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METAl-VOl

Japonija staiga
Saneto Rusija kaltina neteisėtais t j 

japone areštavimais
Jo Eminencija kardinolas su vargu. Tačiau j '.-t 

Mundelein, Chicagos arkivys- laimingi. Pasitikėjome Im 
cupas, išleido kalėdinį sveiki- Su Dievo pagalba 
liitių tikintiesiems. skaistesniu dieni}. Gavomįl

Jo Eminencija įspėja tikin- raminimo iš savo Ba&ljM
siuosius prieš “nesitenkini- mokinimų. Kalėdomis
mo” skleidėjus. Smerkia1 patyrėme iš Kristaus K n
juos. Pažymi, kad Šių sklei-' lio, kad vargas nėra žroo|
iėjų galybės padaugėjo vi- • pažeminimas, o daugeliui J
sam pasauly. Jų šiandien Į ir išganingas.
laug yra ir ^Amerikoje. Jie a- Kitoae „
rituoja ir kursto žmones, kad . • rt.. .7 .. . v -a- • • vargo, negu Amerikoje, .ta
tie nesitenkintų buitimi, visu , , ,. , T' ,. . . . . do kardinolas. Ir mes ti išiandieniniu stoviu ir santvar , .... .

, Ibuti dėkingi, kad esan^H 
ka. Pažymi, kad viaur daug; kad M
begalimo vargo, negalima,
taip ilgiau gyvent,. Tuo bū- džia 
du prislegiama amonių dva- G me laisvoj fel 
s,a ir daugelis ima sampro- d laigve
tauti, kad gal taip ir yra.

Kad čia tarp žmonių vargo Tad Kalėdomis 
vra niekas neginčija, sako prie Kristaus Kūd 
kardinolas. Ir šio vargo nie- lės, baigia mūsų 
kas nedali panaikinti. Jis bu-1 turime reiMtį dė^i 
vo ir t>u<3. vui už visAs ‘

Daug kas iš musų paJlMų-aU malones.’ Turime 
sunenfo&e vargo dienas, pa-, kad patsai ptaMM 
reiškia Jo Eminencija, kaip jas gimė varge, bet u: 
jaunystėje turėjome grumtis laimingesnį gyvenimų.

mai, nei koki nors autorite
tai.

iTų pat laikų Tokio dien
raštis Yomiuri iškelia kalti
nimus, kad sov. Rusija ir to
liau ginkluojasi Vladivostoke 
ir tas jo» ginklavimasis nu
kreiptas prieš Japonijų.

Ateinančių savaitę, pažymi 
laikraštis, sovietai į Vladivos 
tokų siunčia du kruizerius, 18 
nardančių laivų ir 6 naikinto
jus. Pereitų gi savaitę į Vla
divostoko sritį pasiųsta 600 
vairininkų lėktuvams ir 110 
lėktuvų.

Žiniomis iš kitų šaltinių, 
Vladivostoko apylinkėse bol
ševikai padirbdino airdromų 
žemėje, kur yra vietos 150 
karinių lėktuvų..

TOKIO, gr. 17. — Japoni
jos užsienių reikalų ministe
rija šiandien iškėlė formalų 
kaltinimų prieš sovietų Rusi- 
jų dėl neteisėto ten japonų 
areštavimo, jų įkalinimo ir 
neleidimo jiems su nieku su
sisiekti.

Ministerija pareiškia, kad 
toksai bolševikų elgimųsis y- 
ra negirdėtas visam pasauly 
ir visuose civilizuotuose kraš
tuose nepraktikuojamas.

Japonija savo notoje Mas
kvos vyriausybei pažymi, kad 
tuo reikalu “tikimasi gauti 
ntsakomingų atsakymų”.

Taip pažymima dėl to, kad 
sov. Rusijoje nėra atsakomin- 
gos valdžios. Tenai policiniai 
agentai savarankiai veikia. 
Jiems nereikalingi nei teis-

Naujasis Amerikos Jungtinių -Valstybių pasiuntinys Lietuvai Owen J. A. Noremas, 
įteikęs valstybės prezidentui Antanui femetonui kredencialus, šalia jo stovi protokolo 
direktorius įgaliot. minist. Girdvainis ir už jo J. A. V. karo attache maj. Guentheris.

LEWIS REIKALAUJA, KAD; PASAKOJA APIE |VYK11 
• GREEN PASIDUOTŲ SIAS NANKINE BAI-

SUMTl
PITTSBURGH, Pa., gr. 17.

— “Steel Workers Organi- 
ziug” komiteto suvažiavime 
CIO vyriausias vadas J. Le- 

pareiškė, ’ kad "''Amerikos 
Darbo federacijos preziden
tas Green turi paliauti kovo
jęs prieš CIO ir turi pasiduo
ti. Kitaip-gi jis pralaimės.

Lewis pažymėjo, kad CIO 
turi apie 4 milijonus narių. 
Ši organizacija pageidauja 
taikos su federacija, sakė jis, 
ir reikalauja su federacija 
susijungti autonominėmis sų-

Sakosi jis I ŠANCHAJUS, gr. 17. - 
ių jų dalį, Buvę Kankine per įvykusius 
palikta kautynes au kinais
esniam ap- Pasakoja, kad tos Kinijoar so

stinės gatvės pilnos nukautų- 1 
ijonai narių > kinų ir japonų. Nėra kas 
arba nė vie- galėtų rūpintis sužeistais ki- 
vįg nais. Kinai patys pasisako,
iteracijos an kad Tertiau j'ems veikiau 
anjintos tai- .»“*>> neKu kent5ti- 
is sakė, kad Japonams Įsiveržus į mies
tas ultiraa- tų, kinų kariuomenė iš prad

žių atkakliai gynėsi, o paskiau 
jos tarpe pareiškė betvarkė, 
kai įsakyta apleisti miestų.

Japonai pasirodė bešird
žiai. Jie be atodairos žudė ir. 
pasiduodančius kinus. Atsi
žvelgus į tai, daugybė kinų 
karių trenkė į šalį uniformas 
ir apsitaisė civiliniai. Tačiau 
ir tae nepadėjo. Japonai šau
dė kariškius ir civilius.

Prieš pasitrauksiant iš mie 
sto kinų kariuomenės dalys 
puolėsi plėšti parduotuves 
ir namus. Paskiau patys ja
ponų kariai plėšimus tęsė iki 
vadovybės juos patvarkė.

Pasilikę Nankine svetimša
liai susimetė į saugumo mies
to dalį, kurios japonai nekliu
dė. Į tų zonų subėgo apie 
100,000 civilių kinų.

Japonai nepasitenkina Nan 
kino paėmimu. Visais šonais 
veržiasi toliau.

AVASHINGTON, gr. 17. — 
Prieš imsiantis kokių nors 
nanjų žygių prieš Japonijų, 
čia vyriausybė laukia dau
giau faktų ryšium su karo lai 
vo Panay ir kitų anferikoniš- 
kų laivų nu8kandinimu. Vy
riausybė laukia laivo Panay 
komendanto kapitono Hughes 
raporto. Tas raportas nu
švies, kų japonai yra atlikę.

Iš Tokio ir gi neturima jo-

j kiU japonų vyriausybės papil 
domų pranešimų ir atsakymo 
į prof/s to nota. Sakoma, ja
ponų vyriausybė ir gi neturin 
ti pilno raporto apie nelem
tuosius Yangtze upėje įvy
kius. 1 A

Amerikos vyriausybei yra 
svarbu gauti paties japonų 
imperatoriaus užtikrinimų, 
kad kas panašaus ateityje ne
įvyks.

POPIEŽIUS ATŽYMĖJO 
ROCKFORDO VYSKUPĄ

KARDINOLAS APDOV 
NOS 100 BERNU

ROCKFORD, III., gr. 17. 
— Šventasis Tėvas Pijus XI 
atžymėjo Rockfordo vyskupi
jos JE. vyskupų E. T. Hoba- 
nų. Vyskupui suteiktas Pon- 
tifikalinio Sosto Asistento 
titulas.

Tas yra ryšium su vysku-
t

po Hobano 10 metų paskyri
mo į šių vyskupijų sukaktu
vėmis, kurios bus minimos a- 
teinančiais metais vasario 
10 d. ■ . ;,

Kaip kas metai, taip ir * 
met prieš Kalėdas Jo Er m 
ei ja kardinolas Mundelein I 
dovanos vienų šimtų bert 
kų, parinktų iš 50 ChRįM 
arkivyskupijos parapijų. .

Berniukai bus pavaišinti 
Fair parduotuvėje jiems '• 
nupirkti drabužiai — kiekv 
nam pilnas apeitąisymas.

