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BRITANIJA H0NOKONGE G1NCLAJ0JASIVARGIAI MIKADO PERSONA 
LIAI AT8IPRASYS AMERIKĄ

JAPONŲ VYRIAUSYąE ATSIPRAŠO; 
MILITARININKAI TEISINASI

c >4J //7j Į |M» * bų. Jis sakė, kad karo lauke

: y "* visados meldžiasi. Pažymėjo,
ęANjĮprf****^ , *»<*«*«« kad Ispanija šiandien baisiai

iyWt0*,° 11.1,1.........—............................................ ■-■• ■ ■ ■—■ kenčia daugiausia dėl to, kad
Vaizduojamos svetinių žalių posesijos pietinėje Kinijoje, ji paneigė melstis, 
langi japonai grasina šiėms Kinijos krantams, Britanija ‘ 
trende daugiau Įginkluoti savo posesijų Hongkongų,

dr k i vysk u pijai paski t* 
kūpąs pagalbininkas

katalikams ’ šukeiAHKAi\Ab, gr.. j4. — nijoje
;ar čia įvykusiam slaptam nepakenčiami vargai, 
sistoriuje Šventasis Tė Jo šventenybė taip pat d 
Pijus XI paskyrė penkis džiai apgailestavo žiaurius 

jus kardinolus ir eilę nau negarbingus mūsų laikais 
vyskupų įvairioms šalims, vykius Rusijoj ir Vohietijo 
vyskupų, vienas paskirtas kur krikščionybė persekioji 
erikos J. V alstybėms ir^ma, kur Katalikų Bažny čū 
įas Kanadai. Mons. 8. S. ir katalikams teisės ir \ is 
inickis paskirtas vyskup® kia laisvė varžoma, 
elbininku Detroito arkivy-
pijai. Mons Ph. Dearan- P<**hau trnT"P‘
. - vyskupu koadjuto- Prabll° aPle *>«“ "<*’
n Sherbrooke, Q„e., vys- ,a’,ra“8, >»
.. . gal paskutinį kartų tenka p

. . .. , __ . . mininkauti konsistorijojeopiezius kalbėdamas susi- ,. . .. , m
, . . , i • skirti naujus kardinolus. Titusiems kardinolų kolegi- v. . ...

.... ciau, pastebėjo, šioje ligo, nariams apgailestavo vy- _ ’ . : ’. “ 1.. •• r. it_x Jo Šventenybei nestingaMimus pavojingus knks- , r
lybei karna Kinijoj ir Ia- P“«a‘bM- . «
ujoj. Ir vienur ir kitur Konsistorijoje ^alyvavo 
tščionims sudrumstas ra- kardinolas. Dėl Jo Šventes 
s gyvenimas. Kinijoje tru bės nes veiktame ce r enwt^ 

ąnas^KfisTans TTvtffigHIJ&s. tęsėsi ne ilgiau kaip 2O~raiir 
mindas skelbimas, o Ispa-' tų.

WASHINGTON, gr. 14. — 
Pąsiremiant paties preziden
to Roosevelto. nurodymais 
valstybės departamentas pa
siuntė aštraus turinio notų 
Japonijos vyriausybei. Reika
laujama oficialaus atsiprašy
mo už nuskandintus ameriko
niškus laivus, atlyginimo už 
žuvusiuosius su nuskandin
tais laivais ir už pačius lai
vus. įr pasižadėjimo, kad a- 
teityje kds panagus neįvyk-

GYVENTOJAI SUBRUZ 
DO PRIEŠ MĖLYNUO

SIUS ĮSTATYMUS
JAPONAI SAKOSI PAĖMĘ

ŠANCHAJUI, ««*. 14*---- nalisfų pMfcijos vvriausyfię
Nankino tikras stovis nežino- Kinijoje, 
mas. Japonai nepaduoda ži- Sudarytos vyriausybės prie 
nių. Tikrai dar nežinoma, ar j Šakyje yra dr. Tang Erho, bu 
japonai jį paėmę. vęs Peipingo _ senosios vyriau-

Jia kritom.,.kad -NanK« Mg “ini6teris-
. u Naujo , režimo programa

siauoia dideli gaisrai, kad ja- ___ v:—■ . V “ yra: panaikinti kinų nacionaT
ponai persimeta perYangtte listų. partijų (kuomintOng) 
upę įr pasiryžę veržtis tolė- susisėbravusių su komunis 
liau. , - • tais; kovoti prieš komunis-

-----—-------- —■— mų; kelti draugingus santy
TOKIO, gr. 14.. -— Peipin- kius su kaimmingomis valst} 

ge japonai sudarė hnnjų kinų bėmis; vystyti pramones ii 
autonominę vyriausybę, kuri, pagerinti žmonėms gyvenant 
kaip spėjama, pakeis nacio- laipsnį.

Prez, Rooseveltas reikala
vo, kad Amerikos nota būtų 
pateikta pačiam japonų im
peratoriui (mikadui). Ar tas 
padaryta, tikrai nežinoma. 
Tačiau iš Baltųjų Rūmų su
žinota, kad prez. Roosevel
tas nepasitenkins vien japo
nų vyriausybės nuolankiu at 
sakymu ir žadėjimais. Prezi
dentas laukia paties impera
toriaus atsakymo — atsipra
šymo ir garantijos. Jei tas 
nebus padaryta, prezidentas 
pasiryžęs atšaukti ambasado
rių iš Tokijo ir nutraukti di
plomatinius santykius su Ja
ponija.

BERLYNAS, gr. 13. —
Vokietijos maisto ir žemės 
ūkio ministeris dr. AV. Da- 
rre per radijų padavė ūki
ninkams patarimų, kad jie ko 

j daugiausiai visko produkuotų 
ir laikytūsi griežtosios ekono
mijos, t y. ko mažiausio pro
duktų vartojimo ir išlaidų. 
Nurodė, kad ūkininkams yra 
svarbu turėti geras pievas ir 
dar. geresnes ganyklas.

Taip pat pareiškė, kad ū- 
kinmkų pareiga yra įvairiais 
būdais į žemės ūkį patraukti 
jaunimų. Jaunimo nubaidy- 
mas nuo ūkių yra nusikalti
mas nacių valstybei.

TOKIO, gr. 14. — Japoi 
jos vyriausybė paskelliė, kh. • «/ j.*
japonai pagaliau paėmė Ki 
jos sostinę Nankinų. Pažyri 
ma, japonų karo pajėgų triu 
falis įėjimas įvyks už dvie; 
arba trijų dienų.

(Kinai praneša, kad- Na 
kine kruvinos kautynės d 
nenutrauktos).

Atsižvelgus į laimėj i m 
Kinijoje, japonų prtmjer 
Kenoye pranešė, kad jis p 
čiau paskelbs Japonijos nu 
statymų Kinijoje. Oi šįld 
pasitenkina tik pabrėžiu 
kad Kinijoje kinų naciona' 
tų partijos įsigalėjusi pri 
japoniška vyriausybė <utri 
kinta. Tad Ja,ponijai dab 
tenka atsakinga pareign 
pintis kinų masių likimu, ) 
rovė ir globa įvairiose Ki 
jos dalyse.

Ryšium su Nankino piv 
mu čia ir kituose miestuc 
tūkstančiai japonų daly va v 
džiugiose demonstracijose.

Apskrities prokuroras pas
kelbė, kad jis įstatymus vyk
dys. Įsakyta policijai įtrauk
ti į sąrašus visus tuos, kurio 
sekmadieniais paneigs mėly
nuosius įstatymus. Policija 
rado, kad bemažko visi gyven 
tojai juos neigia.

' Ir nestebėtina. Šiaig 1778 
metų įstatymais įmonėms se
kmadieniais uždrausta: par
davinėti cigaretus, laikraš
čius, gazolinų, saldainius, ir 
tt. Toliau suvaržytas keliavi
mas, Valgių gaminimas, plau
kų kirpimas, barzdos skuti
mas, lovų užtaisymas, šlavi
mas, kortavimas ir visokios 
pramogos, kaip privačios, 
taip viešosios. Uždrausta net 
persiirti skersai npės.

^Automobilių naudojimas 
uždraustas, bet pieno išvežio- 
jimas leistinas sekmadieniais. 
Tad juokdariai į automobi
lius, arba trokus pasiima pie 
no butelį ir važiuoja. Sakosi 
jie veža pienų

Vie/j Valstybėj piliečiai 
rimtai išjnnda prieš atgyven
tus įstatymus. Kai kur pake
liais ties valstybės siena pa
statyti dideli > skelbimai su 
juodais gedulo vainikais ir 
parašais.* “Jūs čia apleidžia- 
te Amerikos- Jungtines Vals
tybes ir įvažiuojate į Ver- 
montų”,

MONTREALIS, Que., Ka
nadą, gr. 14. — Eugenic Mai
lle, 30 m. amž., žemės ūkio 
darbininkas, žinodamas neiš- 
aisuksiųg iš policijos, prarijo 
nuodų ir mirė paimtas į ligo
ninę. * <

Tai įvyko greit po to, kai 
Maille per klebonijos langų 
šovė į kunigų Martelį ir šį 
lengvai sužeidė.

* r .♦* z z e ... 4 / /
Maibe spruko į artimų pa- 

šiurį ir ten užsibarikadavo.. 
Atvykus policijai jis griebėsi 
pasidaryti galų ir tas jam 
pavyko.

VYRIAUSYBE LAIMĖJO 
AUKSO BONŲ REIKALU

DAR DAUGIAU SU 
ŽINS SVIESTO VAf 

TOJIMĄ
WASHINGTON, gr. 14. — 

Vyriausias teismas aukso 
klausimų antrąkart , išsprendė 
vyriausybės naudai, i <

Iždo departamento sekreto
rius paskelbė laisvės bonų iš
pirkimų neišsibaigus bonų pri 
brėndimo laikui. Turintieji 
daugybę šių bonų pasiprieši
no. Jie reikalavo; arba bonai 
turi pasilikti iki pribrendimo 
ir vyriausybė turi mokėti nu
statytas palūkanas, arba iŠ- 
perkant bonus atmokėti aūk-

BERLYNAS, gr. 14. —
Nacių vyriausybės maisto ad 
ministratorius paskelbė) kad 
pradėjus Kalėdomis sviesto 
vartojimas .Vokietijoje dat 
daugiau bus sumažintas. •r;

TOKIO, gr. 14. — Svarbu 
žinoti, kad Ispanijoje civilinė 
vyriausybė užima antraeilę 
vietų. Kariniai autoritetai 
pirmoje vietoje stovi ir šie 
diktuoja vyriausybei, kų ji 
turi ir kų neturi daryti.

Ryšium su amerikoniškų 
laivų nuskandinimu kariniai 
autoritetai bando išsisukti at
sakomybės ir išsiteisinti.

Jie pareiškia, kad japonų 
lakūnai neturėjo pasiryžimo 
Yangtze upėje bombarduoti 
svetimų valstybių, laivų. Bet 
tie laivai, girdi, neturėję sa
vo tautinių emblemų (vėlia
vų) aiškiose vietose lr iŠ kai 
kurių imta dar šaudyti į ja
ponų lakūnus. Tad japonai į 
tuos šaudymus, girdi, su ori
nėmis bombomis atsakę.

Nežiūrint to, japonų civili
nė vyriausybė sakoni, kad įvy 
kusi klaida ir už tai bns ga- 
napadaryta.

SOVIETAI TYLI APIE 

AMERIKIEČIŲ DINGIMĄ
.Kongreso rūmuose Wa 

shingtone reiškiasi karo bai 
mė. Dirbama jo išvengti.

MASKįVA, gr. 14. — So
vietų autoritetai iki šiandien 
vakaro dar nieko nepranešė 
Amerikos ambasadai apie a- 
merįfciečio Robinsono ir jo 
žmonos dingimų. —

Tavo giminėms ir draugams 
Geriausia Dovana Kalėdoms 

, užsakyti dienraštį “Draugą”! 

Metams $6.00; Pusmečiui $3.00

'DRAŪOAfl'’
2334 So. Oakley 
Chicago, UI.

Teismas pripažino vyriau 
sybėg naudot ' -

Chicagos majoro nuospren
džiu iš Bridewell kalėjimo 
prieš Kalėdas bns paleista a- 
pie 300 kalinių, ten kalinamų 
už mažesniuosius nusikalti
mus. •

MIRĖ DU SUŽEISTI 
ANGLIAKASIAI

PLATINKITE “DRAUGI

BECKEMEYER, III., gr. 
14. — Šeštadienį dujų spro
gimas įvyko Beckemeyer 
Coal Co. kasykloje. Sužeista 
astuoni angliakasiai. Du su
leistieji vakar mirė. Gi du 
sunkiai serga.

Policininko žudikų S.- Tu- gas, arba lieti 
rriano, 22 m. ami, teismas ratūros atmai 
nubaudė 199 metus kalėti. Į Saulė teka 
“Jury” nustatė bausmę. si 4;18.



“DRAUGAS”

AS

Paragins Stipriau Apsiginkluoti DIVORSŲ BLfiDlNGUMĄI
UTHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 S, Oakley Ave., Chieago, III. 

Publteh*d Daily, Eicept Suaday. 
hJBBBCRIPTIONS: One Tear — »« 00; SU Montha 

«.«.— u--“— — •■oo; Ona J
Slx Montha

ft.60; Three Montha — IJ.OO; One Month — 76c.■I--- ~ ■rTfia |4.oo;One Te»r — 17.00;
— .«lo.

in “DRAUGAS" bringa beet reaulta 
ratea MT anpUcatlon.

