uz 
mediją “Vagis”. Nors kome- Einas. Mat, retai gydytojai/800’000 doL vieiia\ Loudono 
dijos antgalvis nelabai gra- vaistininkai susieina. Tad. .kompanijai stačiai gelzga-Tad,
žiai skamba, bet veikalas yra ' toks draugiškas susirinkimą < 
gražus, juokingas. Kur e m i- gražiai pavyko. Dalyvavo Ci
te, nori ir vėl pamatyti. Sa- cero ir kitų kolonijų biznie 
ko, kad komedija, labai įdo-b iai. Buvo kalbėta apie para-i 
ud. Spij'Cs ritminių, lietuvių santy-

\aidinime dalyvaus: Kark- kius ir darbininkus. Buvo ir 
lienio, seno ūkininko rolėj --'kuklios vaišės. Susirinkimų 
A. Rugienis, Mortos, jo dūk- kvietė kun. J. Vaičūnas. Bra- 
ters — O. Kupčiūnaitė, Ele-'y,o!
nos, jo sesers senmergės — E.
Maskolaitienė.

liams.

Skaitykite Biznierių 
Bargetius

4-riy Metų Mirties 
Sukaktuvės

Kaip po lietaus pasirodo 
saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.

Kiekvieno auklėjimo pasla
ptis yra — pavyzdys.

Siųskite savo gimi
nėms, draugams ir pa
žįstamiems lietuviškas f 
kalėdines atvirutes. Jas | 
galima įsigyti “Drau- | 
go” raštinėje už priei- 
namas kainas. b1

‘■DRAUGAS" |
|2334 S. Oakl&y Av., Chicago |

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

ŽYMIEJI APIE SASNAUSKO CHORĄ

Choras Turėtu Suruošti Gastroles Po Lietuviu 
Kolonijas

*ip. Antanui Pociui,
Sasnausko Vyrų Choro vedėjui 
3252 So. Halsted Street, į. 
Cbicago, Illinois

i
Didžiai Gerbiamas Tamsta: ! 

Praeitų sekmadienį žodžiu >
padarytų sveikinimų, šiuo jį 
patvirtinu raštu.

Pirmu kartu girdėtas, dai- į 
nuojant Sasnausko Vyrų Cho- i 
ras man ir mano žmonai pa-! 
darė labai didelės impresijos.. 
Mes J,o daina vimųjųkrai džiau, 
gėmės ir gėrėjomės.

Sasnausko Chorui, be abe
jojimo, tenka pirma vieta ta
rpe lietuvių vyrų chorų, kaip 
Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 
Tokio kito choro lietuvių ta
rpe nėra.

Balsingas ir muzikalus, Ta
mstos gabiai ir sumaniai ve
damas choras neturėtų pasi 

■ tenkinti lokaliniais pasirody
mais — turėtų išeiti į plates
nį pasaulį, kaip lietuvių taip 
ir kitataučių tarpe; turėtų su
ruošti didelį koncertų, kuriam 
nors miesto teatre; turėtų ap- 
koncertuoti, jei ne visas, tai, 
bent aplinkines lietuvių kolo
nijas ir ateinančių vasarų, mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktį, nuvyk
ti Lietuvon ir ten savo talen
tus bei darbo vaisius parody 
ti Kaunui ir kitiems Lietuve-- 
miestams.

Esu linkęs manyti, Kad Sa
snausko Choro gastrolės lie-

c’

£

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

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

Iki šiol tikrų rezultatų iš 
spaudos tikrai nežinome. Bet, 
jau gauta keletas naujų skai 
tytojų “Draugui” ir “Lai-' 
vui”. Tai pradžia. Paskutinės 
spaudos prakalbos, kurios ne-

Narni ečio, ■ seno 
A. Sa

liukas, Petro, Karklienio kai
myno sūnaus — J. Ramoška, 
Jokūbo, Karklienio tarno —
V. Jųcaitis, Elzbietos, Jokū
bo žmonos, Karklienio tarnai
tės — K. Jasavičiūtė.