NACIŲ TEISMAS NUTEI 
SE TEISĖJĄ

KETURI PAŠAUTI, JTA 
RIAMIEJI PABĖGO

BERLYNAS, gr. 17. — 
Frankforto nacių teismas nu
teisė kalėti teisėjų dr. E. 
Schreiberį, žydų. Jis pripa
žintas kaltu už spjovimų į 
smogikų laikraštį “Schwar- 
zes Korps”.

PEIPINGAS TURĖJO 
DAUG VARDŲ

JE. VYSKUPAS SHLIL 
VAIŠINS VARGŠŲ VAIKIPEIPINGAS, Kinija, gr.

17. — Japonai šiam miestui 
gražino Pekino vardų.

Šis miestas yra apie 4,000 
metų senas ir tuo visu laiko
tarpiu jis vadinosi Či, Yen, Tarptautinis 
Yučow, Nančing, Kambalic, Linton Wells š 
Cambaluc, Tatu, Peking, Pei! vakare (E.S.T.) 
ping ir dabar vėl PekingJ (NBC —. Blue N 
(Pekinas). , 'bės apie Lietuvų.

PARYŽIUS, gr. 17. — 1,- 
800 darbininkų sukėlė sėdėji
mo streikų Goodrich guminių 
lankų automobiliams fabrike, 
Colombee priemiestyje. Ne
patenkinti įvedama bonusų 
sistema.

Tačiau fabriko valdyba tvir 
tina, kad darbininkai sustrei
kavo paleidus iš darbo vienų 
komunistų. t

|Apie 1,500 darbininkų sus
treikavo miesto kepyklose ir 
maisto parduotuvėse.

MEKSIKIEČIAI DĖKOJA 
AMERIKOS VYSKUPAMS

JE. vyskupas B.. J. M 
šiandien popiet vaiš z»r 
1,500 vargšų vaikų V
centre, 31 East Congr4ss||

Įvyks programa. B i 
kankamai saldainių, vai: i 
riešutų. jaįj

Tai bns prieškalėdinė® tfl 
kam» pramoga.

PER RADIJĄ APIE 
LIETUVĄ

WASHINGTON. — Mek
sikos arkivyskupas L. M. 
Martinez kalbėdamas Nacio- 
nalėg Katalikų Gerovės kon
ferencijos administracinio vy 
skupų boardo susirinkime Me 
ksikos vyskupų, kunigų ir vi
sų tikinčiųjų vadų nuošird
žiai dėkojo Am. J. Valstybių 
vyskupam* už įsteigimų Mon- 
tezuma seminarijos, Las Ve- 
gas, N. M., kur meksikiečiai 
jaunuoliai turi laimės ir pro-* i »
gos mokslus eiti į kunigus.

KLASTOTI PINK Al 

CHICAGOJ. |
Tamstos Giminėms ir Drau
gams .Geriausia Kalėdų Do- 

-> varia dienraštis DRAUGAS!
F'

Metams $6.00; Pusmečiui $3.50

'DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, IU. 1

JAPONAI TRIUMFALIAI 
ĮĖJO I NANKINĄ

Am. J. Valstybių iflIH 
partamento agentai pHI 
kad Chicagoj pasklei^tyS 
šimties dolerių ir vieno d<»l 
rio klastotų banknotų.

SUŠAUDYTAS KINŲ 
GENEROLAS ŠANCHAJUS, gr. 17. — 

Iš Nankino praneša, kad ja
ponai ten surengė savo karo 
pajėgų triumfai} įėjimų į 
miestų.

20 ASM. SUŽEISTA

DETROIT, Mich., gr. 17. 
— Už 16 mylių vakarų link 
nuo čia Pere Marąuette trau
kinys nušoko nuo bėgių ir 
apvirto. Daugiau kaip 20 as
menų sužeista. Tarp sužeistų
jų yra kolegijos studentų, 
vykusiųjų namo šventėms^

KINIJOS BANDITAI PA- 
LEIDO MISIONIERIŲ

WASHINGTON. — Iš Ki
nijos ganta žinia, kad Šonan 
provincijoje banditai paleido 
pagrobtų misionierių kun. K. 
Frankų, pasijonistų, nesulau
kę išpirkimo.

ŠANCHAJUS, gr. 17. — 
Kinijos diktatoriaus įsakymu 
mirties bausmė sušaudymu į- 
vykdyta kinų kariuomenės ge
nerolui Yaųg Yu, buvusiam 
Šanchajaus garnizono komen
dantui, knrs neigė karinius į- 
sakymus.

CHICAGO SRITĮ 
Šiandien debesuota; n 
temperatūros atmaina.

Saulė teka 7:12, leidai
ei 4:20. ' *

ŠANCHAJUS, gr. 17. — At 
vežtiems čia nuskandintuose 
Panay ir kituose laivuose- žu
vusiesiems japonai saliutavo.

jįįfc-.A , -a, v. j/,
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pallekajit didellua tarpua pataisymams, ven- 
Paaenutkoe lr aamenikkumų. 

lalkrettin
lusloa kore*-

ir filosofijos mokslų šakoms. Toks skyriaus 
supratimas seka iš paties statuto 9 str. Taip 
pat seka ir iš etatų, nes Humanitarinių Mok
slų fakulteto literatūros šakai yra skiria-
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LRKSA Ir Chicagiečiai |

Per keletu pastarųjų metų mūsų didžio
sios organizacijos — LRKSA veikimas gero
kai atgijo ir susitvarkė. Ligšiol dar kelios 
Sus-mo kuopos pačiame Chicagos mieste bu
vo apirusios, bet jau ir tos persitvarkė geron 
pusėn. ., >'•; : ' I1 I ii

Lietuvių R. K. Susivienijimas Chicagoj 
pradėjo atgyti, nes apskrities priešakyje da
bar stovi veikliausieji mūsų veikėjai: Pr. 6i- 
feuskas. A. Bacevičius, Ig. Sakalas, J. Micke- 

, Rubinas ir kiti. Į kuopų valdybas 
jeina: adv. J. Orišius, P. Fabijonaitis, Bra 

Į Jonukas, J. Enčeris, V. Kaelanskas, Paukštys, 
Lukošiūtė, Jonikienė ir visa eilė 

Btų. Prie organizacijos priklauso daug ku- 
ų, gdytojų ir kitų profesijonalų. Sus-mo 

atro valdyboje chicagiečius atstovauja kum 
Baltutis ir šiuos žodftrfs rašantis.
Persitvarkius kuopoms, sustiprėjus aps- 

irioiui, nėra abejonės, LRKSA Chicagoje 
labiau ims stiprėti. Reikia tik, kad dar 
pau katalikų veikėjų; profesijonalų ir

Ivasiškių prisidėtų prie Sus-mo, ypač būt 
lagu matyti jaunuosius kunigus rašantis 

prie šios Štipričs katalikiškos fraternalinės

Jeigu būtų tiksliai apskai- remti ir toji parama įvairio 
čiuota, gal būt pasirodytų, kad mis formomis ir pradeda reik- 

mi 7 profesoriai, o Teologuos Filosofijas Fa- iietuvių tauta turi gausiausių štiš; tikėkimės, toliau pasi-
“te.tO^“ »ev,ik tntdaMs t.,- reiki dar rySki.n: Lietuva da

tos sveikiausių, stipriausių bar jau nėra taip labai reika- 
žmonių yra apleidę savo gini- linga savo išeivių piniginių
tųjį kraštų. Mūsų išeivijos sa- aukų; pageidautina, ž'noma,*■ ___
viskiams ir seitųjai savo Tė- kad stambiesiems tautos ir 
vynei visokeriopa parama ir valstybės reikalams būtų de 
per dešimtmečius ųu ja -giau- dainos aukos. Tačiau svarbiau 
ity.iij HAntykių ĮftlRikynifts aiš- yra» kad išeivija būtų sveika,

Taip pat ministeris Tonkūnas pažymi,1 kiaušiai rodo, įad anais lai- nenutautusi, jautri savo seno- 
kad tie Teologijos - Filosofijos Fakulteto) kais Lietuvį į svettūMs'“®8 Tėvynės reikalams, kad jeta natarnauia ženat-
klausytojai, “kurie norėejsigyti litenrtftn^ p^aidū-^nuoiatipė, lyg atsar-n)kund(>8e Vyrams ieško

tik 1 profesorius. Istorijai Humanitarinių 
Mokslų Fakultetas tnri 5 profesorius, o Teo
logijos Filosofijos Fakultelas turi taip pat 
tik I profesorių. Iš td seka, kad Švietimo 
Ministerija baigusiems Teologijos Filosofijos 
Fakultetų negalės pripažinti teisės dėstyti 
istorijų, literatūrų ir kalbas vidurinėse mo
kyklose”.

istoriįos ir kalbų specialybę, galės pereiti j 
Humanitarinių Mokslų Fakultetų”.