^RAUGAS”
Uelna kaedlen. Uakyrua aekmadlenlua -,

lr koreapondentama raitų OMgreilpa, 
padaryti lr neprlalunAlaipa tam tlaą- 

Redakcija paallalko aau telae tat 
vlaua prlalųetua ratkue Ir ypafi ko- 

_ aulyg aavo auoMUroa Koreapondentų 
trumpai lr eUklal (jei galima radoniyija 

paliekant dldellua tgrpua p&talaymama ven- 
polemlkoa ir aamenUkumų. Paaenuatoe korta- 

hftcMgf talkrgltlą nededąmoa
Biedaktoriua priima — nuo 4 vai. ligi "> vai. popiet.
«tŲjlRUMERATO8 KAINA: J. AjneriKoa valatybdee: 
Mu — M »J>: Putei metų — M I0: Trime mėne- 
įa — |1.00; Vienam mSnealul — 75c. Kilpa* val- 
Uee prenumerata: Metama — fl.'Jt; Puael metų 
M .00. Pavienja num, te.

* Skelbimų JkajĄoa prlelundlamoa pareikalavua

,Ąr Susilauksime Lįetuvio Vyskupo

,> ’ Stonais dienomis Jo' Šventenybė Popie
žius J*ijns 3U prelatu Steponą. '€>. Woznickį 
paskyrė Detroito arkidiecezijos vyskupu su
fraganu.

Tuo būdu Amerikos lenkai jau turi ke
ltais vyskupus ir jų spauda tuo faktu labai

į džiaugiasi.
Lenkai susilaukė dar vieno vyskupo A- 

/-^faeųikoj, nes jie nesnaudžia. Iškėlus Detroito 
jfąvyskupį ^Plagensą (lenką) į kitą diecezi
ją ir mirus vyskupui Gailagher’iui, ne vien 
Detroitp, bet visos Amerikos lenkai siuntė 
peticijas, prašymus, memorialus Šventąjam 
Tėvui, kad Detroito vyskupu paskirtą lenką 
Tam sąjūdžiui vadovavo lenką kataliką Su
sivienijimas ir ją organizaciją neseniai su-
darytas centras. '

Tiesa, Detroito arkivyskupu paskyrė ne

Įvykiai Tolimuose Rytuose ir paakandi-į Kuomet anglių dienraščiuose 
temas Amerikos laivo išjudino šio krašto1 pasirodo pasakojimas, kad Re- 
vyriausybę ir visą visuomenę.

* ■ Vyriausybė griežtai pareikalavo Japoni
jos atsiprašymo ir pilno padengimo padary
tą nuostolių.

' Nėra abejonės, kad Jajlonija tą padąrys, 
tik vargu ji galės užtikrinti, kad ateityje j 
panašūs įvykiai nebepasikartos.

Amerika, laikydama savo karo laivus ir 
kariuomenę Tolimuose Rytuose, kur eina ką- 
ras, turėtą būti atsargesnė ir neišstatyti į 
pavoją (ko karo zonoj sunku išvengti) ir 
laivą ir ant ją esančių civilinių žmonių ir 
kareivių.

Vienas dalykas darosi aiškus: karo lai-

no mieste arba Meksikoje tūla 
moteris ima divėrsą, ^ųsiųia- 
fįs vyras, paprastai, pažymį 
tas antrame pąragrąfe. Dažr 
niausią, rodos, tik menknietah 
bei atviras vedybinis mainas.

Tačiau, divorsų didžiuma su 
daro kitokį vaizdą Dažniau
sia moteris, kuri divorsuoja 
savo vyrą, žino, jog joks vai
dinas, arba našlys, nelaukia, 
tapti jos antru vyru. Po išsi

us atsąkpmybe, negu gyve
nant drauge su ją tėvu. Tiesa 
yra ir tai, kad vaikai nei tru
putėli nepąlepgviną sąlygą ir 
vėl Susituoktk Suprantama, 
kad persi skyrę abu nebūna 
pątenkinti kasdieniniu gyve
nimu.,

Laikui bėgant prasideda gi
nčai dėl vaiką. Abu siekia 
vaiką simpatijos, kad patei
sinus savo poziciją žmonių ą: 
kyse. Divorsuoti tėvai rūpina
si vaikais tąjp, kaip du gydv

Trečiadienis, gruod. 15, 193?
==Wi

skyrimo beveik kiekAeat di
vo paskandinimas paragins Ameriką būti U- įįZdėti-’l ri P8”1
bmu nasiruDŠusia. Galimas dalvkas. kad da-
bar ji pradės stiprinti savo karo laivyną, uaJH 
kad atsitikime didesnių tarptautinių konflik
tą galėtų apginti .savo intenesus. .į ji 
'< ' Japonija, užgrobusi Kiniją ir* ją sa'

lenką, bet airį, tačiau ją prašymas vis dėlto
‘buvo išklausytas — lenkai laimėjo pavys-
•*wi-

Kokiu tikslą mes darome šias pastabas 
tur būt įspėsite. *

Lietuvių Amerikoj nėra tiek, kiek len
kiu Dėt vis dėl to mūsų čia esama milijonas, 
bent ketvirtdatis tiek, kiek lenką.

; Jei lenkai turi keturis ’vyskupūs, lietu- 
-yiai turėtą turėti bent vieną.

, , Kaip prie to prieiti! -

Pirmoje vietoje reikia turėti gerai pa
ruoštą kandidatą į vyskupui. Ir tokių kan- 

.. didatų, berods, mums netrūksta. Reikia, kad
Amerikos lietuviai katalikai būtų veiklūs, 

* gerai organizuoti, kad jie parodytų ypatin- 
t jgą prisirišimą prie Šventojo Sosto ir kad 

f plącią mastu vestą katalikiškąją akciją Be 
to, dar reikia tinkamu būdu parodyti Šven
tajam Sostui, kad mes, kaipo Amerikos lie- 

i tuviai, trokštame turėti bent vieną lietuvį
f vyskupą Amerikoj. •

Prieš apie dvidešimtį metą amerikiečių 
lietuvių tarpe buvo prasidėjęs sąjūdis pra- 

. syti, kad Jo Šventenybė teiktųs pakelti vie
ną iš mūsų vertingą kunigą vyskupu. |3et
vėliau tas klausimas visai buvo užmirštas.

Ar nereiktą jį vėl išnaujo pradėti ju
dinti! Pagalvokime.

Tai Naujosios Gadynes Ligos

Mūsą komunistams labai nepatinką jei 
kas palygink’ją- sąjūdį fašizmo sąjūdžiui. 
Anot ją, visi yra paiki, kurie išdrįsta tokius 
palyginimus daryti.

k>.<, Bet ar komunistai pyksta, ar ne, bet 
jie negali užginčyti fakto, kad tarp kornu-

I nizmo ir fašizmo* yra daug kas panašaus. 
r ,. Kad tą tvirtinimą paremti, įrodymą to

li ieškoti nereikia. Užtenka prisihdnti įvy- 
kusią komediją praėjusį sekmadienį Sovietą 
Sąjungoj, kur įvyko rinkimai, kurių meto-

„ . dai skolinto iš fašistą. Skirtumas gal būt 
tik toks, kad fašistų rinkimuose bent tru
putį yra demokratiškumo, kuomet to demo-

.. kratiškumo Sovietų Rusijos “rinkiknuose” 
‘ nė kiek nebuvo.

į

r
t

' Komunistai skiriasi nuo fašistą dar ir 
tao, kad jie griežčiau persekioja religiją 
kad jie pilietinę ir asmeninę žmonių laisvę 
visiškai suvaržė.

Komunizmas fašizmui yra panašus, tik 
jis daug žiauresnis, daug kruvineshjs. Bet 
Ą vienAs ir antras, tai naujosios gadynės 
ligos, tai pasaulio šašai, kuriuos reikia kūo- 
greičiausia nugydyti.

vo
reikalams suorganizavusį vargu tuo pasi
tenkins. Jos imperialistiškos' rankos sieks 
ir toliau. Ji gali pasikėsinti ąnjt Amerikai 
priklausančių salų.

Vis Dar Nori Joti į Rytus...
z t 1

“Voelkischer Beobachter” aprašinėja 
Berlynp įvykusią rytų manifestaciją. Ji įvy
ko reichstago salėje, bu,v. Krollio operoje. 
Manifestacijoje .dalyvavo rinktinę publika. 
Garbės vietose buvę matomi vokiečių ka; 
riuoinenės vadai, žymūs rašytojai, universi
tetų rektoriai, diplomatai ir darbo tarnybos 
vadai.

Manifestaciją pradėjo darbo tarnybos 
choras daina; “Į Rytus josim”. Manifesta
cijos metu buvo taip pat atsistojimu pagerb
tas Alfredas Rozenbergas, kuris pabrėžė vo
kiečių spaudos uždavinius rytų problemas 
tyrinėjant ir kovojant su bolševizmu. Rytą 
problemų kongrėso tikslas esąs politiškai iš
aiškinti ir istoriškai pagrįsti pavojus, kurie 
pasauliui gresią iš Rytų. Bolševizmo! svar
biausia priežastimi Rozenbergas apibrėžė Ru
sijos tautų įvairumą ir žydų įtaką Goriau
sia Rusijos inteligentija visuomet buvusi sil
pna. Net Dostojevskis reiškęs perversmo bai
mę, pabrėždamas, .kad tokiu atveju nugalė
sią tik bedarbiai advokatai ir žydai. Dat>^ 
jų sukeltas chaosas gresiąs visam pasauliui 
ir ypatingai valstybėms, kurios esančios tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Šių valstybių istorinis 
nuopelnas esąs tas, kad jos virtusios siena,
kuri saugoja Europą nuo bolševizmo.

r • •
Prancūzijoj Bomges mieste neseniai bu

vo prancūzų 13 tautinis kongresas. Jo tiks
las buvo daryti žygių padidinti kunigų prie
auglį šalyje. Kongresai! atvyko 22 arkivys
kupai ir vyskupai ir šiaip jau kongresas bu
vo gausesnis negu kitais metais. Kunigų 
prieauglio kląusunas Prancūzijoj yra gana 
sunkus. Koks didelis rūpestis spaudžia vys
kupus matome jau iš to, kad šią 1937 metą 
pradžioje Prancūzijoj buvo per 10,000 para
piją be jokio kunigo. Taip kad ir tos pa
čios Bomges vyskupijoj, kur įvyko kongre
sas iš 506 parapijų 214 neturi nuolatinio sa
vo kunigo. Tačiau nepaisant to kunigų trū
kumo daugely šitų parapiją, neturinčių ku
nigo, pamaldos sekmadieniais būdavo laiko
mos, nors ir sutrumpintos.

• ' * •
Generolas Franko suteikė spaudos atsto

vams pasikalbėjimą per kurį, tarp kitko, 
pareiškė: Mes giname tikybą religiją ir kri
kščionių civilizacijų, tad kaip tik dėl to viso 
pasaulio katalikai nacionalistinį judėjimą tu
ri paręjnti. Mes esame dideli socialinės ge
rovės šalininkai ir mes vadovaujamės ka
talikų bažnyčios mokslu: 'mažiau turtingųjų, 
bet taip pat mažiau ir neturtingųjų 1”

Toliau generolas franko pažymėjo, kad 
bažnyčiai priklausą pastatai bus jai gražinti 
ir kad) dvasininkams bus suteikti reikiami 
fondai ją dvasinei misijai vykdyti. Pagaliau, 
universitetuose bus įvestas aukštasis teolo
ginis apmokymas. Čia geiierolas Franko pri
dūrė, jog visa tai bus padaryta kaip tik dėl 
to, kad katalikybė buvo ir yra tikroji Ispa
nijos žymė.

veąime. Ji turi ąurasti nąujus 
draugus, drauges, kadangi i3- 
sisk)rųsįąi jau .ąėrą vietos vy
lų ir moterų rateliuose, nežiū
rint, kaip ji būtų pritih-ukiaa- 
<i .r graži. Tokia apgailėtina 
padėtis iškylą ypatingai bą 
ryju, kuriame ji kitą ’ kurtą 
dalyyąvą kąjpo vedusi mote
ris. , , ' ■ ' • ‘f4

Išsiskyrusio vyjęo vertybė, 
kaipo sociąfinis naudingumas, 
pądvigąbėją. Jšai&kyrąri flJO’ 
<<ąįs dažnai būna šeimininkei 
tik nuostolis. Tai g!, divorsue- 
ta moteris susitinka su savo 
senais draugais ir draugėmis 
beveik tik viešose pramogose 
bei susirinkimuose, kartais a- 
luriūe, kur ekstra moteris nė
ra sunkenybė. Vyrai, kurie 
buvo saugūs tada, kai ji bu
vo neišsiskyrusi, dabar mano, 
jog divorsistė yra patogus 
'.nedžiojainas paukštis. Ji ne
užima merginas vietos. Ji at
randa save.
p. i.'lviena ranka 
nepageidaujamų pastabų, gi 
kita nuo propozicijų. Tačiau, 
ji nėra populeri susituokimo 
siūlymais nuo^vyrų jos am
žiaus. /1 .
' • ' * v i ., t ’ r ,» ‘

Jei diyorsistė turi užtekti
nai vadinamos aląnonijos Pra 
gyvenimui, tąi ji bando savo 
dienas kupinai pripildyti Hile 
kuo. kad tik nereikėtų prisi
pažinti esanti apviaaėjime, Jei 
nebūna iš anksto parūpintų 
pinigų, ji turi užsidirbti sau 
pragyvenimą. Ir reta moteris 
gali užsidirbti tiek, kad ga
lėtų gyvent |aip, ąąip gyve
no is savo yyą) algos ir namo 
pastogėje. Vaikai nepalengvi
na situacijos, išskyrus žingei
dumų gyventi, kad ir vargin
gai. Ji atranda, jeg vienai 
gyvehanl, vaikai tampa di<|es-

enio, kad pųgydžius savo lan
komąjį -

Įš^skyrusips moterys, knJ 
pepusjpąirioįa kiįas vyras, y- 
i>. štek-tmk tokioje pozicijoje, 
kaip sosto išsižadėjęs kara 
liks. Jos yra nė vienos, nė 

nei nėvedurios mote 
rys, nei nepatyrąsios mergai 
tės. Išsiskyrimas gyvenime pa 
gėlieji tik tiek, kiek šoni
niai batai skęstančiam žmo
gui. • ;

Darniausia Žmonos su savo 
vyrais susipainioja šeimyni- 
uianūe gyvenime, kaip kelios 
katu) maiše, y’sai*be pama
tuotų priežasčių. Artimi kai- 
rcv cai, kurie ' gali parduoti 
sniegų eskimams, prisideda sų 
savo paturimais prie šeimy
ninių išsiskyrimų, o kartais ir 
rūpestinga uošvė pareiškia sa
vo nuoširdžių užuojautų. To
kia padėtis spiria vienam lė 
poniui į dantis/kad padaryti 
kitam geradarystę.