Abraomo, žydo — P. Mas- 
kolaitis.

Maskolaičių grupė ne pir
mų kartų pasirodo Giceroje.
Ji visados gerai, atlieka savo 
užduotį ir niekados publikos 
nesuvilia. Už savo sugaištų 
laikų ir darbų jokioi atlygini
mu nereikalauja; viską aukoja a'u 

■labdarių naudai.
! Mes. cieeriečiai, turime būt 
dėkingi Maskclaičianis ir jų
jų. artistų kompanijai.

Į Nepamirškite laiku ateiti į 
svetainę. (Bus pradėta 7:30 v.

J Kas pavėluos, nematys pra
džios. Rap.
' ■ - ■ - - ' ■ ■ '

Karkiienio draugo

tuvių kolonijose ir Lietuvoje 
atneštų daug naudos ir Cho
rui, ir lietuviška, dainai, ir 
lietuviškųjai visuomenei: Cho
ras dar daugiau sustiprėtų ir 
susidainuotų bei pagyvėtų, o 
gal -ir užsidirbtų; daina būtų 
garsinta laikraščiuose, radijų 
pranešimuose, bažnyčiose, 'r, 
pagaliau, išsiverštų iš vyriškų 
krūtinių teatruose . bei salėse 
ir pasiektų tūkstančius klau
sytojų; tie klausytojai besi
klausydami gėrėtųsi., paskui 
kalbėtųsi, diskusuotų ir, gali 
būti, ne vienas pasidarytų dai
nininku ir geresniu bei. jaut
resniu lietuviu.

Sugestuojamų misijų, ma
nau, Jūsų choras galėtų sėk
mingai įvykdyti, nes priemo
nės turi labai geras, būtent: 
chorus,- vargonininkus, kuni
gus, laikraščius ir t.t.; su to
kia organizacija, dirbant pla
ningai, galima sujudinti ir 
uždegti visas didešnįųsias lie
tuvių kolonijas Amerikoje.

Lietuvos žmonės ir spauda, 
tikiu, Tamstas labai gražiai 
priimtų ir būtų Tamstoms dė
kingi už prisidėjimų Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų ju 
biliejų eelebruoti.

bar kartų Tamstų ir Tam
stos . vedamų Sasnausko Chorų 
sveikinu ir linkiu geriausių 
pasisekimų visame - kame.

P. Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas

seniai įvyko, įnešė daug gy
vumo į parapijos gyvenimų. 
Žiūrėsiu, kas bus toliau.

Surpryzas
Neužilgo Šv. Antano para

pija sulauks malonaus surpry- 
zo. Kaž-kas rengiama, bus 
triukšmo! Kas tai"? Sekite Ci- 
ceros žinias. Per mažiau ne- 

dvi savaites išgirsite to
kias naujienas, kų ir visas 
“Naujienų” štabas nežino! A- 
tydžiai sekite Cicero kolonijos 
korespondencijas!!

R.

LEVIATHAN PARDUO
TAS UŽ 800,000 DOL.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
NEW YORK, gi. 6. — Per 

pasaulinį karų Amerikos J.

Padėkonė

A i A.
JONAS IVANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 30 d., o po gedu
lingų pamaldų šv. Jurgio pa
rap. bažnyčioje palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerb. Pralotu! 
M. L. Krušui, kun. S. Pet
rauskui, kun. A. Valančiui ir 
kun. P. Gasiunui už gedulin
gas pamaldas bažnyčioje Dar 
kartą turime padėkoti kun.B Valančiui už važiavimą į ka
pus. Dėkojame varg. A. Po
ciui už giedojimą pe,r pamal
das.

Toliau dėkojame visiems gi
minėms, visiems kaimynams ir 
draugams už lankymą pašar
voto velionio namuose ir pa
reikštus mums užuojautos žo
džius.

Nuoširdžiai dėkojame šv. Mi
šių aukotojams,, gėlių aukoto
jams, grabnešiams ir visems 
dalyvavusiems gedulingose pa
maldose bažnyčioje ir lydėju
sio ms į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direktoriui 
A. M. Phillips už sumanų ir 
.rūpestingą patarnavimą ir tva
rkingą laidatuvių surengimą.