Žodžiu sakant, Ted. - Fil. Fakultetas 
neteks visos eilės profesorių, neteks teisės 
ruošti gimnazijoms ir kitoms vidurinėms mo
kykloms mokytojų katalikiškoje pasaulėžiū
roj. Tai yra neabejotina skriauda ir dėl to 
netenka stebėtis, jei Lietuvos vyskupai pa
reiškė savo nepasitenkinimų ir protestų.

PO SVIETĄ PASIDARIUS tis tie, kurie per gazietas no
ri apsiženyti ar ištekėti. Re-

Lietuvoj “ Jaunų ų Posau- zultatai būtų 100 procentų, 
lis,” o Amerike cicilistų Mai-

Balšavikų “rojuj” areštuo
ti amerikiečiai M r. ir Mis. 
Donald L. Robinson. Esu, pa
sirodė neištikimi carui Sta-

nai, ne svajotoji :*r savo la- &*,u tautos jėga, , mergų, o mergoms — kavalie-
liai atšalėliai; Išrodo, kad) VĮ«j pripažįstama ir jau rių KieU tenka patirti, ieš-
Lietnvų yra^jų^eidę tautos turima pakankinai patyrimo, jkantieji Vyrų ir pačių gauna)linui. Mano delnas rodo, kad 
žiedas, kad niūsų išeivių dvasiai ut-(prastus rezultatus dėl to, kad balšavikai areštavo ameri kle
jos sūnūs ir dailei 6, vį/ko gaivinti bei sustiprinti viena nemoka garsintis. Sakysim, čius ne už e-spionažų (šnipi-
graudžaai “Sadiėv iš geriausių priemonių yra

Katalikai, lankų Teol.-Fil. Fakultetų, ne- J niūniuodami.

Lietuva, man linksma buvo ekskursijos į Lietuvų. Reikė- 
gyvent tavo šalelėj” liūdnai ! tų stengtis, kad kiekvienas iš-

ei vis ir svetur gimusieji lie
tuviai galėtų aplankyti savo

starki moteris, kuri savo vy- nėjimų), ale parodymui 
rų padėjo į kreizauzę, turėtų'dei Šamui jo 
garsintis taip; įkad savo

Dė-

nori klausyti paskaitų Humanitarinių Moks- j Skurdas, vargas, nepaken-
lų Fakultete, nes, kaip girdėti, iš to faknl- dama atėjūnų priespauda stū- senųjų Tėvynę nors kartų per 
teto plinta ne tik bedievybės, bet ir botše-’ mė iš Uetuvos jos vaikus. Be dešimtį metų. Suprantama 
vizmo mikrobai. Dėl to tautininkų vyriau- mokslo, be kalbos, vien svei- kad kiekvienas išeivis tokių 
sybė, siaurindama katalikų teises Universi- įų raumenų ir pasiryžimo ku- norų, tokių svajonių turi. Ta- 
tete ir visur kitur, atidaro platesnius ke- p^į, išeiviai leidosi į tolimus, čiau tuos savo tioškimus dau- . P6“81!0* 
liūs bedievybei ir komunizmui plisrtl. Toks nepažįstamus knatus, kur ga-1 gumas negali patenkinti; čia 
elgėsis yra nepatrijotiškas ir mūsų tautai 'lįma Misviau ir knr ir brangi.kęljoųė, ir laiko slo-
pųvojingas. , 1 ..... . ... ... C.

“20 m. mergaitė, galimi pa
siaukoti dėl meilės, ieško my
limo. Bendras gyvenimas ga
rantuotas porai metų. Paskui 
galėsiu padėti ant valdiškos

“durnumų,”
___  žemėj neareštuoja

ir nesodina ant loekavos duo
nos šimtų, kurie ne tik šnipi
nėja jo, Dėdės Šamo, nenau
dai, ale net viešai veikia.

Tikri Mulkintojai

Pasirodo, kad pasaulyje nėra didesnių 
mulkintojų ir bloferių, kaip komunistai. Tam 
nesudaro išimties ir lietuviškieji komunis
tai. Štai, Brooklyno lietuvių komunistų dien
raštis, į padanges keldamas Sovietų Rusi
jos diktatorių Stalinų ir buvusiuosius “rin
kimus”, puola tų spaudų, kuri nėpialankiai 
rašė apie Stalino rinkimų komedijų. “L-ve”, 
nebežinodama, kaip jau begirti Sovietų Ru-

„ . . sijos “rinkimus”, rašo: “Dabar jie blofina
rginfcaoijoytno būdu u jautum, būtų Itng, ir k(Jtina sistam,, no^ ta

laisviau alsuoti ir kur 
'prakaituotas darbas nors kiek 
i geriau,vertinamas ir atlygina
mas. Beveik kiekvienas turė-

Sykį, du divorsnotos, arba 
nuo kurių vyrai pabėgo, ga
lėtų taip garsintis.ka, ir kitos kliūtys. Tačiau; 

atrodo, kad užsieniečių liet'.-I “Jauna, graži, švelnaus bū 
vių į Lietuvų apsilankymas do mergaitė, du sykius ra.si-

i

viau įtraukti. rir .
Šiuo metu eina LRKSA naujų narių pri

rašinėjimo vajus. Tad, pasidarbuokime, kad 
Cliicaga šiame darbe užimtų ne paskutinę, 
bet vienų iš pirmųjų vietų. Tų garbę galime 

ti, jei tik daugiau ir nuoširdžiau pa
dirbėsime.

Auginti Sus-mų. yra didelis reikalas. Pa
klausite kodėl?

Lokalinės pašąlpinės draugijos merdėja. 
•/Valdžia vis daugiau joms stato reikalavimų, 

kurių jos išpildyti nebegali. Atsiradus to
kiame stovyje, lietuviai katalikai dedasi prie 
tfcdiėviškų organizacijų: prie socialistų Chi
cagos Lietuvių Draugijos, prie komunistiš
kojo Susivienijimo. (LDS) ir prie kitų. Taip 
buvo, nes Lietuvių Katalikų Susivienijime 
Vakaruose per mažai buvo veikimo, katali- 

visuomenė nedaug apie jį težinojo, per-
dlpnai bnvo vedama agitacija.

Dėl to džiugu, kad jau dabar labiau iš-
lAĮadinama it plačiau užsimojama supažin- 

visuomenę su didžiausia ir stipriausia 
ierikos lietuvių katalikų organizacija. Tos 

veikėjų pastangos, be abejojimo, ne
tuščios.

jo svajonę, svetur užsidirbęs 
pinigo sugrįžti vėl į brangių
jų žemę, čia nuolatinę gūštų 
susikurti ir lengviau nors se
natvę saviškių tarpe praleisti. 
Deja, daugumui neteko susi
laukti šitos svajonės įsikūni
jimo; tam buvo įvairių kliū
čių, kurių tarpe žymiausia 
vieta tenka didžiajam karui.

' r - ->« - »- UetuVa didelld'kurto, dide-
sistema yra laisviausia ir demokratiSkiauaia lg3 jįgos motojo savo iSeivijok 
visam pasaulyje”. pavidale. Dar prieS kar, į į-

dar galima padažninti ir pa
gausinti. Reikėtų dar sustip- 
rint šia kryptini visuotinę 
propagandų, pasirūpinti ke-1 užtikrinus man, ateitį,^ ’ 
lionių papiginamais, ekskur si -I Nusigyvenęs girtuoklis tu
jų tikslesnių organizavimu, retų taip garsintis.
Lietuvoje užsieniečių svečiui “inteligentas vaikinas, tur- 
vješėjimo palengvinimu bei)to tur|g $io,0OO ir gerų dar- 
paįvairiniinu. Visam tam pa 'bų, ieško gyveninio draugės 
jėgų, rodos neturėtų mums,gu tjek paĮ turto. Prieš že-

Vylns gyvenimo, ieško minkš
to būdo, minkštos valios drau- 

' go. Turi turėt kiek turto, ,)rad

Vienas mano kampelio ta
vorščių užduoda tokį klausi
mų ir į jį atsako:

— Kuo skiriasi Chicago 
Stock Yard’ai nuo Maskvos 
Stock Yard’ų?