•Sykiu su tėvų išsiskyrimu,

PO jSVIET4 PASJDAIRHJS i jam taip atsakė.

"j------- — t — Tada savo kišenėj tu-
Petersone, N. J., per, hen-1 tesi daugiausia razumo, ne-

dro prunto prakalbas, balša- gu galvoje.
vikai reikalavo Grigaičio pa- ------------
rodyti dokumentus ąpįe ąų. Kanadoj Montrealio mies- 
šaudymus “darbininkų ro- te, yra jičyrų balšavikų baub- 
•juj.” Kadangi dokumentų lių choras. Surengus kokį va- 
Grigaitis neturėjo, tai kilo karą, choras susirenka ir pra
teks sumanymas; čekos su-Į dedą hanbti. Priktodųi, sklo- 
šaudytųs Busitjūj Stebnąs tu-1 kiuinką Aido choro vakare, 
ri atvežti, į Petersonų ir pa- per storius “iš Lietuvos grj- 
rodyti balšavikams, arba Pe- ’žusj Joną Ylą kalbėti apie pa- 
tersono bal&avikus nuvešti į dėtį toj šaly,” choras pradė-
Rasiejų, kad čeką. juos sušau
dytų. ' , į ; .

L

Paieškoma populeresnių kan 
didatų į SLA. vyriausią člen- baubia! 
stvų, ba už bendro prunto ir 
“tautišką” sleitus nariai ne
noriai balsuoja. Priklodui, 
Waterbury, Conn7 11 kuopa 
narių turi 250, o balsavo tik 
50; Cleveland, O., 14 kuopa 
narių turi 200^ o bąįsąvo tik 
70. Jei ’ atsirastų populerūs 
kandidatai, dabartiniai būtų į 
kišenių sudėti- • • .

" Balšavikai pasijuokė įš Spų- 
nijos rebelių generalisimo 
franko. Esą, Franko yra ki
šeninis generolas (mažo ūgio 
žmogus). Ir Dovidųs buvo 
mažas, dar gi visu lųbo pie

vaikai zmtenka įeikaimgos 0 žiopt, kaip ap-.
yų globos ih auklėjimo namu..! tidirb0 su Galijotu. Čia ga- 
Nenuoriabu, kad kai kurių di- J*ma pridėti ir kitos priklo- 
voriuptų tėyų sūnūs ir duktė- |^as» būtent, sykį susisporijo 
rys dsžnaį išdykauja ir galu ^u advokatai; didelis ir ma
tim i suranda są.vo .gyvenimui 
vietas k^lėjinuose. Išsiskyri
mai šeimynų suteikia vaikams 
geriausios progos praleisti sa
vo štisą gyvenimą kalėjimuos 
se. 'Jei pe išsiskyrimai, tie tė
vai galėtų išauklėti brangius 
vaikus taikoje, suramipime ii 
laimėje-ir patys galėtų baig
ti savo gyveninio dienas pasi 
tenkinime ir Dievo p&laimo- 

■ ie. :> ’ • . . . ■

šas. Dičkis sako mažąja ui:
—. Aš# tave galėčiau kiše

nėn įsidėti.

- 1938 sn. gegužės mėn. S, 6 ir 7 dd. New
Orleftns mieste įvyks Amerikos Katalikų

4čiū Dievui, kad lietuviu 
kątąlikų tarpe Amerikoje ma
žai įvyksta divorsų, Dieve 
duok, kad išeivijos šeimynose 
visuomet žydėtų meilė ir su
tikimas- ' ’ '

i > < Ąck. Jį. Valąsina

DEL DQVANŲ SIUNTIMO t LIETUVĄ 
GIMINĖMS NEAPSIGAUKITE

•Dienrašty Draugė”, 20 d. 
lapkričio, tilpo straipsbis ant- 
galviu 4 V ra ‘ atleidžaami nuo 
muito mokėjimo neturtingi de 
vanų iš užsienių gavėjai*’. Pa 
rirašo Tsb. V "

Kurie manote siųsti dova-

jo baubti lyg jaučiai neraliuo
ti. Baubė visokiam natom, kad 
Yla negalėjo kalbėti.

Kyla klausimas, dėl ko jie 
Mat, emigracija iš 

Lietuvos į Kanadą paskiausia 
prasidėjo, todėl, pabėgę iš 
Lietuvos balšavikai dar nėra 
atpratę n,uo jaučių, su ku
riais kasdien rokundą turėjo, 
dėl to ir baubia. Seniau ir 
Dėdės Šamo žemėj cicilistois 
jaučiais baubdavo, kai buvo 
atyąžtovę tik nuo jaučių. Da
bar baubiu. Stalino balsu.

— Įdomus buvo koncertas! 
— Ijabai. Dvi dainininkės

dainavo solo.
— Negalimas daiktas! Dvi 

pegali solo dainuoti.
— Galėjo. Viena neturėjo 

balso.
f z tiu

— Na, mieloji, ar galėsiu 
tau po Kalėdų siūlyti savo 
ranką!

— Labai ačiū, — atsakė mer
gina., — aš turiu dvi ir mait 
jų užtenka.

-r-
Vadinasi, Finansų Ministe- 

riui yra i-uteikta teisė atleisti 
nuo limito ne paieiga. Reiškia, 
jei dovanų gavėjas yra jo par
tijos žmogus, tai jis atleis 
nuo muito r. už naujus daik
tus, o jeigr ne jo partijos, tai 
ir už skanualus turi didelį 
muitų mokėti. Visgi Lietuvos 
vyriausybė turėtų dovanų siu
ntimų !uip sutvarkyti, kad ir 
naujos medžiagos gabalėlį dėl 
baltinių a?!ba pataisymui dė
vėto draL ūžto. galėtum be mui
to persiųsti. Tuo reikalu tu
rėtų pasirūpinti Draugija Lie 
tuviams Lžsieiliuose Remti. 
Tos draugijos kaip tik būtų 
didel is paritamavilnas dova
nų siuntėjams ir gavėjams, 
Lietuvos piliečiams ir prašn- 
Mą tuos nemalonumus tarp 
IJetuvos vyriausybės ir užsie
nio lietuvių, kurie nori suteik
ti dovanėlę s*70 giminėms 
Lįetuvoj.

Visi dovanų siuntėjai, kurie 
turėjote tuo reikalu nemalo
numus ir kurių siųstos dovo 
uos į Lietuvą sugrįžo atgal ir 
turėjote pašto išlaidai antrą 
sykį mo'.včti, kelkime balsą 
per laikraščius. Tada, gal Lie
tuvos vyriausybS pravalius tų 
nemalonumą ir mes galėsime 
savo giminėms pasiųsti dova
nėlę į Lietuvą be muito mo
kėjimo. Dovanų Siuntėjas

žins atgal nes jis yra regis 
truotas. Tai, sako, broliui, 
prašau užmokėti muitą ir pri-. 
siųsti man kvitą. Aš tau pai
siusiu pinigus.

, Net nenoriu tikėti broliv 
laiškui. Juk laikraščiuose ra 
šė, kad dovanos nuo muito 
atleistos, o dabar tiek reikia 
mokėti. Siuntinys nebuvo nei 
tabako, nei kortų, nei balinių 
suknelių, nei kailių tik kdi 
mastai piastos medžiagos bal 
tintoms, mergaičių suknelėm.: 
ir pamušuto, pataisymui senų 
drabužių, h* 164 litus su cen
tais reikia mokėti. Gausu ųuo 
brolio kvitą kur surašyta ui 
ką įr kiek reikia muito mo
kėti. jPmiiodo, kad yiri tie 
mąži tur. J įdėliai buvo išardy
ti ir surinkti gabalėliai tų pa- 

susverti
ir ištisą) kvitoj surašyti, fr 
taip. “Baltiniai medv. audi
niai 8 gabalai — muito 9 Li
tai. Mcdv. audiniai spausdin
ti 5 gabu,ui —ią 10 litų 50c” 
ir t.t.

mėnejį, šių metų

balėiį, kai! pasitaisytų- Sene 
lei tetai moterišką apdėvėtų 
paltelį su praplyšusiu painu 
šąlu ir pataisymui įdėjau ga- ėu-ąieruoti

bulelius naujo pamušalo. Su 
rišęs atskirai Ridėjau raštelį, 
kad dovanos tetai, Panašiai ir

nų, neflį sigaųkite. Aš patik?- • kitiems, 
jau piln iau panašiems prane I Dabar gaunu puo brolio i»i 
Šimams, kurie buvo tilpę taik- !šką kad už siuntinį reikia su 
raščiuose, kad dovanos siun-1 mokėti minto 164 IBus ir 55
čiamos puo 
būna pužyis* 
prekės., Ka

dąvanos, ę ne 
i Amerikos pa- 

Mas leidžiu siųsti siuntinį 12 
svąrų svorio, tai į vieųą bun
du lį sudėjau dovanų kelis ma
žesniu? bundplėlitfs, pavytoĮ

ntitistos, jei I centus Jis klausia, ar tos siu- T’sb. i'ašč, jog dabartinė vy-

Spaudos Sąjungos metinė, konvencija. Prie b M*W 4ff^ą riutą sn mu

tinys veria* ti4k pinigų. P - 
niau, sako, (Ižiaugėtoiės, kad

ntinys 
ruiiau,
parriuočiata doVapų, o dabar 

\ ką'dū- 

laikys
nnsiaitoę ir nešinome, 
ryti. 7 dleųMsJaiuntinį

o fo 7 dienų ųž saugo 
jinią teikės mokėti po 25 cen-

Šios sųjungos priklauso ir-dienraštis “Drau- fiySusiu pamušai u prie ja į- tus J Gi jei ųesumokė-
gas dėjau nu u jot medžiagos ga- ’ sime muitą tai siuntinį gra

riausybč-, norėdama padėti ne 
tų^tįfigzems dovanų gavėjam?, 
Finansų Misteriui suteikė 
teisę kisti be muito bet ku
riuos naujus daiktus, siunčia 
m us dovanoms. Tai kodėl ui 
mano siuntinį, už siunčiamas 
dovanus t nikėjo užmokėti mui
tas! PLATINKITE “DRĄUGĄ”



JAUNIMAS

‘ Jaunim o ’ ’ redaktori us !

Laisvės Alėja

Pykšt Pokšt

Dar ne bankrotas.

Sorė: — Ui, Mauša, Leibu- 
kas prarijo dešimtuką ką (la, 
bar daryt!

Mauša: — Nu, kas Čia to
kio, dėl dešimtuko aš nobąn- 
k ratuosiu.

Nemėgsta triukšmo.

Vincelis: — Mama, ar mū
sų mažytis čia atsiųstas tie
siog iš dangaus!

Mama: — iTaip, vaikeli.
Vincelis; — Tai matyt, kad 

jie ten viršuj nemėgsta triuk
šmo. .

Nemaloni padėka.

Vienas jaunas jūrininkas iš
gelbėja savo skęstančio admi
rolo gyvybę. Dėkingas vadas 
nebežinodamas kaip atsidėko
ti, tarė savo išgelbėtojui;

— Rytoj, gerasis žmogau, 
aš visų jūrininkų akivaizdoje 
išreikšiu Tamstai padėką.

Jūrininkas nežymiai suvir
pėjo ir maldaujančiu balsu 
tarė: •

— Prašau taip nedaryti, 
nes kai jie sužinos, taį gali 
mane primušti.

“Didieji žmonės turėjo 
trūkumų: Pavyzdžių kiek tik 
nori. Poetas Byronas buvo 
šlubas, su susukta pėda. Filo
sofas Kantas turėjo įdubusią 
krūtinę. Muzikas Beethovenask
turėjo astma ir buvo kurčias. 
Cezaris, Sokratas, Moljeras, 
M ozą r tas buvo epileptikai — 
ir jie visi sukūrė neužmiršti
nus dalykus”. Taip pasakoja 
Lietuvos laikraštis. Ar tie
sa!...