O tau mūsų mylimas vyre 
ir brangus tėveli, lai Gailestin
gas Dievas suteikia amžiną at
ilsį

Nuliūdę; Moteris, sūnus ir 
dukterys.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro iš W. H. F. G. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŽALTIMIERAS

Mm

A. A 
Felicijonas 
Žurauskas

Jau sukako keturi metai, kaj 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą tėvelį Fe
licijoną Žurauską, kuris kilęs 
iš Panevėžio apskr., Vabalnin- 
kų parapijos, Nausedžių kai
mo.

Netekome savo mylimo tė
velio gruodžio lž d., 1933 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia, 
jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias už jo sielą gruodžio 13 d., 
gvč. Panelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę liekame: dvi dukte
rys, Pranciška Prihodskicnė ir 
Marijona Kanapackas, du žen
tai: Stanislovas ir Bronislovas, 
trys sūnūs: Juozapas Jonas iv 
Jurgis, dvi marčios: Agota ir 
Helen, ir gimines.

fUrba FIower Shoppel 
14180 Archer Avenue y

Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — į 
Bankietams — Laidotuvėms — 

Papuošimams.
Phone LAFAYETTF. 5800

A B A
ONA YANKAUSKAS

(po ‘tėvais Kaminskaitė)

Kuri mirė lapkričio 22 d., 1937 m., ir tapo palaido
ta lapkričio 27 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus, ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimų ir palydėjo jų į tų 
neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš 
mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kleb. kum 
H. VąįČiūnui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už
jos sielų ir pasakė pritaikintų pamokslų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame graboriui I. J. Zolp ir jo pagelbininkui 

A. Phillips,, kurie savo gerų ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jų į amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė 
mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau 
mylimoji Ona, lai Dievas suteikia amžinų atilsį ir pri
ima į dangaus Karalystę.

Nuliūdę lieka: Vyras, Motina, Duktė, Žentas, 'Anūkė, 
Broliai, Brolienės ir Giminės,

S..,

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IK 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
S. Westei*n Av. Chicago, Illinois

B. KANAPACKIS, Savininkas

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.
, Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicago j

' ---- 0----
Suvirš 50 metų prityrimo 

-------o-

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A y D ii i A m f* r patarnavimasAMDULANbC DIENĄ IR NAKTĮ

■

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1. Liultviūius 4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAB’ayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0142

S. M. Skute 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp 1646 West 46tla Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

tepąs Eudeikis IR 4704 So. Western A 
TĖVAS Tel. VTRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Lachawicz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANa.1 2515 
Skyrius 42-44 E, 108 St. 
Phone PULlman 1270

3^



RYTOJ MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRITIES METINIS BANKĮETAS

Neteko sužinoti iš Dievo Taigi, baigdamas šms. ke-.pįnandoti ir kitu

šeštadienis, gruodžio ii, 1937

Dalyvaus Marijonų Seminarijos 
Klierikų Choras

Pripildykime Aušros Vartų Parapijos Svetainę

pvaizdos parapijos, kas tenai, lias mintis, yra džiaugsmo pa- 
darosi, bet, mano nuomone, I stebėti, kad visose kolonijose 
aštuoniolikieeiai papratę ma-■ su dideliausiu uolumu dirba- 

i ižai kalbėti, bet daug dirbti, ma ir tikimasi tikrai gausaus, 
jie irgi ką nors parodys atei-' suvažiavimo i rengiama ban-. 
nanti sekmadieni. Matysime! kietą, gruodžio 12 d. Taigi,

tuviams.
miestų lie-. į gražinti, šiam sus-me pinigus jin. Bus renkama valdyba 1938

Valdyba.