— Iš Chicagos Stock Yard’ų 
išeina kumpiai, lašiniai, ba- 
lionės ir Lpl Žmbnės juos su
valgo. Maskvos Stock Yard’- 
uose pagamintos mėsos nie
kas nevalgo: bųlšavikai turi 
kų valgyti, o rusų liaudis nė
ra kanibalai (žmogėdžiai). ,

Senovės laikuose 
pasitaikė rasti bat

trūkti. Sakysiu t j^agu kiek- ^mat Muori 'raridiini-. kr>• • V • • 1 • 1 A • - * *vienas išeivis laikytų savo
pareiga ir stengtųsi bent kas turt^ sutvarkysim

rasti batų,
/•“Snsir&ik

kaž kam 
kitur sa- 

ę žmonės
gių mažiausia $3,000. Kitų ilgai svarstė, kas tai būtų per

Ar girdėjot — Stalino rinkimai buvo, vairing svetimus kraštus yra! kraitį mietų aplankyti Lie-'jęj»

Katalikę Teisiy Siaurinimo
. Lietuvoje

. 8
B Dabar jau visai paaiškėjo, kad katalikų 

rtaisės Vytauto Didžiojo Universitete vis dėl
to skaudžiai yra paliestos. NoTs seimas ne
išdrįso visai panaikinti filosofijos skyriaus 
Teologijos - Filosofijos fakultete, tačiau ta3 
paliktasis skyrius nedaug reikšmės teturės.

’ kvietimo įministeris spaudos atstovams 
'pareiškė, kad, girdi, Fakultetas buvęs su- 
brganimotas nelegaliai, iki pat Universite
to reformos neturėjęs regulramino. Bet “le
galizavus” Testogijos - Filosofijos Fakul- 

ji baigusieji Švietimo Ministerijos ne
bos pripažinti turį teisę dėstyti istorijų, lite-
Mtūrų ir kalbas vidurinėse mokyklose.

Tų visų reikalų švietimo ministeris taip
aiškina: I i i jf li

“Teologijos Filosofijos Fakulteto Filo-
•ofijos skyrius galės teikti tik filosofijos ir 

ogikos mokslų specialybes, nors, be to, 
dar turės ir visuotinės istorijos bei lite- 

blū ros katedras. Bet šių katedrų dalykai 
būti tik laikomi pagelbiniais teologijos

demokratiškiausi visam pasauly 1
Toks pasakymas yra ne tik blofas, žmo

nių mulkinimas, bet ir didžiausia melagystė.
Kaip Stalinas rengėsi prie rinkimų ir 

kaip patys rinkimai buvo vedami, pasaulis 
apie tai gerai žino. Taip “demokratiški” 
buvo rinkimai, kad, prie jų besiruošdami, 
stalinininkai išžudė virš tūkstančio žymių 
komunistų, būk tai trockininkų, šnipų ir t.t.
Bet juos išžudė dėl to, kad ir jie norėjo 
turėti balsų valstybės tvarkyme, būti ren- mažiausiai porų milijardų li 
kamais kandidatais, ar kitus remti. Rinki- tų; o kiek tam dar vargo pa
ntai buvo taip “demokratiški”, kad kan- dėta, sielvarto ir skausmų ke- 
didatų sųrašuose nebuvo kitokių kandidatų, 
kaip tik diktatoriaus Stalino žmonės. Rin
kimai buvo taip “demokratiški”, kad bal
suotojai lyg avių būriai policinėmis prie
monėmis buvo varomi į balsavimo vietas.
Vorošilovas, karo komisaras, iš anksto per
spėjo, “rinkimai” turi išeiti 100 procentų 
Stalino naudai. Vadinas, kurie piliečiai ne
balsuotų, tiems grųso ištrėmimas, kalėjimas 
ar net sušaudymas.

Tokius rinkimus vadinti laisviausiais ir 
demokratiškiausiais visam pasauly, gali tik 
Maskvos papirkti žmonių mulkintojai.

išvykę bent puse milijono lie
tuvių. Beveik visi jie išvyko 
jaunatvės amžiuje, sveikatos 
ir energijos klestėjime, kada 
jų šeimoms, palikusioms na
mie, galėjo būti labai naudin
gi ir reikalingi. Tik pinigais, 
kukliai paskaičius visų išeivių 
išauginimo išlaidas gautume

n teta? Lietuva nuolat ir nuo
lat prisimena tų visokeriopų 
paramų, kurių jai reikalin
giausiu laiku yra suteikusi iš
eivija. Kartkartėmis gal pra
vartu prisiminti, kad ta išei
vija Lietuvai yra ir brangiai 
kaštavusi... Čia verta paste-

apsiženi- daiktas. Atsirado vienas mo
kytas žmogus, kuris pasakė,

turų, tai tokių priskaitytunm 
bent pustrečio šimto tūkstan
čių; skaitykime, kad tiktai du 
penktadaliai pajėgs savo to 
kį užsimojimų įgyvendint’, tai
vis tiktai turėsime dar ĮOO,-^68.. . t» • i i. - »• • >

_ . , . - T. (skolintų $1(MMJ. Pirkaitke čigonas.— Kai buvau jau
000. Jeigu kasmet i Lietuvi. x • • i-gerų brau ir pradžiai trūksta; nas, tai nepraeis penki,

Prasikoziravęs vaikinas ga- kad tai kirvio makštis, 
lėtų taip garsintis: ------------

“Liepsnojantis meile jau-i ūkininkas paklausė či-
nuolis ieško geros širdies drau- Kono> ar P8 e’na išpa^uties. 

kuri prieš ženatvę- pa- — Ją, jų, ponuli, — atsa-

važiuotų ' jų dešimtoji dalis, 
tai būtų 10,000. Tegul jie su
mokėtų už kelionę, į L'etuvų

pinigų. Amžius ir 
nesvarbu.”

se-
išvaizda ši metai, aš ir prie spaved- 

nyčios. Dabar, kai pasenau,
l Taigi, šitaip turėtų garsin- rečiau einu.

ir atgal, po 100 dolerių, tai ____________________________
sosidarytų milijono dolerių r,nlQ karll|i
suma’ kiek svetimoms laiviiunkvstė-

Jeigu kelionė kaštuotų, ten'ms išmoka mūsų nžsienieč'ai
ir atgal, šimtų dolerių, tai 
ja h ekskurgijog tuojau patri
gubėtų, nes tokia kaina būtų 
prieinama dideliam kelianti 
norinčiųjų skaičiui. Tiknrmo-

‘ki kuršininkai, tai pamatysi
me, kad mams būtinai reikia 
ir galima turėti ir savo eks
kursinius laivas; geram biz
niui ir kapitalų susiras.

moters vaidmuo buvo labai žy
mus, kad vyrų ir moterų ide
alai šeiniai, tėvynei ir dva
singus gerybėms yra tie pa
tys, kad lietuvių vyrų ir mo
terų buities kovoje pasireiškė 
jų reikalų solidarumas bet ne 
priešingumas. Suvažiavimas

je kelionė rr neturėtų būti
bėti, kad baisusis karas pu-1'bnmgettt. Jei dabar mokama j aT turiu į
sėtinai šių sųskaitų išlygino: dvigubai brangiau, Ui tiktai .. vtį Ldetuva ai nadarvsin 
per išeivijų karo meto buvo' todėl, kad laivų kompanijom

Xuui.Wyki.ne: Ku drf m.j nutar4 P“8™*"11
’ užsienio lietuves.

1938 m. vasario 16 d. sueina lygiai 20 
metų kai Lietuvos Taryba paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę. Tai labai reikfilningos 
sukaktuvės, kurias turėsime jškilmingai mi
nėti. Prie šių sukaktuvių iš anksto pasiruoš- 
kime. Neturėtų likti nė Vienos lietuvių ko
lonijos, kuri neminėtų to svarbaus mūsų tau
toje įvykio, to didelio laimėjimo.

e h e

Baigiasi metai. Administracija jus pa 
ragina atsilyginti už “Draugo” prenumera
tų. Ir juokų nekrėskime — atsilyginkime. 
Ir kitus pakalbinkit užsiprenumeruoti tiky
binės ir tautinės krypties dienraštį. Tai
mūsų pareiga. • , • ,

e • •

Kiekvienas lietuvis katalikas turi skai
tyti bent vienų katalikiškų laikraštį ir pri
klausyti bent prie vienos lietuvių katalikų 
organizacijos. Tuos, kurie katalikiškų laik
raščių neskaito, katalikiško veikimo neremia, 
pasaulis vadina šiaudiniais katalikais.

išsaugota, lietuviu tautai daug 
tūkstančių brangių gyvybių, 
kurios būtų žuvusios Europos 
galiūnų baisiose grumtynėse, 
o po karo atstatoma išeivijo
je rado sau ėidelę paramų, 
daugelių šeimų Lietuvoje jų 
išeiviai kariai pagelbėjo karo 
griuvėsiuos© atšikurti, atsista
tyti, ekonomiškai sustiprėti.

tnri tarpusavins susitarimus 
nnslatytus kelionių .tarifus 
(kainas), ir nuolaidų net ne
turi teisės daryti. Keliones 
mūrų išeiviams atpiginti ga
limu būtų tiktai pasistačius 
savo ekskursinius laivus.