Europoje moterys labai rū
ko. O ypač Anglijoje. Vyrai 
beveik pasiryžę nerūkyti*! 
Kam! Kad toje šalyje rūky
mas pasidarė perdaug mote
riškas dalykas. Vyrams ne
tinka rūkyti...

Ar esi pavargęs ir negali 
užmigti naktimis! Vaitok į 
vieno pastoriaus receptą: 
skaityk iš lotyniškos gramati
kos, iki kol užmigsi. Kitaip 
sakant, skaityk sausą knygą. 
Matysi, kaip užmigsi...

“In the bright lexicon of 
youth there is no such word 
as fail”. Bet,, pasižiūrėjus į 
jaunimą kas žino, ar jie tiki 
į tokį pasakymą? Jūs spręse 
kite...

Yra daug neišprendžiamų 
problemų gyvenime. Pavyzd
žiui, pasakyk man, kam jau
nuolis smardinasi svaiginan
čiai? gėrimais! Kad jam pa
tinka, tai geria! Prastai. Būti 
“regular fellow”! Ir blogai, 
nes toli toks jaunuolis nenu-

ŠOKIAI
Kai kuriems jaunuoliams ir mergaitėms, šokiai turi van

dens ir duonos vietą gyvenime. Geriau nevalgyti, negerti — 
tik kad gavus proga linksmai patrepsėti, gražiojo apšviestojo 
salėje. Prisipažįstu, retkarčiais pašokti, ypač jaunimui ne 
blogas daiktas. /Tačiau, -visa bėda, kai kuriems karštuoliams 
visas gyvenimai tapo savotiškos rūšies “šokau litanija”.

Jaunimas per daug persiėmęs šokiais turi būti smerkia
mas. Ir tai dėl daug priežasčių. Nes, tokio jaunimo gyvenimas 
paverstas gražia pasaka. Aistringa šokių muzika sumažina 
jaunimo asmens vertę. Ypač, mažėja ir fižiškas ir morališkas 
atsparumas. Šokiai taip išmeta jaunimą iš pusiausvyros, kad 
ilgas laikas praeina iki kol jis vėl tikęs sąmoningai dibti 

■ V '

Jis ir Ji.

Mūsų Žymiausi Futbolininkai

LIETUVIŠKAS ALL-AMERICAN
Vieta Vardas * Mokykla

E. Visockis..................................... Villanova
T. Beinoris............................................. Notre Dame
G. Žarnas...............................................Ohio State
C. Miskevičius....................................... CSarnegie Tech
O. Janusas...................... .............................Boston College
T. Milius.................................................Villanova
E. Platfikis...’........ ............................Duąuesne
Q Paplis...................... ./.......................Notre Dame
H. Parkas......................................... .. Detroit
H. • Stapulis................ ......................Pittsburg
P. Ašmenskas.....................................  .Hely Crcss Liucija

RAŠO: - i

DU LIETUVIAI - ALL- 
AMERICAN FUT

BOLININKAI
Praeitą , šeštadienį per ra-

LIETUVIAI FUTBOLININ
KAI AMERIKOS 

NUBOS
KUKLUMAS

Mergaitė paprastai iš pri
gimties yra kuklesnė už ber
niuką. Ji kalba skirtingai m(Visi futbolininkai serga 

diją buvo paskelbta All-‘Amer-!“All American” manija. Jū-'berniuko. Jos balsas yra švel- 
ican futbolo komanda. Kiek-' sų sporto redaktorius irgi su- nesnis. Jos eisena yra skir

tinga. Taip pat, ir jos elge-kasdienmiug . .. . .. . . „
Ypač “Jazz” muzika sukelia tokias audras gyvenime, v,enas hetuvis; klausantis to sirgo ta liga. Mūsų sąrašas 

kad jaunuolio siela išblaško ir meta į visas puses. Jaunuolis paskelbimo, iš tikrųjų nusi-*nėra tobulas, bet jei gali, iš- 
n e rims t a —< ko jis nori, pats nežino. Romantiškas svaigulys Įstebėjo, ir džiaugėsi išgirdęs,' rink geresnį lietuvių ratelį, 
pagauna jį ir neša kaž-kur... • kad toje rinktinėje komando-

Paskutinės rūšies psichologas pasižiuręs į dažnai šokantį je yra išrinkti net du lietu- 
jaunimu žino, kad toto jaunimas nėra vertas nei supuvusio !viai bfltent: j Seineris 
cento. Per dažnas šokimas suėdę visą jaunystės gyvenimą.

Kur rožės turėjo žydėti — išaugo usnys.. iš Notre Dame universiteto
Tegul, svaiginamieji gėrimai atsiranda kartu su šokiais (taekle), ir p. Žarnas iš Ohio 

— tada “Amen” pasakyk grąžam jaunystės žiedui! Toks šo-;State universiteto, (guard). 
kantis ir geriantis jaunimas žiūrį į- gyvenimą girtomis aki- Tftg faktag daugiaūfliaj ste.

bina lietuvį, kad, nežiūrintmis. Jis pats savaime nujgarmės į tam tikrą vietą... velnias 
tik kikena, kad mažai turėjo dirbti...

Nėra paslaptis, kad kai kurios šokių sadė? turi dažnas 
orgijas. Tose salėse liepsnoja pragaras!!...'Tokių ištvirkimo 
salių lankytojai brenda iš purvo į purvą.

Bet koka purvo klanas yra švaresnis negu tokio ištvirki- 
sio jaunimo gyvenimas. Daug kas sako: Jaunime nebūk šo- _ 
kantis žiogas!... Yra rimtesnių dalykų daryti, negu visą jau- ž^niaurinh/fT
nyatę prašokti,-prašvilpti. Blaivai, rimtai žįflrėk gyvenimam' .
Šok! Bet. nadoriai. Atsimink lotvnu nriežodi: “Ne quid‘1 liun^ visoj saly, kiekvi

sys yra skirtingas nuo ber- ] 
niuko.

“Your guess is as good as Kuklumas yra rimtos mer- 
mine”, anglai sako. įgaitės geroji savybė. Ku-J

kli mergaitė nešneka ’ tiek] 
daug, kiek dirba. Ji nepa s

lietuvių tautos mažumos, vis- Catholic”.

Asmeniškai esame matę Ja
nusą ir Visockį žaidžiant fut
bolą. Jie turi “goods”. Vi
sockis pateko į “Movie tone 
News ir “All Catholic” ko
mandose. Janušą išrinko “|A11

gi atsiranda asmenų, kurie ją 
garsina ir iškelia svetimtau
čiuose. Pavyzdžiui; praeitą 
šeštadienį, paskelbiant tuos 

futbo- 
kiekvienas

Be to, į ‘Ali Catholic” 
(New TVorld). išrinkti, Me
ilus, Farkas ir Ašmenskas.

Vadinasi, “New Woild” iš 
rinko 5 Lietuvius!

Jonas Milius-Mellus pate-

Girtuokllo evoliuciją

Pradžioje geria vandenį; 
paskui — vandenį su degtine; 
po to — degtinę su vandeniu, 
o gale — degtinę, kaip van
deni.

Iškilome aukštyn!

SUMINTA GĖLĖ• r • •

(Miestas)
Užgesintos lempas supas, 
Telegrafo vielos kaukia 
Ir lietaus lašai į stogą 
Dainą -barškina nejaukią.

Tamsu. Tuščia. Nėr nė 
dvasios,

Dūksta vėjas — vėją varo, 
Ir — gėlė bejėgiai guli 
Suminta ant trotuaro

...Numetė kas įtars netyčia 
Tą ir bukieto krnpsningo, 
Gal būt puoštis ji bažnyčią, 
O dabar — purve pradingo.

...Ūžia, šėlsta siaurins vėjai, 
Ir, gėlelę dar užmynęs, 
Nerangiai į tolį slenka, 
Senas miestą pranaktimis...

Šok! Bet, padoriai. Atsimink lotynų priežodį: 
nimis!” Ne per daug... taigi šok, protingai! jųjų kalbėjo per radiją; pra- k0 į antrąjį Eastern A. A.

Ypač, žinok, kad jaunimo ateities gyvenimo pamatus, nešėjui perstatant Juozą Bei- Star komandą. Pnplis išrink- 
nepastotys amžinai šokantis jaunimas... • norį, pažymėjo; “ILe is a

>s. Redaktorius — Kazys Adna I Lithuanian.” Taipgi, pasiro-
CS5SS55S5S3652?SKSjiSBSSBtSS53®W5252«aČSęS5S5S-35SSSS2SSC5S22S55B#S6XSSB

bant apie ateinančios vasaros 
atostogas. Mergaitės, kodėl 
taip anksti!...

įAr jūs girdėjote, ką Euge
nija, pasakoja? Ji sakė, kad 

• kas minutę dienoje, turi
Štai ir “skandalai” ‘‘Jan-į«^betriąg gum” burnoje, 

nimo” pilslftpyje! Nei vienas (Aš tam netikiu, nei “Jia ir 
nelikite nešikai tą šių įdomių Jį” Um netiki)...
“skandalų . Kitaip negalėsi- Visiems nenoriu papasako- 
te sužinoti, ką daro mūsų^ bet jūma tai galutlnar rei. 
West Sidės Paneles. (Ypa-fkia p^tį. Kalėdą dėdu- 
tingai šiomis dienomis). Štoi.’Ras atsilankys Sodalicijos na 

Nekalto! Pradėtos Panelės • rėmg Gru<xUio 21 dieną. Ką 
Švenčiausios Sodalicijos nau- prineš?...
įos valdybos rinkimai tiktai j Ar igtikrįjų K. B. žada a- 
įvyks Gruodžio 19 dieną. 01 ĮeįG įr parieti “sutvarkyti” 
jau E. R. bijo, kad nebeiš- -Sodalicijos kambarį?... 
rinktų pirmininkauti an
triems metams. Kaž kodėl, ji **”
jau nebenori apsiimti? Ar tai Vienas anglas — turistas 
gali būti... Du snūdai — klubas.

V. Vašnys
Kokią savaitę atgal girdė- T 

jau Eleną ir Stefaniją kai- nija,

LIETUVOS JAUNIMAS
DAINUOJA'

Šiandien, per “Draugo” 
radijo pusvalandį, Chicagos 
jaunimas išgirs knn. V. An- 
driuškos, M.I.C., paskaitą; 
“Lietuvos Jaunimas Dainuo
ja!” Tegul visi “Jaunimo” 
puslapio skaitytojai pasiklau- 
«O. - , - : , Į|

Programa bus transliuoja
ma iš WEDC stoties (1210 
kilocykles).

it> A Mone Wrrn J 
x OET1

A Bk5 kkkouyov 
THOCV TALKIUS -X]

oo*y-r vool
TVUMK X I 
luSTBU TDl 
I 6MOUSH 
tatouc.yfnH

dė, kad Juozas Beinoris yra 
irgi talentingas kalbėtojas. 

Žarnas irgi gražiai prabilo

tas Į antrą ratelį “All Catho
lic”. Mūsų manymu, jis bu
vo nuskriaustas. Galėjo ge
resnę vietą duoti jam.

koja apie savo darbus, noi 
jie būtų ir labai gerai atlil 

Mergaitė turėtų būti 
kalboje, apsirengime, dai 
ir elgesyje.

Sąugoki? savo kalboje 
Vieną sykį skaudus žodis 
spruko iš tavo lūpų, jis dar 
giau nesugrįžta.

Ypač,, būk kukli apsire 
me. Nepasiduok kiekvier 
naujai madai. Tai tik pai 
tavo išvidinio “Aš” tušti

Dirbdama darbą, nežiūrėl 
kad jį greičiau atlikt 
bet dirbk karštai, kad būt 
nors dalelytė tavo sielos

kad me darbe.Turime prisipažinti, ~
per radiją. Jis reiškė dėkin- lenkai savinąs Joną Visocki. i / labiausiai, švelni ai 
gumą jį lavinusiesiems šioj Bet, veltui nes “Garsas” sa- ^tois ir labiausiai griežto
sporto srityje. ,

Sveikiname šiuos du pasi
žymėjusius ir Lietuvos tau
tą gnrsiiiančius jaunuolius!

* * *

Pravartu bus paminėti dar 
vieno lietuvio pasižymėjimas 
sporto srityje. Tai Drulis, 
žaidžiąs Temple universiteto 
futbolo komandoje, kuris iš
rinktas All-Eastero futbolo

SLmdalaitč komandoje.’ Naujųjų Metų 
dieną All-Eastem futbolo ko
manda žais futbolą Kali
fornijoje labdarybės tikslams.

V. žvalgas.

VIELL.HCM DIO
VDU UKC THB' 
. RlCTURE

ko jis yra lietuvis iš Wyo- sako šventa Te
mihg Klonio, Pa. (Žiūrėk
“Garsas” — gruodžio 2 ir 9 
numerių). Visi kiti lietuviai.

Jei nori būti gera, dora, ii 
pavyzdinga panelė, sek.

geri žaidėjai. Mažai žinių tu Mar,.i°s kuklumo pavyzdį, ii 
rime apie “Farką” iŠ De. [tas j..s pavyzdys, Jūs ne«*»į 
troit. Tai tiek apie Lietuviš
ką — JAU American. Yra 
daug gerų “sub” žaidėjų --- 
bet pakaks!

To Ir užsitarnavo

Ji; Įsivaizduok sau: griau
stinis suskaldė tą ąžuolą, po 
kuriuo mes susipažinome.