Rytoj Chicagoje bus nepa- pas -mus vietoje vakaras-bus, 
prastas Įvykis — tai Marijo- bet ciceriečiai irgi skaitlingai 
ną Rėmėjų Draugijos metinis dalyvaus. Bulvaruose — Ona 
bankietas, kuriame bus pager- Krasauskienė ir Sofija Ali- 
bti dn nauji marijonai kuni- šauskienė — pranešė, kad bri
gai — kun. Kazimieras Ven- Kariškiai iii corpore dalyvaus, 
gras ir kun. Vincentas Andriu P-as Žubavieius pareiškė, kad,, 
ška, neseniai grįžę iš Lietu- girdi, tokias Įstaigas, kaip Tę
vos, kur baigė aukštuosius vų Marijonų, niekados negali- 
mokslus, Tame bankiete taip- ma pamiršti neparėmus, nes 
gi pirmą kartą pasirodys tai kelrodis lietuviškai ir ka- 
Marijonų Seminarijos klieri- ta Ūkiškai visuomenei
ku choras. Taigi, kad šis ba- aš rėmiau ir remsiu, ir kitus 
nkietas būtų panašus į metinį, raginsiu

Kaimynas už tikietus nuo įvykusios va- jfn. 
karienės. Valdyba

NORTH SIDE. — Susivie
nijimo Lietuvių R.K..A. 16 kp. 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, 12 d. gruodžio, 1 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami

i Progress ra • 
dio programų, taip ir jų da
lyviai deda pastangų duoti 
rinktines nedėldienio radio 
pio-gramas iš stoties AVGES 
l t valandą prieš piet. Ir ry
toj radio klausytojai pasigro
žės rinktinėm dainom, kurias

TOAVN OF LAKE. — Lab
darių Sąjungos 1 kuopos prieš 
metinis susirink Urnas įvyks 
gruodžio 12 d., 2 vai. po piet,broliai ir seserys, lietuviai,apiejau kalbėti

North Side,. kur gyvena pats pajudinkime Cliieagą, ir vist 
Marijonų Rėmėjų Draugijos Ikas T’učia širdyje pryelanku- 

A. Bacevičius. Be abe- jino’ dalyvaukime, kuoskaitlin- 
' giausiai, kad Aušros Varių 
parapijos salė būtų taip per

Na, o

pirm
jonės pusė North Sidės atsi
lankys.

O jau AVest Side darbuoto
jai — Ig. Kryževičius, C. Dru- 
ktenis, A. Radzevičius, P. Bilo 

gerienė, K. Kulbienė, D. Jen- 
kevičius, tiesiog iš kailio ne
riasi, girdi, čia yra centras,

• t 'tai mums, vestsaidiečiams rei-j 
girdi, ’

kia viršinti visas kitas koto-!

išgirs naudingų patarimų 
pildyta, ko nebuvo dar niekad. Mf ifciU srities. Programos ve-

Kvieslys

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA 

IŠ WCFL

piijas. Na, ii žinoma, teMsai g: SėkmacĮįėm nuo 7:30 iki
ir kad tikrai gražiai ir nuo-i Brighton Park nenuilstanti ! eikaip a Luome t,, taip ii . g vakaro visi ture 
širdžiai pagerbus du naujus' veikėjai-os — M. Navickienė, j yį kai^b svk’k\a*.:^rj‘ gos pasiklausyti puikios
visuomenės veikėjus, pagei- P. Vaičkauskas, T. Atroškie-1
daujama, kad cbieagiečiai ge- nė įr daugelis kitų, pranešė,
rai. suprastų ir Įvertintų, atsi- 
1 ankydam i kuoska it 1 ingiausia i 
į Aušros Vartų parapijos sve
tainę. gruodžio 12 d, 6 vai. va
kare.

kad didelįaus»ias būrys atvyks 
į rengiamą barikietą.

Marcpiette' Park darbuoto- 
jai-os — B. Nenartonis, S. 
Staniulis, - R. Andreliūnas su

Teko sužinoti, kad Town ot žmona, p. Dargelienė, Stoe- 
Lake darbuotojos — E. Oge- kienė, Rimidaitė, Goberienė ir 
ntienė, E. Gedvilienė, P. Tur- į kitos pranešė, kad, girdi iš 
skienė, p. Sriubienė su pirm.-mūsų kolonijos netoli pusšim-
J. Lisausku priešaky kuoskai- 
tlingiausiai dalyvaus bankie
te.