Reikėtų turėti bent du fni 
vus. Lietuvos Nepriklausomy
bės dvidešimties metų sukak-

Išeina, kad kafbant apie j tuvių proga vertėtų pagal vo 
Lietuvos išeivijos gausumų, 
galima pamatuotai pakartoti 
posakį, kad “nėra to blogo, 
kurs neišeitų į gerų...”

Dabar ir Lietuvoje $r išei-

ti apie bent vieno turistinio

kų galėsiu, kad į Lietuvų ga
lėčiau plaukti, pigiau ir ma
loniau, lietuvišku ekskursiniu 
laivu. Tsb.

Lietuvos Moterų Jubil. 
Suvažiavimas Sveikina 

Užsienio lietuves

KĄUNAS. — (Iruodžv) 10 
d. penktadienį įvyko Lietavos 
Moterų Jubiliejinis suvažiavi-

laivo jsigyjimų. Nėra abejo- jęUrj prezidentas A. Sme- 
nės, kad toks laivas daug po- pasveikino pasakydamas, 

kad Lietuvoj 'moterų

LIETUVOS MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

KAUNAS. — Gruodžio 12 
d. įvyko jubiliejinis Lietuvos 
moterų organizacijų atstovių 
suvažiavimas, pirmųjam 19- 
07 metų suvažiavimui prisi
minti. Atsilankė Valstybės 
prezidentas su ponia A. Rme- 
toniene, rašytoja Petkevičai
tė, redaktorė F. Bortkevi- 
čienė ir 30 moterų organiza
cijų atstovės.

KAUNAS. — Gniodžio 13 
d. įvykusiam jaunalietuvių ra 
jonų vadų suvažiavime Mini
steris Pirmininkas paskatino 

H1
I i<*

tautiškuose žaidimuose.

tai rautų mūsų išeivijos eks- 
kuir’jų išplėtimui ir kad lai-

vijoje nuolat kalbama, rašo-;vo ’Skiky*“* lr 'naudojimo- j kovos, nes tos rūšies lygy 
ma, svarstoma apie tolimesnių i bfltų pe1"10*1* , j bės sųvoka eina iš Lietuvos
ir glaudesnių tarpusaviu san-Į Iki šiol mes skaičiuojame,1 senovės dvasios, kad ko Vh- ^Jun^ rau 1
tykių rėmimų ir plėtimų. Atė-!kiek Lietuva išmoka svetim- karų Europoje tebelauk'amo, Mz**,cn,° viai. .porte 
jo,laikai, kad ja u I* Lietuva Šalių laivų bendrovėms už pas mus jau sulaukta, kn«l
kai kuo gali savo išeivijų po-* savo prekių išvežimų ir atve-'tautiniame atgimime lietuvi ), j PLATINKITE “DRAUGĄ”

sulygintos su vyrų
teisės 

teisėmis



DRAUGMšeštadienis, gruodžio 13, 1937
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VAKAR TAIP, ŠIANDIEN KITAIP, 
O RYTOJ?

Netikėtai užtikau straipsnį sį Lietuvos Raudonojo Kry- 
“Vilnies” 293 nr., kurį per- žiaus Rėmėjų pirmininkų, kai. 
skaitęs įsitikinau, kad jį pa- j > viršžmogį ir tiesiog “kan 
raš? dr. A. K. Rutkauskas. Ididatų į šventuosius’’. Palan-

Nustebęs Atsukau pats sau. kiai kalbėjai apie kun. Kru- 
“Nagi, daktare, ar jau taip pavičiaus puikių barzdų ir 
toli nužengei!!’’ Įprof. Dovydaičio geniališku-

() juk, rodos, taip nesen ai, 9ių. 
gyvendamas ant Leavitt prie I Get gražus iš Lietuvos LR K 
23 gatvės savo namuose Chme- Fl) karvutei užtrūkus, net tei- 
liauskui, kompozitoriui Sim- smo keliu reikalavai sau al
kui ir kitiems savo draugams lyginimo iki kontrakto pabni- 
šaukei: “Vyrai, atminkit, kad gos. Po to katalikai jau nu- 
katalikybė, tai mūsų tautos stojo būti mūsų tautos nugar- 
nugarkaulis!” kauliu, bet socialistai, ypač

Nors katalikai gerai žiiiojo "Naujienų“ redaktorius buvo 
tamstos praeities sebravimua, Tamstos giriami ir į padan- 
su “Tėvynės“, “Vienvtės Lie ges keliami.
tuvninkų“ ir kitų laisvame-į 'Bet, matyti, ir “Naujiena 
nių štabais, vienok katalikai, ms“ atsibodo tamstos tas 
tamstai patikėjo ir pavedė Į“f|y oVer niglit“ draugišku- 
svarbių misijų atstovauti Lie-'mas, kad šiandie jau komunis
tu vaje Raudonojo Kryžiaus tų laikrašty randi vietos save 
Rėmėjų Dr-jų. purvams prieš asmenis, ku-

Ir niekam nėra paslaptis, riuos dar taip neseniai gar- 
kad toji misija Tamstai buvo binai.
'medžiaginiai gana pelninga. Daktare, nei tamstos, nei

O grįžęs iš Lietuves rašau- kit4 “Vilnies“ “inteligentų’
< iam šJnos žodžius garbinai melai nei kunigui Krupavi- 
kun. Petraitį tuo laiku bv.vu- čiui, nei prof. Dovydaičiui,

Pirmojo kariuomenės vado gen. S. Žukausko laidotuvių iškilmės V. D. Karo Muziejuje. Iš kai r 
reivio kapo pagerbiami vėliavos nuleidimo apeigomis, V. D. Karo Muziejuje kalba Valstybės Prezide 
delyje išrikiuoti vainikai.

Lietuvių tautai nuopelnų ne
sumažins nei vyskupo Jurgio 
Matulevičiadr šventumų, nepa
naikins. Tamstos, daktare, pa
stangos tikrai yra tuščios.

Petras Cibulskis

JONO VISTELIO 
SUKAKTIS

Šių metų lapkrčio 24 d. • 
sukako 100 metų, kaip gimė 
aušrininkas poetas Jonas An-J 
drius Vištelis-Lietuvis. Jis 
saVo asmenybe ir veikimu bu
vo naujosios Lietuvos žmo-' 
gus, kuriam buvo nebeken- 
čiamas joks svetimųjų jun
gas. Jonas jAndrius Vištelis 
buvo gimęs 1837 m. lapkričio 
24 d. Zapyškyje, Kauno aps
krityje, neturtingoje šeimoje. 
Iš pat mažens jis labai ver
žėsi prie mokslo ir norėjo bū
ti kunigu. Nepakęsdamas 
žiau riaus rusų jungo, jis vei
kliai dalyvavo 1863 metų su
kilime. Sukilimui nepasise
kus, buvo priverstas bėgti i 
užsienius ir, būdamas revoliu 
cinės dvasios žmogus, po kiek 
laiko atsidūrė Garibaldžio 
sukilėlių būriuose. Atkilęs į 
Poznanės provincijų, jis vedė 
lenkę mokytojų. Tačiau Poz
nanėje jis neilgai tegyveno, 
nes jį iš ten ištrėmė vokiečių 
vyriausybė. Į Lietuvų Vište
lis negalėjo grįžti kaip buvęs 
1853 metų sukilėbs ir “Auš
ros“ bendradarbis. Ieškoda
mas laisvės ir laimės Vištelis 
su savo šeima nukeliavo į 
Pietų Amerikų ir ten bnvo 
nusipirkęs gana didelius že
mės plotus. Neramus audrin
gas gyvenimas, šeimos ne
santaika ir įvairiausi kitoki 
nepasisiekimai smarkiai pa- 

1 kirto Vištelio sveikatų, visiš-

NAUJI 1938 METŲ
GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE 
Progress Krautuvė