Jia: Taip jam seniai reikė 
jo. O, kad jį būtų suskąJdęs 

prieš mūRų susipažinimą

TPW

klaidins.

Kaimynai triukšmauja.

— Pasakykite, kada išein 
garlaivis j Ameriką! — klau* 
šia vienaųic uoste grįždamas 
iš Lietuvos amerikietis.

— Maždaug taip už 5 mi
nučių.

Na. o nežinote — gal k 
ris greičiau išeitų, matote 
labai skubu.

ii kn

Redakcijos Žinutė

Visas žinias, straipsnius ai 
ba korespondencijas (trun 
pas) siųskite šituo adVesu:

JAUNIMAS 
c-o Draugas

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois.



SPAUSDINAMAS VISUOTINĄS*
LIBTUVIlKŲ KNYGŲ KATALOGAS

Trečiadienis, gruod. 15, 1037

* •
dv. Kalėdų Belaukiant

KAUNAS (Tsb.) — Nepri* čian reklamuojamos; laikraS- 
klausbnių Lietuvos valstybę čluose ir gal todėl jų daugiau 
buvo jaučiamas knygų badas, parduodama. Anksčiau to ne 
Knygas pradėjo sparčiai leis buvo daroma. Taigi, klek iŠ

Kurios kuopos nepajėgia to 
padaryti iš sava iždo, tepa 
t i tu ria su savo klebonais, te
sikreipia į pasiturinčius ge (į tani tikros knygų leidyk- 'pirkdavo tuojau, kflygai išė-

f Artinasi didžioji šventė —
Iv. Kalėdos. Visur eina dide , ____
lis Bųjudis. Krautuvės vilioju |iadarius’ bixnierius ir kitus, jos įr ttsinens. Per e lę metų ua iš sjiaustuvės, tuo tekdavo 

“ 'knygų leidimas nuolat tabu- paaidizuaugti. Vėliau knygųpirkti visokiausių ieikalinguik"‘ie- n8ra ab*j°nea-
yH» atsisakyti paremti kilnų tikfe- Įėjo. Nėra net tinsllai apskai- užsimiršdavo ir gulėdavo san- 

čiuota/ kiek knygų iš viso y Aliuose ar knygynų lentyno 
planų, o tos gražus darbas rg isleisla 19 Lietuva 8e- Užsigulėjusių knygų tarpo
pasidarys jvykdonms ir pra. ' neF1.ikiaus0nlybį8 Inetų: yra daug mažaverčių, bot yra
dsiogas daug lietuviškų Sjr-I8fesjsius gj#kia tflkg i, labai vertingų, gerų kny

tančių. Tokiam knygų ,k.l«» Ta,,» SVarbu tok'. d‘d*'*
. . , .. . . knygų lcibj'peraūreti ir luckje sunku susigaudyti ir non- . x. . . _garma paleisti į v.Ruo#fiefię

ma knyga parinkti. Rimtės- .. , ., , . . ...
* m i Knygų leidyklos tuo reike’u

. , , , ,Ms l<’idJ'klas kartkartėn„s <- labai yra auairfipiltoaioa. Kol
žinia, kad Labdarių Sųjub- ėsdavo 9avo knyg, katal«. g tiD

. . gos seunas nutafe statytl se" gelius, o šiaip akmenų išleis ' nripn.n.lin „farothriiMimna
liaus ne tik dovanoms pirkti,1 ue|iu nrieirlauda ant sav.o ž“-1* , * • •«; priemonių nžsigukjusiom

, .... ,ueuų pnegiauuų ani sav,o z knygos tiktai paminnnor knvimms i visminene naleisti
’bet ir duonos kųsniail Ar at- av Kryžiaus livoni- 'i •» / • MJN™™ 1 visuomenę paieisu,

P 7 o laikraščiuose ir tai ne visos. įtuo tarpu vykdomas tam tik-

ir nereikalingų dalykų.
kai svajoja apie Kalėdų Die- '»• Tik reikia sudaryti, gorų 
dūkų, o ir suaugę tikisi do
vanų susilaukti. Žodžiu, visus 
apima tam tikra nuotaika, ku
ri, paprastai, viešpatauja prieš 

1
Taip, pasiturintieji svajojo 

apie dovanas, apie blizgučius, 
apie skanumynus... Bet kaip 
su tais, kurie netari ištek-

Parode Gražų Pavyzdį

Htot ir duonos k usniai T
lankys Kalėdų Diedukas be- visuomenėj palankiai br.

soa knygos, išėjusios iki 1938 
metų sausio 1 dienos, dis di
dysis katalogas tarnaus bent 
dešimtmetį, kasmet bus išlei- 
džiduii jam papildomieji ka
talogai, kuriuose tilps tais 
metais išėjusios knygos.

Į katalogų įtraukiamos ir 
užsieniuose išleistos knygos 
kurias katalogo redaktorius 
sOradzi ir k orios dar yra par- 
rfuodanios. .

Ateinančių metų pradžioje 
didysis lietuviškų knygų kar 
lalogas išeis iš spaudos. Skai- 
tančinjai visuomenei ir. kny 
gų mėgėjams jis suteiks di
delį palengvinimų pasirinkt’ 
ir įsigyti pageidaujaimų kny
gų. Galima tikėtis, kad kata 
V.gas pakels knygų pare'ka- 
favrnų, nes dabar knygų įsi
gyti norintieji dažnai negali 
sufigaudytl esamų knygų lo*-

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4;30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykks)
105 BĖGLIŲ Iš KINIJOS sionieriai. 

PAIMTA į HONOKONGĄ !
LIETUVIAI DAKTARAI

HONOKONG, 14- — } Tel. O tilo:gr.
106 svetimšaliai bėgliai iš LAFayetto 4017 
lžankowo, Kinijos, traukiniu TewrmS^; 
čia atvežta. Jų tarpe yra 31 
amerikieti^. Daugumas gi mi

Rez.:
2456 W. 69 Bt.

?»• įminu •
HBMbck 6286

DR. i 6. RAKAUSKAS
PLATINKITE *‘DBA BOA’

LIETUVIAI DAKTARAI

turčių, bedarbių vaikelius, ku 
*;rie taip pat laukia Kalėdų
trokšta dovanėlių)

Kas atsakys į tuos klausi-
įkas f

Pirmoje vietoje į tai turi 
atfcakyti labdarių organizaci
jos. Lietuvių vargšais ir jų 
Vaikeliais turi rūpintis Lietu- 

\vių R. K. Labdarių Sųjungos 
kuopos. Jos turi sudaryti va
rgšų sąrašus parapijose ir pa 
sidarbuoti, kad jie Kalėdų 
Šventėms gautų dovanų ne ko
kių bereikalingų dalykų, bei
naudingų, kad jų vaikeliu.-

: * r '• iaplankytų Kalėdų Diedukas ir 
pradžiugintų jų širdeles.

vo sutikta. Atsirado pasiry
žėlių tam reikalui pasidarbuo 
ti.

šiai pirn&ji iš draugijų at
siliepė Lietuvių Dukterų Dr- 
gija. Praėjusiame mėnesyje ji 
sur

Paskutiniais, laikais Lietu
vos knygų leidyklos pradėjo 
tarpusavy bendradarbiauti ir 
sutartinomis jėgomis rūpintis 
knygų platinimu. Toks ben- 
gražių vaasių, knygų pnre’ka

iurengė Šokius ir via, pelu, ! <>>adarh.avimas jau yra davęs 
paskyrė prieglaudos statymo ! ,a’imal ž>",ifti Pridėjo, 
fondui. ♦ Įt0’ gana danp kn7^> **!*’’•

Tai gražus pavyzdis, kui’i P<a bibliotekos, kurių visam 
tautų pasekti ir kitds. drnu- krašte yra pristeigta 

daug.
Prieglaudos statymas nėra 

ven tik Labdarių Sųjungos 
dalbas. Tai visos mūsų visuo 
menės reikalas. Visi paskiri 
mūsų tautiečiai ir visos drau
gijos turės savo plytų įmū-

**»♦*<
RINKTYNĖS MINTYS 1 
KIEKVIENAI DIENAI

zaus Kristaus meilė, kuri duo

slui svarbus, pagrindinis dar 
bas: leidžiamas vsų lietuviš
kų knygų katalogas. Katalo
gų paruošė universiteto bibli
otekininkas J. Kisinas. Tai 
bus didžiulis knygų sųraša« 
— knyga. Kataloge surašyta 
apie 7,000 knygų bei leidinių: 
knygos ąuskirsiytos į skyrius 
pagal turiaį, kiekvienos kny- 1 

gana &0® ^run’Pa* aptartas turinys,
' pažymėta kaina, autorius, 15-'

v ne.

T«L OANal 2345

DR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. LeavRt St. 

Tel. OANal 0402

da žmogui vilties. Kuomet klai Į auginsime fondų ir greičiau 
da pakyla manyje, aš jaučiu, galėsime pradėti statyti se-

Apskaičiuojama, kad apie,netai* Katalogas ta 
90 procentų visų knygų ne- aP^e ^00 puslap’ų. Jo spau 
parduota, ^guli Įvykių, sn?»v sdinatftų JO,000 eg^ąijijiojrįų. 
dūliuose. < Dabar <knygos pla į katalogų bus įtrauktos vi 
. «_L lurzan f iilejAMr tntra -r -—” " 1 — - ■ - ■ - -*^~T

lyti į• prieglaudos rūmus. Jei Praeitų sekmadienį Labda 
visi padirbėsime ir visi savo ; rių 3 kuopa Cicero, turėjo 
auka prisidėsime, greičiau iš- gražų vakarų. Buvo suVaidifl 

ta keturių veiksmų komedija 
•‘Vagys”. Vokalas gražus,

Skaitykite Biznieriy 
Bargenus

KALĖDINĖS 
ATVIRUTES

I

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

‘ “D1AUOAS”
2334 S. Oakley Av , Ohica^

cn uBWin

-*•4 vertė 

Kuu. Ant. M.

Gruodžio 15-ta Diena

kad yra kas nors aukštesnio 
kaip tas. Tai Kristaus ištiki- 

*stebėtina Kristaus 
meilės galybė atpirkti žmones 
nuo nuodėmės, tas duoda fnan 
vilties. i :

Mano yra baimės ir kovos 
diena, mano siela yra vargin
ga, vargingas mano gyveni
mą.1-, vargingas pasaulis, var

nelių prieglaudų, kuri labai 
yfa reikalinga. im.

Centro Vakaras

juokingas. Publika, kuri atsi
lankė, pilna^buva patenkinta^ 

I Lošė jai savo roles gana gerai 
1 išmokę ir lošimae gana gerai
l pavyko. Nartlisa/diečių Ma*-

Labtlarių centras yra nutn- t balaičių grupė yra pasižyrm--
•__ .„-i'. ____. Iii

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaktinnojaaios — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801
Valan

Avenue
ie'ri nho 9 iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
T4L OANM 0528

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

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

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS * 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 16—-12 A. M. 

ir 8—# P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais '

_____________ pagal sutartį,____________

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON *

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

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. HaLted St., Chieago 
Puned., Sered. ir Subat. nno 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
TVRvmTsnr a n

4300 So. Falrfield Avenue
OFISa VALANDOS:

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

Paimi Sutarti.

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ižakirijtiit sek- į 
inadienius ir trečiadieniusDR. A. P. STINGA

DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILT,. ........

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

—
Rezidencija

8939 So. Claremont Are. 
Vaiandoe 9—10 A. M.

yedėlįęąiig. pagal .snĮartk ,

' “Pirmas kovotojas išgelbė 
jhnui”. — Išrijo LXni, 1.

Jėzus Kristus ima vyrus, ne 
kad jie yra švarūs, bet kad 
jie nori būti imami. Jis ųma 
juos visame jų neturte ir rku- 

: rde, ir netvarkinguhiuose, ir 
sako, “Aš esu prisirengęs jus
nešti ir būti kantrus su jumis i Tu gali nušluostyti prakaitų
per jūsų visų gyvenimų jei aš 
galiu matyti, kad gale mano 
meilė ir kantrumas jus nuves

LIETUVIAI ADVOKATAI
ręs surengti vakarų priegln'.’-' loŠnrre. Ji visados gerai rpeį€phoRe: BOUIevard 2800

. . . . . . . . . . .  —— josim J. GRISHdos statybos fondui. Svetainė ritlie-ka »Rvo užduotį ir kariu 
yra paimta Brighton Park pa- i sužavi ^publikų. Žmonių buvo
lapijos sausio 16 d. 1938 m. pilna svetainė. Kurie atšilau- j LIETUVIS ADVOKATAS 

gmgas amžius; tač. au, man?, Kada vakaras įvyks, bus pra- kė ’ėliau, negavo atsisėsti. |4631 South Ashland Avenue 
pavojingoje kelionėje, aš pa-, Iie5ta VėjįaU. Į fp.
vedu mano sielų Tau, galinga
sis išgelbėti, net mane, Jėzau, 
T u Dievo Sūnau.