O ką jau sakyti apie Cice
ro ir Bulvarus, kur visa lie

tis atvyks.
O Melrose Parkas pranešė, 

kad visą Cbicagą nustebins. 
Mat tenai pirm. K. Kantau
tas, A. Švilpauskienė, M. Ja-

1 aviška širdimi darbuojasi nušauskienė K. Žvirblienė ii

i parapijos svetainėj. Valdyba atsilankyti. Yra svarbių rei
kalų svarstymui. Be to, 19 d.

BRIGHTON PARK. — I)r- 
hvpildys mišrus choras. Be to,(gystė Gvard. Pirma Div. Šv.

Kazimiero Karai, laikys prieš- 
metinį susirinkimą sekmadie
nį, gruodžio 12 d., parapijos 
•mokyklos kambary, 2 valandą 
po pietų. Yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Taip pat 
bus renkama valdyba 1936 
m. Valdyba

iš

(lejas Jonas Romanas klausy
tojus suįdomins gerom žiniom 
:š Progress krautuvės apit 
Kalėdų dovanas, kurių čia 
galima pirkti nepaprastu pi
nigų sutaupymu. Rap. J.

Pranešimai BRIGHTON PARK. — La 
bdarių 8 kuopos susirinkimas

gruodžio atvyks į North Side 
‘' Vargšas Tadas ”. Valdyb^

Žmogus turi pasirinkti tokį 
amatą, prie kurio turi palinki
mą, bet jeigu neturi tiek suma
numo, tai luri pasitenkinti to
kiu, kurį lengviausiai galima 
atsiekti.

~ CLASSIFIEP
“AVKAITIUR STRIPS”

pro-

žiai, nes čionai ir šefaiininMs Jio p‘rogi;amJj iS -įVCFL> 970 
hiziv Kmilios Kailaričiehės raf];0 pįotiės simfoninė.- 
vadovybėj smarkiai dnvbnoja-l ni|(h.iko radio ol.kcstros ir žy 
si, kad viskas kuograž1 ausiai!
pavyktų. Netikėtai teko suži
noti, kad biznieriai: M. Kar- 
lavičins, S. D. Lakavi-čius, J.
Dobrovolskis, S. Leinauskas 
ir daugelis kitų, visas jų šta
bas in corpore atsilankys ir 
padarys kokį tai surpraizą.
Pažiūrėisime!

Na, o ĮBridgeportas, didžiau 
sia ir seniausia kolonija Chi
cagoj, kur darbuojasi U. Gu
dienė, Kazlauskaitė, Šaltėnie- 
nė ir kitos, nejaugi snaudžia,

mių dainininkų. Ši radio sto
tis duoda progos visoj Ame
rikoje klausytis Budriko pro
gramų. Prie progos, reikia 
dar- pastebėti, kad, artinantis! 
Kalėdoms, Budriko krautuvė
se,- 3409-3417 S. Halsted st., 

lyra didelis pasirinkilmas įvai
rių dovanų: radio, rakandų, 
muzikalių instrumentų, skal
byklų, refrigeratorių, pečių, 
karpetų ir įvairių auksinių 
daiktu. Pas Budriką dabar

•BRIDGEPORT. — Labda
rių Sąjungos 5 kuopos prieš- 
metinis susirinkimas bus sek- 

I madienį, gruodžio 12, 1:30 v.
' po pietų, mokyklos kambary
je, ant antrų lubų.

Šiame susirinkime bus iš
duotas raportas iš seimo. Bus 
pranešta daug naujų dalykų 
iš seimo ir apie senelių prie
glaudą. Taipgi bus renkama 
nauja valdyba. 1938 m. ir pri
imami nauji nariai, kurie, no
rės įsirašyti Labd. Są-gon.