A. A. GEN. S. ŽUKAUSKAS PAŠARVOTAS KARSTE

idealizuodamas lietuvių ra^: “Kas Grikonains Odi--j 
į, Vištelių tų pat daryti su IHjada, Rimijonams' 
io ir kitas lietuvius. Enejida, Žydams senasis tes
iekite, — jis .rašo, — lai- tamenta* Krikščionims nau- 
te ir ginkite senųjų ir ja8*55 testamentas — tai, 
tųjų savo bočių padavi- mums, kaipo lietuviams rita. 
- kalbų iš visų prtjėgų — giesmė Vitolrauda, pirmoji 
įmanydami ir kaip įga-j dali» anos didžiosios epope- 

ni — nes tai yra jūsų D08 vardu Anapielas“. Pats 
giausia® turtas paties Vištelis buvo pažįstamas su 
o duotas, o ir vienintė- Kraševskiu, ir Kraševskis jį 
r paskiausia jūsų dviaš- nekartų yra raginęs išleisti 
s ginklas. Jeigu pavely- lietuviškų laikrašti, 
jį sau išplėšti ir nnžavin ištelie, brangindamas vi- 
myksite ir jūs su juo ea tai kas lietuviška, labai nė
gė iš šio pasaulio“. Viš- kentė Lietuvos priešų, ypač 
brangino ir idealizavo ne'j*8 baisiai nekentė lenkų. Jis 

lietuvių kalbų, bet ir vi-' lietuviams patarė jokiu būdu 
tai, kas yra lietuviška.' nevesti lenkės žmonos. “Ge- 

buvo nepaprastai bran-'rai, j’8 aako, kad gerieji mū- 
lietuvos praeitis, kurioje SU broliai kokios lenkpalaikės 
matė tiek daug karžygiš- neveda, nes tai atviros pra- 
o ir didingumo. Norėda- garas gyvenime. įbilda plie-

lietuviams iškelti Lietu- nin5s tr#tinSs ir miUinilkm
.. dvasios tai Ksantipas veisleipraeities groži jis išvertė Wx. , . ,r.

; . . T „ nugalėti; ale ir nugalėjęs tu-tuvi, kalb, Ignaco Kra- SWyje kūne>
kio “\itolio raud, ftis beveik ir dvasioje, gaut, ko.
sla® mūsų tautiniam atgi- voje. Mano pati, kaip smakas,
ui turėjo didelės reikš- norėtų savo vaikus lenkiškais
Jau pirmajame “Auš- nasrais praryti, tai yru sulen-

’ numeryje Mikšas taip (Tęsinys 7 pusi.)

Tel. CANaI 

WEST SIDE VIESBU

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEIPasiūlo Specialiai Lengvais Išmokėjimais

3ALĖ RENDON DĖL VISŲ PARENGIMŲ 
yeselRms. šokiams, baliams 

VIRTUVĖ. III SIDABRINIAI INDAI DYKU
VValtcr N elfas, Mav,

| 2435 So. Leavitt Street Chicago, I
5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHfimnHMiMiiumitiiiiimriii:iimiEmiiiiiiiiii

GERKIT

<Smbrosta

Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas ii geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOU1.EVARD T17S

Duokite Kalėdų Dovanų Visai Šeimynai— 
Duokite FRIGIDAIRE!

Progress Krautuvė kaip tik aplaikė 1938 Metų 
Modelius

Dėl Kalėdų,Pirkėjų pilnas pasirinkimas — Mažai 
tereikia įmokėti — Pirmų mokestį galite pradėti 

VASARIO MftNESĮ
Frigidaire bus nuveltas Kalėdom GOOFU»S \ 1

IM CAMAOA. IHERC’S \ I 
A M6W \l
MOU HPNB TO WWT PNC I 
PPPZS BCPOt?E MOV O*) /1
Ger MftRtteo. x 
A peueit m CAMftūPtvMo 
rauso opf h«9 CMfSMCMsrr 
Btf aust MC PKSUao X 
p«oBaBLV viooteMT sr J 
SP»WOM<Jr TO HlS &KV.

JM PIX DAVfc »•

IFtCV CVAlM it GINĘS fig®
A MAK A CHAMCE TO 
RERUZe VfHFTT HES COK&.'/

HA'. HA'. THE V/0MO4 
TWW*E ARE TVtylMG 
TO FK5HT THIS > 
ORŲlHAMCC: ,----- -

3224 So. Halsted Street
J. KALEDTNSKAS,. vedėjas

Tel. VICtory 4226 Chicago, Dliinois

Paaiklaaaykita mūsų gražaus Lietuviiko Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vai. ryte, iii stoties W0E8, 1360 kiloeyeles.

Dėl Tamstų patogumo, Krautuvė atdara Nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 4-tos popiet 
ir kas vakarų paprastom dienom



I
JU Pcika

MANO PRISIMINIMAI Iš EKSKURSIJOS 
LIETUVON

Jausmas pamatyti Lietuvy, bu kaž kaip įsakančiai. Juk 
i^aia metais būvu stipresnis mes ueprašume, bet veržiu 
Škotijos lietuviuose, uegu vi- Ulės...
sais praėjusiais metai*. Ir i vieną autobusą netilpome.; 
skaičius 64 sumušė visas iki Aut rasis seka iš paskos, bet 

darytas iš Britanijos net suaikimaium jis atsilieka ir 
bendrus ekskurs jas, kurių di- Hamiltone mes jo lauktino, 
džiausiu buvo kuu. V. Mažo- t’ia mūsų “dainininkai" 
>0, 1934 motais, būtent 48 da- persėda j antrų j ir ten su 
Jyviai. kitais juokauja: —
• Važiuoki iš Siūlių yra - Saugokitės Lietuvoj., pra
■- . . . rasti savasias l luias, — perdaug suukiau, mgu is Amen

spėja kaž kuris iu jaunųjų tia':- 
nininkų škotietes.

Tos nors paraudusiais vei
dais, bet nepasiduoda:

( — Mes mokame už kelionės
bilietų, bet ne už svorį.

Mūsų nemaloni pradžios nuo 
taika išgaruoja. Visi pradeda 
labiau kelione domėtis. Gra
žūs, aukšti Škotijos kalnai pa 
traukia visų akis. Grožimės 

Lietuvą,' Cto*. Šulinskui įteikiamu Vydių &jJuo kartas. Pasižy-
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kos. Amerikiečiai, paprasta?, 
seilę į laivų, su -.uažu persė
dimu Švedijoje, atvežami Į 
patį Lietuvos pajūrį. Gii &ko- 
tiečiai visų kelionę, kuri vra 1 
gan varg nga, turi atlikti sau
suma.

Tyla, kurių sudarė ekskur
sijos laiminimu dvasios vados 
kun. J. Gutauskas, buvo kaž 
kodėl nejauki.

Jų vos girdimi maldos ž.o- arėjusiam kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės gen. Žu-
<fccmi daudiuo ekskursantus ir kauskai Amerikos Liet. Vyčių organizacija 1927 m. dovanojo
daugelio-akyse pastebėjau u-.8* krautai. atstoves nusuntė aukso kardų. Dešinėj viršui
j^ras. Greitas su sųv^siųis I Išvažiavus iš Škotijos terį- Žukauskas, žemiau dvi L. V, atstovės (kairėj A.
persiskyrimais... būsima kelio- , torįjp/-, ištinka pirmasis KuMiauskaitė, dabar adv. Gabaliausko žmona, tuometinė oen-
fiė... nežinoma ateitis... juos nepasisekimas: sprogsta p r- |rą> rašt.> įteikia kardų. Už RuMiauskaites - Gabaliauskienės 
ipmainino. mojo autobuso padanga net stovi K. Viesulą, t ..metinis centro valdybos pinu.

Baigta. Mes turluo “supru- keturis kartos. Jaunieji kai- r . ■ , ----- ----- ------- -- ,r

kaituoii” iki prH^vtn-žyyitP tina storokas piimojo antobu- Viktorijos gelžkelio stotį. landų po p.etų į Dover o uos 
pro savuosius, draugus bei' ekskursantes, kad tai per Londonas — trumputis žo- tų <
pažįstamus prie autobuso. Jų -W kaltę, bet kuomet sprogs- dis, bet miestas — milžin s- Pažiūriu į laikrodį ir nusi- 
tįek daug, kad su čemtgiamąiąi V antrojo autobuso padųn- kas. ..... .a . gust u.

nes

lunku 'praeiti. ga, kaltinti moteris dėl par- JLs neturi Amerikos dan;o- Jau po dvylikos. Gaišti m>-
— Neužmiršk, parvežti lie- didelio svorio jaunieji nebe- vėįįų, bet puikios vilos ir ši- galima. Mokytojos Savickai

tuviškos degtinės ir papirosų, drįsta. 
—• primena pažįstamas.

Tokioje minutėje nejaugi gi- 
nčysiesi. Prižadu.