Pas Tave aš ateinu; tiktai

nuo šios kaktos; Tu, tiktai Tu, 
gali daryti mane sveikų ir 
numalšinti mano sielos karš-

|4631 S<
,Res. 6515 S. Rockwell Street 

Tėfephone: REPublic 9723

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN And SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tat HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS ' 

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

Ketv. ir Nedėliomis apsitarus
Subatomis Ciceroj
1446 So. 49tt Ot

Nuę fi ikį g yaL.vpk,

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomhj, Povilo

ŽALTIMIĖRO
RADIO PROGAMŲ 1$ STOTIES W.H.F.C. (1420 K) 

Pirmadieniais — nuo 10 fld Kh30 vak vafc. 
Penktadieniais — nuo 7^X) Md 7:30 vak vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 0d 9:30 vak vak.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
VaLfidos: kasdien Ano 9 iki 9 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6450 S. Rockwell SL

TaL OANal 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. Califomia Avė. 

Telefonas REPnbiic 7868

Tel. CANai 0257
Raa. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS ‘ 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 80. Artesian Avė. 
VALANDOS: ll ryto iki 3 popiet 

6 Įlęi 8 vpl. Vakarę
TeL Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja

6900 So. Halsted SL
Valandos 2—4 po pietą, 7—8 v. vak. 

ifthjtyrus ^ęrądąpiįfl jg.. subatomis
į amžino paveldėjimo džiaugi- 'tį: aš pavedu mano sielų Tan, 
mųsi”. Tai apvalinti, atleid gfJingasis išgelbėti net mane, 
žianti, panešanti, gydanti Jė- Jėzau Tu Dievo Sūnau.

GERIAUSIA VETA PIRKTIS NAUJA BUKMA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemąrk* Ine., teisingai 
patarnavo We$t Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciję dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... Šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikintai patamavimaa duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

p Geriausia Vieta Plr*ktl« Vartotą Automobilių! į f, 7^

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick ' Cadillac * LaSalle

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pčtnyčioj Ano 2 iki 6 v. ▼.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v. * 

T«L ProipMt W12
Res. lel Republic 5047 

nrrnniMrt n misi atii:

Office Phone Res. ūmi Office
PROsdccI 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. £4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chieago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį..

TaL BOUIevard 7049

DR. C. Z. VEZa’IS
DANTISTAS

4645 Sa AsMsnd Avė. 
arti 47th Street

VaL: huo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj^ Bpgąt, Sutartį

Tat Ofiso BOUbvttl 
Ras.: KENirood 6107

5913-14

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEDAI
dFlBAS

4729 So. Athland Avė. 
‘Hboe

tLL 
iSM
»S:

Nite 10 iki 12 vai. ryto, ntlO 2 iki 4 
va|. po piKULŪLJP10 7Tk) 8:30 v. v.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LAPayette 8016

VAIANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
 PW»I »>Ū»rtį.

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

756 West 35th §treet

3860’Ogden Avė. Tel. Crawft>rd 4100I knii-'m ,-----------------i_“r=a-=—----------------- 1 1 gBass^aBagBįaafess

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4631 So. ARhhmd Avė. 

TaL YARda 0994 
Raa.: TaL PLAsa 9400
/ VALANDOS:

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

Tai. ofs. REPttblfc 7896
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS .

2423 West Mar«oette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
SeStadieniais nūn 9 v. y. iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK ILL. 

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

SeStadieniais nuo 2 v. iki 9 ▼. v. 
Sekmadieniais pagali sntartį.

Chicagos lietnvią iv. Krytiaus li
goninė, kaip ją pripaiino American 
Medical Associatioa ir American 
College of Surgeons, yra Claaa A 
rūiies. Tai yra, aukičianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsą li
goninę priskyrė prie garianiią Ama- 
rikos ligoninią. Reikale nandokitės 
jos patarnavims, 1700 W. 69th 8t., 
tol HEMIock 6700,

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiško* spaudos.

2=

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Verte Kwj. A. T. (Sajnata) Parašė James Q. Murphy

ANTI-REUGIJA ISPANIJOJE
Gerb. Kunigo Juozapo A. Karaliaus premijuotas vertimas

CICERO NAUJIENOS PADEKONE

Cicero Radio Stoties 
Trupinukai

rengiamą bunco ir oard par 
ty- ' , Rap

(Užbaiga)
“Nacijenalistaj yra defiuityvuu atsidavę 

Bažnyčios ir Valstybės atskirinio principui. 
Ispanai yra laisvi garbinti arba #egarbiuti, 
kaip jiems patinka. Mes gerbeįine sąžinės 
laisvę. Mes dėsime pastangas, kuomet bus 
proga ateityje, (kad užtikrinti teisumą ir 
laisvę visiems kultams. Meg aptarsime kon
kordatą su Romos Katalikų Bažnyčia laikan
tis Ispanijos tradicijų. Tačiau, mas neto
leruotume įsimaišymo su (dabartinės) val
džios autoritetu ar funkcjjotoje,”

Bažnyčios turtas
Anti-religiškas judėjimas Ispanijoje yra 

socialinis judėjimas, kurį plečia tie, kurie 
nenori reformuoti ir tobulinti religiją, bet 
nori ją sugriauti arba panaikinti. Abu aati- 
klierikališki ir anti-reiigiski propagandistai 
dažnai vartoja niekingas insitiuacijlas apie , 
dideles pinigiškas pašalpas ir plačias pri
vilegijas, kurias ligi šiol valdžia yra da
vusi Bažnyčiai ir kunigijai. Be Ispanijos, 
kitur mažai yra žinomas faktas, kad Baž
nyčiai tame krašte 1836 metais buvo atimtos 
visos nuosavybės. Nors bažnyčios, vienuo
lijos, mokyklos ir labdarybės įstaigos, kartu 
su tų bažnyčių reikmenimis, praėjus penkio
likai metų ir buvo grąžinta atgal, bet žemės 
nė vieno sklypo valdžia negrąžino atgal. At
lyginimui už tos" savasties konfiskavimą, val
džia sutiko mokėti ailgąs vyskupams ir para
pijų klebonams. Tačiau, daugeliuose atsi
tikimuose tas atlyginimas buvo taip menkas, 
kad parapijos klebono alga nesilygino su
mai, kuri buvo skirta civiliniam raiteliui 
sargyhininkui dėl jo žirgo užlaikymo.

Šiandien Ispanijoje yra plačiai įsigyvenu
si demokratinė, liberalinė-republikcniška opi
nija, kurios nepagerėtų socialistų-komunistų, 
anaiko-sindikalistų ar kokia kita griežtai nu
sistačiusi proletarill# valdžia, jei ką bendra 
turėtų su religija. Priprastas marksistinis 
pareikšimas: “Religija yra žmonių opijumas 
(nuodai),” dar vis per dažnai pasikartoja 
Madride. Barcelona ir tos teritorijos li
kusi dalis yra raudonųjų valdžioje.

Teu yra tūkstančiai liberalų republikonų, 
kurie nėra kraštutiniai kairieji- J ie nėra i- 
dentifikuojami su proletariato nasėmis, bet 
visgi jie nėra mainų savininkai, nė dvarų 
savininkai ar dideli industriniai darbdaviai. 
Jie yra nuoširdžiai pritarianti kiekvienam 
užsimojimui pagerinti ūkininkų ir industri
nių darbininkų nelemtą ir sunkią dalį.

Ispanai gydytojai, advokatai, banlaeriai, 
pirkliai ir pramoninkai, kartu su jų “balto 
kalnieriaus” darbininkais, ištikimai seka po
litinę vadovybę tų vyrų, k^ip eks-prezidento 
Niceto Alcala Zamoroe, Sanchezo Romano 
ir Migueiio Mauro. Jie visi trys gali būti 
paskirstyti kaip I Jberąjai-Centristai arba 
nuosaikūs kairiųjų šalininkai ir pritarėjai.

Kur jie dabar yra? Alcalą Zamorą iš 
užimamos vietos prašalino socialistai ir ko
munistai, kurie į jo vietą paskirti matė tin
kamiausią ir aršiausią t iso j e Ispanijoje ma
soną Manuelį Azaną. Prašalintą Alcalą Za
morą negailestingai puolė marksistinė spau
da, kaip ir dienraštis “Politika,” Azano kai
riųjų republikonų oficialus organas, ir puo
lė'už jo pasitarnavimą ir atsidavimų Vatika
nui, o ypatingai už jo bendravimą su buvusiu 
Popiežiaus nuncijum Madride, būtent, mon- 
signoru Tedesehini, kurs dabar yra pakeltas 
į kardinolus.

Alcala Zamora ėmė atsostegas po prąsa- 
1 inimui iš užimamos vietos ir, grįšdamas 
Skandinavų garlaiviu, susiturėjo Paryžiuje, 
kuomet prasidėjo civilinis karas. Šiandien 
jis gyvena Paryžiuje su savo šeima, nes ge
rai žino, kad būtų nužudytas, jei grįštų į 
Madridą arba į tą teritoriją, kurią valdo 
raudonieji.

Miguelis Maura, Antonio Mauro sūnus, 
karžygis ir liberalas piemieras monarkijos 
laikuose, taip pat turėjo pabėgti į Prancū-

Lietuvos Vyčių 14 kuopos 
susirinkimas ir rinkimas pa> 
dybos 1938 metams įpyks tre- 
čiadięnį, gruodžio 15 d., 8 yal. 
puk., mokyklos kambaryj, RflD.

suotinuose rinkimuose praėjusio vasario mė- Ciceros inteligentai buvo su- 
nesį. kad Migueiio Mauro brolis, saUkę pasitarimą praeitą gruo
llcnorio, 1934 jr 1935 metiue, buvo monarr ... n . . . . . .. .
k'-stinįs atstovas Kortese, ir abu broliai aš-, ° 9 Apie tai sužinoję pa
trini susikirto sąyo politinėse pažiūrose. Ir prastieji Žmonės surengė pasi- 
buvo pranešta, kad Honorio tapo nužudytas, tarimą pas P. Putrimą gruod. 
kuomet raudonieji užėmė Sau JSabastianą!
karo pradžioje — pirma ue kaip sukilėliai 
atgal atsiėmė tą nuėstą.

“Išdavikų Oųlsriją’*
Visgi Miguelis Maura artimai bendrąvo su 

tais, kurie 1931 metais’ įsteigė antrąją Is
panijos respubliką, ir buvo narys kabnetn, 
guriame pirmininkavo Alcala Zamora' ir ku- ( 
riame turėjo portfolijus: Franciąco Largo i 
Kabelero, dabartinis preiuieras f Indalecįo 
Priedo, dabartinis Oro įr Vandenyno minis
teris ; Fernando de los Rios, dabartinis rau
donųjų ambasadorius Vašingtone, p. C.; ir 
net pats Azana irgi turėjo portfolijų. Ka
binetui sulaukus savb gyvavinio vieną mene- i 
sį, Miguelis Maura, kaip Vidaus Reikalų < 
ministeris, buvo aštriai kritikuojamas ir 
smerkiamas iš ispanų katalikų sparno, kad 
jis nesistengė įsakyti gaisrininkams sustab
dyti bažnyčių gaisrų, ir kad davė laisvę 
marksistų ir ištvirkėlių jaunuolių demons
tracijoms, kurios įvykp gegužės 7 dieną, 1931 
metais, ir per kurias kurstyta minias degin
ti katalikų bažnyčias ir žudyti katalikų dva
siškąją. ’ • . ;

Azano partijos organas, dienraštis “Poli-Į 
tika, patalpino Alcalą Zamorą savo skilty
se respublikos “Išdavikų "Galerijoje” — ku
rioje kasdien tilpo viena skiltis, ir kurioje, Į 
prasidėjus civiliniam karui, pradėta dėti pla j 
čias biogTafijas tf) vyrų, kurie viešai atsi-, 
žymėjo tautiniame gyvenime. Ir buvo iš-; 
a:škiųta to dienraščio opinija, kaip ir ko-! 
kiuo būdu tie vyrai prasikalto ir išdavė res
publiką.

Be Alcala Ząmoros, taip.pat ir kiti vyrai 
buvo paskelbti “Išdavikų Galerijoje,” kaip:
Melųuiades Alvarezas, liberalų demokratų 
vadas; Martinezas de; Valasco, ūkininkų va
das; žuvęs kunįgas Miguelis de Unamuno,
Salamankos Universiteto rektorius; Alejan- 
dro Lerroux, radikalų vadas, ir jo vyriau
sias leitenantas Rafaelis Salazaras Alonzo.
Melųuiades Alvarezas ir Martinezas de Va- 
lasco, abu daugiau iiberalai-eentristai ne kaip 
Dešiniojo Sparno republikonai konservatis- 
tai, tuojau po civilinio karo prasidėjimo, bu
vo areštuoti Madride kaip “valdžios prie
šai.”' Jie buvo raudonųjų milicininkų pri
statyti į nuovadą ir uždaryti kalėjiman “vie
šai inyestigacijai.” ’

Jų kaltintojai turėjo išaiškinti, kad jie 
/‘valdžios priešus” supranta tuos vyrąs e- 
sant klasių priešais, kurie niekada nenorėtų 
ir nepritartų absoliučiai proletariato dikta- 
torvstei Ispanijoje. Ir jie buvo per keletą 
savaičių uždaryti Pavyzdžio Kalėjime, kur 
ir tapo nužudyti per politinių kalinių sker- 
dynę, kurią praeitų metų tugpiūčio mėnesį 
atliko anarko-sindikalįstų milicijos sargybi
niai, kurie vėliau prasimanė, kad patys ka
liniai pradėjo gaisrą, manydami, kad, kilus 
sumišimui, galėsianti pabėgti,/kuomet visi 
kiti gesintų gaisrą.