Valdyba

Ųic ri-i-nz-i/USm 10 .1 InAioii ri. ' Šaltas oras nebejeina pro duris, kada 
ijilS aIllOUZlO U., tuojau p. j įdedame “weather strips.” Taip pat 

I nebeįeina ir pro langus. Kam rei
kalinga, pašaukit HEMlock 2573.

'.j .T. PURTOKAS
C425 So. Richm-ond St.

pamaldų. Prašomi visi susi 
rinkti. Reikės daug darbinin
kų dėl ateinančios bunko pa
rty, kimi rengiama tuojan po , Black Goia Lump arba Egg $«.oo.v • x r;4 -o n Mine run $5.7 5. Stoker ScreeningsNau.,n Metų. B. G. , $5.00.

A N G RI AI

TOAVN OF LAKE. — LRK 
S A 85 kuopos priešmetinis su 
sirinkimas bus gruodžio 1.2 d. 
2 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos mokyklos kambary
je. Visi nariai privalo atsila
nkyti, nes bus renkama vai
dyba 1938'metams.

Pirm. Jurgis Brazauskas

GRUNDY MINING CO 
CANal 7447

PARDAVIMU BUNGALOIV

5 kambarių naujas mūrinis bunga- 
low. Parsiduoda pigiai.

6417 So. Tripp Avė.

BEVERLY SHORES

MARQUETTE PARK. - 
L.R.K. Susiv. 163 kp. prieš- 

kainos nupigintos nuo 20 iki j mefjnjs susirinkimas įvyks se- 
2 vai.veikėjai-os — O. Sriubienė, A. kiti suorganizavo gražų būrį aš esu tikras, kad pasirodys' 40 nuošimčių minint 23 metų Į }Gna(penj o-ruodžio 12 

Valančius, kurie sako, nors ir visi atvyks. įlaip, kad visus nustebins. O' ' ’ 1

BRIDGEPORT. — Dr-stės 
Šv. Onos priešmetinis susirin 
Irimas įvyks gruodžio 12 d.,

Gaukit ši EKSTRA Užvalkalą ir jūs 
gausit tikrai ŠVIEŽIUS cigaretus

, biznio jubiliejų. Patartina pa- p0 pampijos salėj. Svn- parapijos salėj 1 vai. po pie-
rbu yra, kad visi nariai at
silankytų į šį susirinkimą ir 
užsimokėtų užsilikusias duok
les.

Taipgi bus renkama nauja 
valdyba ateinantiems metams 
ir daug svarbių dalykų turi
me apsvarstyti. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

F. E. Stogiūtč

TOM'N OF LAKE. - šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skyr. prįešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 12 d., 1 va.l. po piet, pa
rapijos mokyklos kambaryje. 
Bus renkama valdyba 1938 
metams. V-ba

TOWN OF LAKE, - 
rajonų K. ir S. Rėmėjų 8 sk. 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 12 
d., 1:30 vai. po piet, parap. 
'mokyklos kambary. Bus ren
kama valdyba 1938 metams.

V-ba

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F Selemonavicb

Kelioms dienoms papigintas išparda
vimas lotų, kurie randasi ant Micli- 
iga'n ežero kranto tarp Indiana State 
Bark ir Michigan City. Y.ra Biįil 
kalnuotų ir lygių, be miško ir su 
miškų, prie pat ežero ir toliau nuo 
vandens. Dėl informacijų laškais 
kreipkitės j “Draugo” administraci
ja, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANal 7790.

REIKALINGA MOTERIS 
__________ AR MERGINA _______ _
Reikalinga moteris ar mergina, nuo
latiniam namų darbui ir valgių viri
mui. Būti .vakarais. Turės savo 
kanibalų. Atsišaukite:

T. COHEN
2735 No, Ėrancisco Avė, 

Chicago, Illinois

PARDAVIMKI NAMAS

Parduosiu labai pigiai mano 2 aukš
tų mūrinį namų, 2 fletai po 6 kam- 

Sveterių Krautų- ’ barius, Šilto vandens šiluma, 2 ka
tra AtJftno r,J mūrinis garadžius .1 blokas nuove Atdara Mb park5s_ b!oka. nu0 gatvėkari0.
Diena Ir V aka- Atsišaukite:

6 39 West l.Sth Street, arba 
telefonuokite CANal 1133. 