Pagalios autobusas pradeda 
važiuoti. Savieji dingsta mo- 
jcojamų skarelių sūkury, ir 
motoro birzgame išgirstame 
paskutinį linkėjimą: 
i — Laimingai.
■ Tik dabar mes gauname tru 
pūtį atsikvėpti. Vaišinamas 
saldainiais, vaisiais... Vienas 
jaunuolis uždainuoja; “Leis
kit į Tėvynę”... Tie žodžiai

N/>rs išvažiavome net ketu
rias valandas prieš reguliarių 
autobusų išvažiavimo laikų 
bet dėl nelemtų “sprogimų” 
pastarieji kelyje mus pralen
kia ir tuo įvaro mums bai
mės, kad galime nespėti į iš
einantį traukinį Londone. To
dėl vaišiname kuo kas tik ga-1

ypatingai mūsų ekskursijai j joje yra jūsų klimatas* bet pėĄ.erai. Praėjęs pro šalį lai-
daug padėjęs Lietuvos vice vistik sausumos klimatas žy ve tarnautojas pastebėjęs iš-
konsulas Zmuldainas (i.ii’ii skiriasi nuo vandenyno veidų prieina arčiau ir

Londoną paliekame 3 vai. klimato. 1 ..... ,„ ... munuagai jai pasako:
po pietų. Važiuoti puikiuose via oras ir šaltesnis ir drė-
p.Jmano vagonuose tikras ina gilesnis. Vis* tuoj sv.siiešo 
kaminas. Patogios, minkštus paltus ir ieškosi patogesnio 
k&tės, staleliai, kuriuos apsė- vietas laive. 'Moterys susėdę į 
dę ekskursantai daugumoje kėdes kalbasi, gi jaunieji kry- 
lošia kortomis, kiti užkand- kštauja po laivo įnirty.
»wių,’a. Į Jūroje siaučia nedidelės vil-

liar t rauk m v ne an du ui tty* ir laiv,i truPuti SUP“> k"s i 
>Wwaa, iidali'uau,« dn tik- kreiviams yra nepem.aluniau [JR. g, RAKAUSKAS 

ros kortelės, kuriose surašo
ma to asmens pavardė, var
das, adresas, t.t.

. Artinamės prie Doverio. Su- 
siieškome savo daiktus ir, 
traukiniui sustojus, nešame 
juos į laivų

Ners Angį’joje sakoma, ka i

AKI V GYDYTOJĄ!

— Jeigu ponia sirgtumėte, 

(Tęsinys 5 pusi.)

Lit. I UViAl” DAKTARAI’

Tel. Ofiso:
LAFayetto 4017 

Tel o auti):
HEMIock 6286

Rez. :
2456 W 69 SK

DR. VAITUSH, OPT.

AKIU
EIETUVI8 

OOTOM ETR1C ALK Y 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 metą praktika v tao 
Klano Garantavimas

Palanffviim aklu Įtempimą, kaa es
ti pri«&aailmi Kalvos skaudCjiino, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą aklų karttj, atitaieo 
trumparegyste ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi 
tikimuose egzaminavimas daromus su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama j 
mokyklos vulk’is. Kreivos akys ati 
taisomos.

Vala-d"- "no 10 iki 8 vai. vak. 
NedėlioJ pagal sutartj.

Daugely atsalk imą akys atitai <*- 
mos be akintą. kakr; plotos kaip

I pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
i Phone Boulevaru 7589

mtkuetį atgal statyti rūmai —Įtės lydimas, persėdom į taksi 
didingi. Londoną nuosekliai ir važiuojame į belgų konsu 
apžiūrėti ir susipažinti su latą.
jno — trūktų ne mažiau pusę! Prakaito lašai lipa per ka
ulėtų laiko, o mes kaip tik ktų nes kaip tyčia ir diena 
jo neturime. Į pasitaikė karštoka.

Ilgas važiavimas Londono, Pagalios konsulatas. Belgų 
gatvėmis mus nervuoja. Nore- konsulas, iš anksto pabliur
tume, kad jis būtų mažesnis,| muotas, mūsų laukia. Pat-.
tuomet greičiaus pasiektuma konsulas — labai malonu.- 

lime šoferius, kad tik šie pasi- tikslą, bet gatvės lyg tyčia žmogus. Teiraujasi apie kę
sk ubin tų.

Savo pasiekiame.
Autobusai maurodami “du

nda" ir mums smarkus važia ' mes dar Belgijos vizų neturi-' Spėjame. Mūsų išfeisti su
minus taip malonūs. Juk mės v Anas sukelia pasitenkin mą., nie, o traukinys išeina 3 va- sireuka būrelis londoniečių ir

vingiuojas! visokiais skverais lionę, užjaučia 'mus ir atsi- 
ir atrodo galo nebus. Į sveikindamas nuoširdžiai pa-

Svarbiausias dalykas, kad linkį sėkmės.

važiuojame j Tėvynę... tad vi- Vienoj vietoj vos tik nešusi
ai su įkvėpimu dainuojame... dūriam su karišku gurguolės J 

Mūsų daina galingu a’du sunkvežimiu, bet tas nepavei- 1
veržiasi erdvėm.. kia mūsų ir mes tokiu pat
^■Liūdnas dainos tonas, skai: - lempu atvykstame į Londono

8^

METŲ PRITYRIMAS 
lamine

30
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANai 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIf RQ
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

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

38

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUIA BUICK/ I

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, lw.
Buick ' Cadillac • LaSalle j

3860 Ogden Avė. Tel. Grawford 4100

.u,. .. A,

-:a.
Viena moteris jaučiasi ne-

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vaL: 10—12 A. M. 

ir 8-B P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.Tel CANai 2345

DR. F. c. w:n$kunas
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W- Cermak rfoad
Vai : 2—4 ir 7—9- v»l. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 Sa Leavitt St

TeL CANai 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON * 

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

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

Ras. 2126 S. 54h Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413DR. A. 1 MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4970 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien ištyrus Seredą, 
Sekmadienj susitarus.

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

AMERKGS LIETUVIŲ DAKTAR J DRAUGIJOS NARIAI
TeL LAFayette 8016

DR. C. T. SVENG1SKAS
DENTISTAS

1300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pa'rnl Snlarti

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
.. Ofi-o vai.: 2-4 ir 6-8 p. m. ..

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- , 

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHTCAGO, ILL, .....

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubiic 9723

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

vakarais nan 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6450 S. Rockwell St. 
Telefonas REPnblic 9600

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Proepect 1012 
R«*. TeL Republic 5047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHABLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 luboe
CHICASO, ILL

TelefonM MIDw*y 2880 
OFISO VAI.ANDO8:

Nno M iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4 
va] po pietg. ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

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

Tel YARda 0004 
Ras.: Tel. Pl^sa 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 e. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NcdHioniis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment

DD. 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. 

Offiao Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROapsct 1930

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. 
Telefonaą REPubiic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2403 W 63rd SL. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal 8utartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS ’ 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
' Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal an tartį.

Nedėliomis pagnl sutartį.

Re3. 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. 1 SIMONAITIS
UTDYTOJAS IR CKERUROAS * 

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

TeL ofs. REPubiic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Waet Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.: 6-9 v. v. 
Šeštadieniai.<< nno 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

šeštadieniais nno 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

ToL CANai 0257
Res. PROspeet 6659

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

Residencija: 6600 So. Artesinn Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motenj ir vaikų ligų gydytoja 

6000 So. Halsteu St.
Valandos 2—4 j>o pietų, 7—8 v. vak. 

išskvnia seredomis ir subatomis

TeL BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res.: KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
Chicagos lietuvių kv. Kryžiau* li- 

goniųė, kaip ją pripašino American 
Medical Association lr American 
CoUege of Surgeons, yra Claaa A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jos patarnavimo, 2700 W; 69th St, 
tol HEMIock <700.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

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

twr vr liti Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
i TOTO skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

f. U. ... .t . .< --- — i...... -rtn... .n.,^ Ui fiMll i
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kojai pasidėti.
Bet mūsų nuotaika gerėjaJ 

Nors nuvargę, tačiau, lažaM 
žibančiais veidais pasiekiaoMI 
numylėtų savo tėvynę.

0 tėvynėje prasideda visai 
kilokis gyvenimas. Kaip ko
kiame žavingame sapne, gy* 
v*ni žmogus tarp savųjį . u 
dienos plaukia laime.

lr kaip gražiai vienas Ufl 
tuvos dainius tai išreiškia:’

Nameliai mano brang*®,
Man visur patogu...
Bet niekur nėr tiek laimėlei
Kaip po jūsų stogu...
Kų mes pergyvenome per 

dn mėnesius Lietuvoje vėfiHM 
parašysiu. (Galas}

žtingai plaka, nes artinamės 
prie Lietuvos žemelės.

Be didesnių įspūdžių pasie
kiame Berlynu. Nuo Šia ir pra 
sideda vargingiausias mūsų 
kelionės etapas.