Liberalai bėga arba miršta bei žūna
Senelis profesorius Unamuno buvo apsau

gotas netoliese Salamankos teritorijos, ku
rią valdė nacijonalistai nuo pat civilinio ka
ro pradžios. Keletą savaičių atgal jis ten 
pasimirė ląbai nusivylęs dėl griuvimo res
publikos, kuriai daug dirbo ir turėjo grąžių 
vilčiui 1931 metais. Eks-premieras Lerroux 
arba buvo Portugalijoje atlaiduose, kuomet 
karas prasidėjo, arha į ten pabėgo po ke
lių dienų prasidėjus nelemtam karui. Ta
čiau, Salazaras Alonzo pasiliko, besislapsty
damas Madride per daugelį savaičių pirma 

(Tęsinys 6 pusi.) '

parapijos bažnyčioje Lietuvos Vyčių Centras uzpirka 
gedulingas šv. Mišias ųž a. a. Bronislavos Palilunai- 
te«) sielą.

A. a. pronisįąva mirė spalių 17 d. ir palaidota spa
lių 22 d. Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilus, ne
galėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai šį par 
sk utinį patarnavimą.

Taigi, atmindami tą jos lįūdną prasišalinamą iš mū
sų tarpo, dėkojame Lietuvos Vyčiams už užprašymą 
Mišių, dėkojąme dvasiškiui kleb. kun. Urbonavičiui, 
kuris celebravo Mišias, dėkojame parapijos mokyklos 
vaikučiams už giedojimą per Mišias.

Dėkojame visiems giminėms, draugams, kaimynams 
ir pažystamiems, kurie dalyvavo šiose pamaldose ir 
pasimeldė už a. a. Bronislavos sielą. Lai gailestingas 
Dievas paima ją į Dangaus Karalystę.

Pakilimų Šeimyna.

rougtat )n ? ManutM
By disaulving and re moving mucus or

Mandaco ramovei the eaum of your tfonr.

Sleep aoundly tonlfht 8000 t< 
Tuuneer atrontfsr. md eit in 
inleed a.-ompletMy iitufactoi

V7KW buabanda can underHand 
£ why i wlfe įbould tum from s 
pinant companion toto a dm* 
foronewhoteweeltln every month.

You cau my “I'm aorry" aad 
klm and make up emler before 
marriagethan after. B6wtm. Ifyoa 
*ant to hotd your huaband, you 
von't be a three-quarter vtta 

For three generatlpna one womah 
kaa toJd another hoV to co "amO- 
Ine through" vrtth Lydla B. Ptnk- 
ham'a Vegetable Compound. It 
helpe Nature tone up the ayetam. 
thue leeeening the diacomforu from 
the functloncl dleordere vhlch 
vomen muet endure tn the three 
erdeals of Ufe: 1. Tumine from 
gfribood to vomanhood. >. Pre- 
parlug for motherhood. 3. An- 
sroachlng "mlddle age.”

Don't' be a three-quarter vile, 
take LYDIA B. PlNKBAM'B 
VKGKTABLK COMPOUND andOo “Hmlling Thpmifrh '»

Išdirbėjai aukštesnėa rūšies 
paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Cblcagoj

Suvirk 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai IS dirbtuvės M 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

Marijona
Shemezienė

(po tėvais KJLslilounas)
Mirė gruodžio 13 d., 1937 

m., 1:80 vak ryte, sulaukus 36 
metų amžiaus.

Gimė Plymouth, Pennsyl va
nta. Chicagoj iigyveno 35 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Antaną, 6 sūnus: Edvar
dą, Antaną. Joną, Raymondą 
ir Adomą, broli Louis K-lahku- 
nas ir brolienę Valeriją, dvi 
seseris: CIara Tegtmeyer, švo
gerj Harold ir Julla Polltes ir 
švogerj Joną, didės ir tetukus 
lr daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2225. So. 
Leavitt Street.

Laidotuvės -jvyks penktadie
nį, gruodžio 17 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Bo pa
maldų bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drailgus-geą lr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose 'lai- 
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Bro
lis, Scseiys. Svogertal, djėdės, 
Te tūlos Ir Giminės.Laidotuvių *dlrektoriug Lo- 
chawlcz' lr Sūnai. Telefonas 
CANaI 2615.

CHICAGO, ILL,

Mirt gruodžio 13 d., 1937
m., 7:16 vai. ryte, sulaukęs
pusę amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Šeduvos parapijos, Sllalkunlų 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 48 metua
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Leoną, brolienę Brlgytą, 
brolio sūnų, lr dvi dukteria ir 
gimines. *

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6834 80. Westem 
Avė. .

J *Laidotuvės jvyks ketverge, 
gruodžio II 4. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas i Gimi
mo Paūelės Svč. parapijos baž
nyčią, kurioj- jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kaplnea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažv- 
stamus-as dalyvauti šiose Ial- 
dotuvėeė.

Nuliūdę: Brolis. BroUeoĮė,
Brolio Sūnus, ir Dukterys.

Laidotuvių direktorius An
thony Petkua Telef. Gro 0142.

MF^IIObTUViy^W r OIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IkIDIII i m a r patarnavimas
tmDULANbC DIENĄ IR NAKTĮ
TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
MIKAI MIESTO DALYSE

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

3819 Lihianica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
.Phone M00 620 W. 15th Avė.

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. W este ra Avė. 
Pfaonę GBOvehill 0142

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

718 W«at 18th Street 
Phone MONroe 3377

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEYSENIAUSIA IR DIDOAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrnitage Avė.
4447 South Fairfield Aveaue

Tel. LAFAYETTE 0727

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5S66

IR 4764 So. We»tera A1 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883 IBLUE FLAME RANGE OIL

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

Todėl K&rščian Dega Ir MaJhsa Sudega kaip kiti paprasti aliejai 
GREITAS PATARNAVIMAS

Saukite «. Lafayette 3768 arba Prospect 8157

' STANLEY OIL COMPANY
SI 58 S* Weetern Av. Chicago, Illinois
________________________ B. KANAPACKIS, Savininkas

3864 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDYKAI 2314 Weet 23rd Place 

Phone CANaI 2516 
Skyrius 42-44 E. 106 St. 
Phone PULIman 1270 

4846 So. Califoraia Avė 
Phone LAFayetto 3572
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Biznio Apžvalga

Chicagoj daug yra lietuvis 
kų biznių, bet stambius biz
nius ant pirštų galima suskai-
B*\-; • ,4 r

š’.ai, vienas stambesnių bi- 
zuių yra Roosevelt Furniture 
Co. Pasikalbėjus sn jų savi
ninkais kas link šių metų biz
nio, jie sako, jog šio metai 
buvo nepaprastai geri. Roose
velt Furniture Co. daro dau
giau kaip puRę biznio su lio- 
tOv'ais, ir jie sako, jog šiais 
metais žmonės perkasi geres
nius rakandus. Krautuvės st ti
kas yra didelis ir rakandai 
parduodami lengvais imokėji- 
mais. Jiems netarpininkauja 
jokia “Financo” kompanija.

Ši korporacija priklauso ti
ktai dviem žrrvmrfm: Jovarau- 
skui ir Bertuliui. Pasisekimas 
yra, tur būt, tame, kad abu 
tūri daug metų patyrimų ra
kandų bizny. Sako, dabar biz
nis, kaip ir paprastai, truput; 

• maresnis, bet laukiama dide
lio biznio po Naujų Metų. 'Jie 
taip pat rengiasi padidinti sa
vo
dėl i

Pagerbė Gen. S.
Žukausko Atmintį

--- -
Praėjusį sekmadienį Gage 

parke įvyko jiaminėjimas ne
seniai mirusio gen. S. Žukau
sko. Paminėjimų surengė Da
liaus - Girėno legijonierių po
stas, kuris savotiškomis įspū
dingomis iškilmėmis pagerbė 
velionies atmintį. Po legijo
nierių kariškų apeigų, buvo 
kalbos. Pirmiausia Jonas Ju
ška, legijonierių komandierins, 
pranešęs apie susirinkimo tik
slų, pakvietė d r. St. įBiežį pro
gramų vėsti. Kalbas apie gen. 
S. Žukauskų ir jo nuopelnu? 
pasakė: L. Šimutis, teisėja.? 
J. Zūris, kun. M. Urbonavi
čius ir kons. P. Daužvardis 
Muz. J. Brazaičiui akompa 
n no jant, sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos hilnnai. Žmonių 
buvo susirinkę vidutiniškni.

ls.

Juokai Žmogų Jaunina

MARĄUETTE PARK. -

Iš LRKSA 100 Kuopos 
• Susirinkimo

WEST SIDĖ. — Gruodžio

SĮ VAKARĄ marijonų rėmėjų 
draugijos susirinkimas

Vitų Kolonijų Skyrių Atstovai Prašom

vo krautuvę ir prirengti di
delį išpardavimų.

Vasario 1 d. st#e» 10 metų, 
kaip yra tame bizny. Per tų 
bukų padaryta tokia, didelę 
pažanga, kad tikrai nuostabu.

Kuogeriausio pasisekimo 
Roosevelt Furniture Co.! ‘

Juos žinantis

Štai, viena geriausių progų 
pamatyti “Vagis’’, . keturių 
veiksmų komedijų, kuri hu? 
sulošta gruodžio 19 d., 7 vai 
vak. parapijos Bvet^inSje.'Va
karį rengia Šv. Kazimiero 
Karalaičio draugija parapijo? 
naudai. ' . (

Visi kviečiami atsilankyti 
Tikrai prisijuoks kad’4r kurie 
nenoi ės.

Rengimo Kdtaitata!

KUR GALIMA PIRKTI 
DOVANAS PIGIAUSIA

Piano accordianas 12 basų mokinkis ...... $"| 0.50
48 basų $39-^’ kasų po $33-90 ir ,120 basų 
pilnos mieros už $00.00 pilnas kursas lekcijų dykai.
Didelis pasirinkimas Itališkų, Rnskų, Vokiškų ir Ame
rikoniškų akordionų. ,
Naujos Remington rašomos mašinėlės po .. $^| Q.75 

1938 model radios Philco, Zenith, RCA
, Victor .......... ......................»ie.

Gražūs žieminiai pečiai po.......... $13-^, $33-00
ir ...................... ................... .......... ......... $43-00

.Gražios floor lempos po-----$3-95, $3.50 ir $3-50

Pilnos mieros dviratis su Batoon Tires už $13-75 
9x12 karpetai po $1/|.75, 19x12 klejankės

Budriko Krautuvės atdaros kiekvieną vakarą, o 
nedėliomis iki fi-tos vakare.t ’ ’ • - . X

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

Paelklauayktte fynilų radio programų nedėlloj li stotie* WCFL-»70 
K. kaip 7:10 vakare, dalyvaujant Simfonijos Orchestrai lr dalnl-

5 d., Aušros Vartų parapijo- 
salėj įvyko LRKSA 100 kuo
pos ptieštnetinis kusirinkimn-',
kuriame išrinkta nauja valdy-1 mokyklos kambarį re-
ba 1938 metams ir apsvarsty- Marijanų Rėmėjų Chica-*
ta eilė kuopos reikalų. Į vai- apskri(ies alstov„j. Sllai. 
dybų į6jo kie asmenys: pirm. rillkimas ,1US „,ctini, ir svwr. 
P. pabionaitis, sekr. I. Saks kllP( neg jame rinksime valdy 
ias, i/..UJ. Petraitis, iždo glo- ^ ,938 mctam8 Brangieji ko. 
bė-jais M. Balčiūnas ir P. Kvi Jonijų skyrių rSinfija', kreip. 
i .,ųe. Dvasios vadu knn. M kBe ddftiėsį į tai, nes žinoki- 
Urbonavičius, MIC.

Sekr. I. Sakalui perskaičius 
gautų iš centro raštininko lai
škų -įrikalo vajaus, istorinės 
LRKSA knygos ir kitais rei, 
kalais, nutarta tuos dalyku* 
vykdinti. Vajaus reikale pir- 
min. P, Fabijonaitis pranašė, 
kad, gavęs iš sekretoriaus ap
likacijų, perėjęs per lietuvių 
namus ir kiekvienam name pa
likęs po vienų, kad; šeimynos 
sus; pažintų su mokesčiais ir 
kad p įtikintų, jog apsidrau
dimą* Susivienijime nei kiek 
nėra brangesnis, kaip ir bet 
kurioj apdraudos (insurance) 
kompanijoj. Vėliau pereisiu* 

namus ir tikisi gauti nau
jų narių. I. Sakalas pranešė, 
kad jau įrašo kuopon vienų 

į —- Bruno Papšį. Tai jau
nins žmogus, neseniai atvykęs 
iš Lietuvos, kupinas energi- 

’ cikimui. Taigi kuopa ti
kisi susilaukti energingo vei- 

Sykiu kuopa apgailesta- 
kad kai kuriam laiku nete- 

nario, kuris 100 kuopų 
trejetų metų išgelbėjo 

nuo pakrikimo, būtent Prano 
Čižausko. Tai begalo rimtas ir 
taktingas, visa širdimi atsi 
davęs Susivienijimo labui vei
kėjas. Jau antri metai, kai 

eina LRKSA Chicago aps
krities pirm. pareigas. Kadan
gi-kai kuriose Chicagos kuo
pose nuo seniai yra įsigalėjo 
netvaika ir joms reikalinga 
pagalba, todėl apskrities val
dyba netarė, kad P. Oižaus- 
kas persikeltų į 101 kuopų
(Dievo Apvaizdos parap.) pa
gelbėti kuopai susitvarkyti 
Linkime irnūsų veikėjui kuo- 
geriausio pasisekimo. Kiek 
girdėt, P. Čižauškas deleguo 
tas irų 85 kuopų (Town of 
Lake) padėti kuopai snsitvnr- 
kvti. > - ' <

Be kitų reikalų, šiame susi
rinkime nutarta po Naujų 
Metų surengti vakarų su vai
dinimu. Tam reikalui išrink 
ta komisija, į kurių įėjo pirm.
P. Fabijcnnitis ir sekr. I. Sa
kalas.