Priežastis pardavimo —■ liga.
raiši — Ir 
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Sek-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

BRONCHIAL
COUGHS

Just A Few Sips and— 
Ūke A Flash — Relief!
Ali coughs look alike to Buckley’s 

Mixture (triple acting)—one sip of 
this grand medicine soon stops an 
ordinary cough — tough old deep 
seated coughs and the persistent 
bronchial cough are under controj 
after just a few doses—no more tol 
menting, sleepless nights.

Buckley’s is alkaline.that’s why it’s 
so different—it “acts likę a flash”. 
Refuse substitutes—guaranteed. 45 
and 85 cents at all druggists. W. K. 
Buckley, Ine., Rochester, N. Y.

PAKELIS Dvigubai-Švelnių OLD 
GOLDS yra vertas minutės pa- 
studijaviino. Tas pakelis ateina 

apvilktas EKSTRA Cellopbane už
valkalu. Jis yra dvilinkai apvy
niotas .. du užvalkalai vietoje vie
no. Bet tas dar ne viskas.

Tėmykite, kaip moksliniai tie du
Cellophane užvalkalai yra uždėti 
.. taip, kad vienas užvalkalas už- 
lipdo viršų, o antras užlipdo apa
čią. Niekur nėra atvirų siūlų .. 
Tai orą uždarąs, klimatą-apsaugo- 
ją pakelis.

Tai yra stebuklingas padaras, šis 
pakelis! Jis suteikia jums ŠVIE
ŽIUS cigaretus, kur tik jūs pirk
site juos. Ar tai klimatas būtų 
aukštas ir sausas. Ar tai Klima
tas būtų drėgnas ir minkštas.

Jūs nerasite pakiuko Dvigubai- 
Švelnių OLD GOLDS visai išdžiū
vusių n,uo šilumos nei išsipūtusių 
iki drėgnumo laipsnio dėl didelio 
apšarmojimo.

Nuvėsę cigaretai yra liežuvio de
gintojai ir gerklės erzintojai. Bet

ŠVIEŽI cigaretai—tie švieži, Dvi- 
gubai-Švelnūs Old Gulds — yra 
priimnūs nuo ryto iki vakaro.

Reikalaukite Dvigubai-Švelnių 
OLD GOLDS. dėl ŠVIEŽUMO. 
Dėl perteklingo šviežumo pasaulio 
išrinktiniausių prizinio derliaus 
tabakų. Dėl. naudingumo. Dėl tei
singumo susijaudinimo teisinga 
kokybe, puikiausiais vietos.ir tur
kiškais tabakais, kokius tik pinigas 
gali pirkti.

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Barboros draugija laikys 
priešmetinį susirinkimą gruo
džio 12 d., 2 vai. po piet, pa
rapijos salėje. Valdyba

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
JAtlieka visokius medžio darbus,! 
Midelius ir mažus, už prieinamus 
Ikainą. Apkala namus šingeliais.® 
j Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

established 1760

LRKSA 48 kp. priešmetinis į 
susirinkimas įvyks gruodžio 
12 d., mokyklos kambaryje. 
Svarbu, kad visi nariai daly
vautų, nes, be valdybos rin
kimų, bus svarbūs raportai.

Valdyba

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ........................$6.00
Mine Run ............ .. 5-75

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD’S
naujame $250,000.00 Piešinių Konteste. Gaukite įstojim o blanką ir visus detališkumus bile cigaretų krautuvėje 

Kontestas užsidaro vidurnaktį, 11 d. gruodžio, 1937

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 12 
d., 3 vai. po piet, parapijos 
svetainėj. Malonėkite nariai

Egg .......................... 600
Nut .............. 600
Screenings (Indiana) 5-00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus geri 
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernus. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vemams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. ‘ 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 0470

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