100 kuopai turint priešaky 
energingus veikėjos, be abe
jonės, su laiku bus dar labinti 
išvystytas veikimas ir sutrnu- 

dnng lietuvių — apsidrnu- 
sti savoj organizacijoj, kuri. 
yra 100 nuošimčių saugi ir 
pralenkia rd kai kurias ap
draudos kampanijas. Koresp.

Atstovai Prašomi 
Dalyvauti

ftį vakarų į Aušros Vartų paėtnėlo tikietus pardavinėti 
praeito sekmadienio bankietui, 
dabar prašomi grųžinti tiksė
tus ar pinigus tani, nuo ko 
esate prii&nę, nes tas pagrei
tins baigti tų klausimų.

Taip pat prieš akis stovi 
dnr vienas dalykas ir begale 
svarbus, tai Marijonų Rėmė
jų Draugijos seimas, kuris ?- 
vyks, rodos, vasario mėnesio 
pradžioje. Tai begalo svarbu, 
kolonijų skyriai, kurie dar 
nieko nedaro tuo reikalu, tu
rėtų susirūpinti. Tie visi klau
simai bus iškelti šiame susi
rinkime, tat prašome kuoskai- 
tlingįausiai į jį snvažiuoti.

■ >. i Apskr. r®št.

te, kad nno išrinktos valdybos 
priklausys visų metų darbai 
ir draugijos gyvavimas. Jeigu 
pastebėjote kokius trūkumus 
praeitais metais ir apsileidi- 
mų iš priežasties valdybos, 
dabar laikas tai pataisyti, iš: 
sirinkti kitų.

Ta pačia proga, brangūs rė
mėjai, prašomi visi, kurie tik

Bet milijonas nesusipratu
sių, nuskurusių ir menkai* ap
šviestų žmonių šioje gadynėje 
didelės reikšmės nesudaro ir 
negali nuveikti didelių darbų.

Amerika — šalis automobi
lių. Desėtkai tūkstančių auto-' 
mobilių randasi ir lietuvių ra* 
nkose. Kiekvienas, mat, non( 
pasirodyti, ypatingai tai ga
lima pastebėti per piknikus. 
Šitie vietiniai pasirodymai bo- 
veik jokios reikšmės neturi it 
jokios naudos mūsų tautai ne
duoda, nes čia į tokias daly
kus niekas ir dėmesio nekrei
pia, o dar kitas įpykęs užkei
kia, kam jam kelių pastoja 
su savo “^žionku”.

Visai kns kita automobi
liais kelionė į lietuvų ir .ne 
tiesioginiai į Klaipėdų,
per įvairias Europos valsty
bes, į laikinų sostinę — Kau
nu.

. Šios kelionės tikslas paro
dyti svetimtaučiams, kad lie
tuviai nėra kokie nors nusku- 
lėliai, bet susipratę ir pažan
gūs. Per Pasaulinę Parodų į t 
Chicagų atskrido iš Italijos 30 
lėktuvų. Kodėl, kokiems tiks 
lams? Išrodo, kad nebuvo jo-y

CLASSIFIED
“WEATHER KTRIPN"

laitas orei nr be) eina pro duria, kada 
Įdedame “weath«r etrtpe.” Taip pat 
uebejeina Ir pro langus. Kam rei. 
kalinga, apalaukit HEMIock 2571.

J. PURTOKAS 
6425 So Richmond 8t.

ANGLIAI
Black Oold Lutnp arba Egg 14.00. 
Mino run 15.75. Stoker Screenings 
15.00.

GRUNDT MIN INO CO 
•CANaI 7447 

BEVERLY SHORES

Kelioms dienoms papigintas liparda- 
vlmas lotų, kurte randasi ant Mlch- 
Igan elero kranto tarp Indiana State 
Park lr Michigan City. Yra lotų 
kalnuotų tr lygių, be miško lr su 
ml&ku, prio pat efcero Ir toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų laikais 
kreipkitės j ••Draugo” administraci
ją, 23S4 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790

REIKALINGA MOTERIS 
. AR MERGINA

•A
'AVia sakomų, kad tai, kų Jei visuomet radosi mūsų 

žiiiogus gali sugalvoti, gali ir tautoje žmonių, kurie per ata-
įvykdinti. r-

Nors dažnai sugalvotas tik
slas yra sujungtas su didelė
mis sunkenybėmis, bet, jei y 
ra ne tušti svajonė, tai užs«- 
brėštas tikslas tampa tikre 
nybe.

Reikalinga moteris ar mergina, nuo
latiniam namų darbui ir valgių viri
mui. Būti vakarais. Turės savo jK't kambarį. A (šliaukite:

T. COHEN
2735 No. Franeleco Avė. 

Chlęagoi 2Įllnol^^^

žius grūmėsi su nelygiomis 
sau jėgomis už tėvynės la:svę, 
tai ir dabar turėtų būti prie-' kio reikalo. Bet visi sujudo ii
dermė kiekvieno lietuvio gra
žiai garsinti savo tautų sve
timtaučių tarpe.

Atsiekimui to tikslo suma-

VO, Ai 

kome 
prieš

Kiekvieno auklėjimo pasi 
ptis yra — pavyzdys.

Ištikimas prietelis, tai ti1' 
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof 
Labai gardas gėri 
mas. Gerkit Lieta-1 
viSką Krupniką sa 
karšta arbata paša-1 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
1 tavernas. Ten L 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vernamg orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit) 

mūsą labelj

INTERNATIONAL
Wine &, Liquor Co.
FRANK VIZOARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 0470

jų laukė. Jų žygis išjudino 
pasaulį; tai buvo nepaprastas 
dalykas ir pirmas. Ir mes, lie 
tuviai,* paųašių dalykų dar iš
daryti negalime, bet daryki
me kų galime: jei ne oru, tai 
nors organizuotai automobi
liais važiuokime į Lietuvų. 
Kurie norite dėtis prie šios 
kelionės, prašau tuojau kreip
tis į mane: kun. A. Briška, 
2745 W. 44 Str., arba į sek re- į 
torių kun. J. Šaulinskų, 1644 
W. Wabansia Avė.

. . niau organizuoti iš Amerikos
Dar taip neseniai pasauks aatomobiliais kelionę

apie Lietuvę nieko nemojo, * per įvairias eentra-
nes ir jos vardas bnvo nnS'.no- lines Europos p,,,,
tas nuo žemėlapio. *>as sūnūs ncūzijų, Vokietių, Austrijų, 
ir dukterys,’ kurie mėgino di- Vengriją, Lenki jų, Okupuotų 
rbti lietuviškų darbų, bnvo
ištremti Sibiran; daugelio kau 
lai taip pat (sutrūnijo Uralo
kalnų kasykjoee. Bet jų pari- Wlim, ,

ryzimas buvo didelis: atgm- lyje rtodapi vienas milijonas I kelkmg8 ig gekančių miestų: 
vanti tėvynę, prikelti iš kars- jjetUvių. Milijonas įmonių, tai l) Pittsburgh, Pa., 2) Los An- 
to gyvų palaidotų Lietuvų. gražus skaičius. Milijonas su- gėlės, OI., 3) Wilson, Conn.,

Ir, po tiek'amžių, paverg- sipratusių, apsišvietėlių ir ne 4) Cicero, III., 5 Chicago, III.

Lietuvų, Latviją į Lietuvos 
laikinų sostinę — Kauną:

Milijonas lietuvių 
Apskaitmtta, kad šioje ša- (

toji Lietuva tapo laisva dėl nuskurusių žmonių, reiškia di- , ■ ■ • -
to, kad tautoje radosi pasišve- dėlę tautos jėgų. Tai galybė,
į

ntnsių žmonių, kurie nenuil-1 kuri daug reiškia savo senos 
stančiai dirbo jos labui. (tėvynės reikale.

Niekas Nemėgsta 

Liuosiiotojų — Įkyrelių!

VJ vie paealinglauslas dalykas y- 
ra tuoee lluųelntojuoitc. tol įpro
ti darančios savybės. Su laiku esi 
prtversUs juos vartoti dainiau. 
Tos baimes nėra, vartojant natū
ralų llnosųotoją kaip antai Kol-' 
loga’a All-Bran.

All-Bran dirba, bet skirtingu nuo 
vaistų būdu. Vietoj to, kad per, 
akstlnti vidurius, jis telkia du rei

kalingiausiu daiktu. Pirmą, All- 
Bran telkia •‘rflpumą" — Sis su
geria vandeni lr mlnkfttina kaip 
kcmplnč. Vandens mlnkitinta ma- 
sA padeda Italvalytl. Ir, sekantis, 
tai vidurių tonikas vitaminai “BI,” 
— klynės yra geras tų vitaminų 
Kaltinis, kurs padeda Iftstvalytt. Tie 
dalykai tinka Jums. Jie dirba su 
GAMTA, ne prleM ją! -

Kellogg’s AU-Bran yra gruzdfls, 
spraginti grūdai. ‘Valgyk Juos su 
pienu ar Smetona lr vaisiais. II 
jų padaroma puikias bandutes. 
Bet kaip Juos nevalgytuųt, vartok 
reguliariai. Sek kasdieni |prot): 
vaJgyk po du ftaukMtu AU-Bran lr 
gerk gana vandens. Jei taip da
rysi kasdien, gali IKvengtl papras
to užkietėjimo Ir plliuklų bei vais
tų. Visi krautuvininkai pardavi
nėja AU-Bran. Gamina Kollogg 
in Battle Creek.

Pranešimai
NORTII SIDė. — fiv. Kazį 

miero Akad. Rėmėjų Dr-jos 
skyrius rengia bnnco party 
gruodžio 15 jd. parapijos sve
tainėje, 1644 Wabansia avė., 
7 vai. vak., įžanga 25c. Bus 
daug gražių dovanų. Kviečia 
atsilankyti.

C. Kišonienė, pirm.

12 Wardo Lietuvių Demo
kratų organizacija metinį su
sirinkimų šaukia gruodžio 15 

1 d., Ilellyv'ood Inn., 2417 
43rd St. 8 v. v. Visi nariai 
privalo atsilankyti. Bus ren
kama 1938 m. valdyba.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Manant statyti sau naują namą 
ar prrtaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 Sa Maplevrood Avė., 
Telefonas PROspeet 1188.

’ UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato-1, 
giausia Valgykla 

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

Užuojauta
# > — e — .

MELROSE PARK. — Pra 
eitų sekmadienį pasklido ži
nia, kad pp. Gataveckų sūne
lis mirė. Melroseparkietė ir 
jų draugai ir pažįstami reiš
kia užuojautų pp. Gatavec- 
kams dėlei jų sūnaus mirties.

Mfelroaeparidetė

Anti-religija Ispanijoj
(Tęsinys iš 5 pusi.)

nekaip jį sugavo milicininkų viešos investi- 
gacijos brigada. Liaudies Tribūnos arba 
“Liaudies Teismo,” kaip ta liaudies tri
būna bnvo vadinajna,’ jis buvo skubiai pa
smerktas mirčiai, ir tada buvo nužudytas 
Pavyzdžio Kalėjimo sienose.

Lerrouz ir Šalaearas Alonzo praeituose 
keliuose metuose buvo labai veiklūs ispanų 
masonerijoje. Tikrumoje, paties Lerroux 
vadovaujamoji radikalų partija <>uvo baisiai 
anti-klierikališka. Tačiau, tie abu vyrai ap
leido maaonerijų po kiek laiko, kuomet radi

partija ir Katalikų Veikimo populiarūs 
uotojai 1934 metais susitarė darbininkų 

klansimnir veikė iš vien. Jie po to buvo 
skaudžiai įtarti kaip masonerijos išdavikai., 

Senoras Lerroux, birželio 31 dienų, 1931*

kalu 
darb

metais, laikė viešų prakalbų Madride, “kuo 
met prieš rinkimus darbavosi laimėti vietų 
antresios respublikos pirmame tautiniame į - 
seime, ir jis pareiškė: “Aš netikiu į reli- 
gijos reikalingumų, bet. yrn milijonai ispanų, ’ 
kurie reikalauja, religijos. Jie taip pat yra 
respublikos piliečiai ir jie turi teisę, atsi
žvelgiant į įstatymų, formuoti* ar kurti savo 
draugijas, kaip ir kiekviena kita grupe kad 
turi panašių teisę.”

Tie, knrie yra valdžioje iš raudonųjų pu
sės, vis vien netoleruoja nė politinių, nė 
religinių idėjų. Jei jų pusė laimėtų dabar- 
tifiį karų, neabejojama, kad Ispanija būtų' 
liudytoja visų laisvųjų elementų visiškam i 
panaikinimui ir religijos baisiam persekioji
mui, kurį galima prilygint vien Sovietų Ru-. 
sijoje, kuomet ten raudonojo teroro anksty- Į 
vose dienose, negailestingai persekiota tikė-, 
jimas ir žudyta tikintieji ir dvasiškija. j
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