Į mūsų rezervuotų vagonų, 
jau iš anksto į jį susikraustę 
vokiečiai, mūsų neįleidžia. Pa
sidarė sąmyšis. Kiekvienas 
grūdasi kaip beišmano. Visa 
laimė, kadi pasimaišė keletą* 
žandarų, kitaip nebūtų apeei- 
ta be muštynių.

Su žandarų pagalba, var
gais, negalais susikeinšain vi 

,dun. Mes taip susigrūdę kaip 
silkės bačkoj: kitiems stovin
tiems nėra viefbs kur kitai

nijų. Komisija kviečia visu 
! att’l&nkyti.

KENOSHA

Gruodžio 12 d. Šv. Vardo' 
dr-ja turėjo dideles iškilmes. Į 
Ryto nariai ėjo in corpore 
pi it šv. Komunijos, o po Mi
šių laikė susirinkimų parapi
jas salėje. Po pietų sykiu su 
llebouu kun. F. Skruodtniu 
dalyvavo CYO suvažiavime 
Šv. KazAniero parapijos buž-; 
nyčioje, kir kun. Dutko, Šv. 
Anti.no parapijos klebenąs,! 
palakė pamokslų Šv. Vardo; 
dr-jos nariams ir CYO atle- 
tane. Pamaldos baigėsi paga
rbinimu Šv. Sakramento.

Gruodžio 20 d. Tretininkės 
už) mšė šv. Mišias savo mi
rusio nario Jono Grabausko 
intencija. Apaštalystės Mal
dos di-ja irgi užprašė šv. Mi
šias to jiaties asmens inten
cija. Skaitytos bus gruodžio 
29 u., o g:edoto<s — gruodžio

Už savaitės jau ir Kalėdos. 
Ta proga sveikiname visu- 
parapijomis ir apylinkių lie
tuvius su Šv. Kalėdomis, lin 
kė tonu džiaugsmo ir sekhrn 
gos darbuotės bažnyčios ir 
rautos naudai.

3 vai. po piet ir 7 vai. va- 
kaie parapijos salėje buvo ro-1 
domi judamieji ir kalbantieji į 
paveikslai “A Piflgrimage to! 
Rome”. Paveikslai labai įdo
mūs ir pamokinanti. trankėsi 
daug ir svetimtaučių.

Lytoj po sumos bus susirin 
klmai Birutės dr-joa, Vyčių 
3S kuopos ir Seserų Pranciš- 
kiečių rėmėjų.

Gruodžio 19 d., 3:30 p«. pie 
tų bus buneo party p irą pi j<: 
salėje. Pelnas skiriamas įtai 
sy mui naujo pečiaus j ktobo

norėtų lietuviškų su! 
Kalėdoms, lai kreipia- 
Kaaį Stulgaitį, 5536 34

Kūmutė

ivLAi is )t> patarimo žinosiu kas 
ETUVON daryti.

1 Šitas dealoga^ visus praj: o 
kiną. Ekskursantai pradeda 

Aš jums hd u n apsiprasti su laivo s.t 
laryti. puiri ir ima daug’au domėtis 
‘‘blanda jūra, bei pačiu laivu.I
nepatiko, Laivai- palaikų susisiekimų 
že; j Lamanše sųsiamy, ypatingai
iu, tai ir kuo nepasižymi. Juos greičiau

h your hair gray *
ls it going gray?
ls it drab, (adador $traak*4 ?

Prie gen. S. Žukausko karsto. Generolų garbės sargyboje budi kariuomenės vadas brig 
gen. St. Raštikis. Laidotuvių eisena Kauno gatvėse.

galima priskirti upių laivams, namais yra labai švarus. Žmo 
negu jūrų. ' -nės labai mandagūs ir svar-

Žemi bortai ypatingai būna blausia pasižymi gerais kata- 
pavojingi audros metu, Bes likais. , —a į
keleivį lengvai gali nublokšti Dar tektų pabrėšti, kad a 
jūion, arba patys gali apsi- tostogaujantiems Ostendo ku- 
verstL ’rorte yra Labai pigios gyveni-

Panašus atsitikimas ištiko mo sąlygos. Kambarys su vai 
1932 metais vienų prancūzų giu savaitei kaštuoja 12-15 
laivų, kuris- buvo nupjaukę* šilingų, kas ištiesų. kurortinė- 
su penkiais šimtais žmonių į se sųlygose nuostabiai pigu? 
vv.rų salų jūroje. Lš ryto die- 1 Apleidžiant Gsteudų, daros net 
na buvo graži, bet, nelaimei,1 nemalonu. Per dvi valandas 
po pietų grįštantį laivų ištiko Į :n,*s taip spėjome susibičiu- 
audia ir jį apvertė. Vos ke-! liuoti su belgais, kad skaitome 
.etų iš laivo įgulos tuomet iš juos kaip lietuvius. Nors tik- 
gelbėjo, o virš 500 žmonių su- rur.ioje ir jiems tenka gyven- 
:aūo sau kapų jūros gelmėje, ti panašiose gyvenini/) sųly- 
Tvkios tragedijos pasitaiko gose, kaip įr lietuviams. Jie 
retai, nes prieš audrų tokius irgi kaip ir mes Klaipėdų, per 
iaivus niekados neišleidžia į karų atsiėmė užgrobtas vokie- 
jfiių. eiii, savo žemes.

lš Doverto i bei iru uesta O- 1 odėl vokiečiai

Oon’t le» thote HH-fala maris® <rf aga r—aln 
They make you look ood feel old beyond your 
years. Irose them qofckly and simply witb 
Clairol which shampoo®, reconditioMS and tint* 
your hair back to it® own natūrai-lookinpcolor 
...glowing with youthful highJight*..«ia o— 
tripla-action teatmeni.

Dovana

A»k your beautician. Wri»e for ERES baakleV, ERES 
advice on care af hair and ERES baavty analysi®*

OLD PEOPLE «nd 
way to kccp brsotfii, išnašiom 

pr’< nionėanis kaip ir Klaipė
doje, stengiasi kiršinti tenais , 
„•y venančius belgus, tik čia, j 
jie turi mažesnį pasisekimų^ 
nes belgai netaip lengvai už 
pinigus parsiduoda, kaip kad 
mūsų Lietuviai Klaipėdoje.

Pervažiavę Belgijų, vokie
čiai patikrina <mūsų dokumen
tus.. užregistruoja pinigus ir 
mes važiuojame toliau.

Čia truputį nustembamu. 
Mes tikėjomės iš vokiečių 
grieštumo, ar panašiai ko, o 
jie, net nekrėtę mūsų daiktų, 
mus praleidžia. Tas sukelia 
mūsų dėkingumų jiems. Juo

Raitėsi® (bad breath) qnicfcty yiaMn

MINKŠTAS KRRSLAS
iClthcr bneaoM of etoraach dlrtur&anree, Iroe 
fermentatlon, or the rreerln, oi telae tent h, o, i 
people fr«queetly have halitoeie (bad breath). 
No wonder ethera conaider them a nuleei.ee.

Būt now adrnee has found that theergaler 
uee ot Lieterlnr aHll often overcome o (Te nei va 
mouth odom due to Uw lenaentation o( Uny 
bite of food on mouth, teeth, or dentsl platu

Dėl aklu pavaMP'MiJ nuo Saulėa, 
Vėjo ar Dulltiu, vartokite IteUa to
gu* Murinę: Paleagvina Bumam 
stos akis.

Saugus Kūdikiams Ir Suaugualaaaa.j 
Visose Vaistinėse.

Roosevelt Furniture Kom

panijoj jūs rasite didelį pasi 

rinkimų visokių krėslų ir ki 

tokių namams rakandų.

is prefer this "flavor 

different"
Don’t oftMd otton * Stock 

halitosis wtth LOTUMESUN.heeaiue they sro men.c»o 
IVioeusr luidsrstsrd • tfcree- 
quarUT wif«— e rrlfe wbo la all lovų 
and klndness threa *eqka ln a 
month and s heli eat the reat of 
«* Hme

No matter how your back aehea 
—hou your nervus urmam—doe t 
tų* U ou( on your buabend.

f nr threa seonratlons one vrotnsr 
tus tnld anothor how to so '«mie 
IM tbmunh wltt> Lydia «. Pluk
tum* Vecetable Compound. It 
hdjs Nstaire tone up the ayvtem. 
this lemsn Ins the dlesnmfarta from 
tbe funct.lonal dtsorderu uhlcb 
unmrn mušt endure *n Mm Kast 
ord«el« of Ufe: I. Tuminą from 
Slrlhnod lo womashood. 3. Pra- 
perinu for moiherboort S. Ap- 
pmachlns "sUddle a«a."

Dou't bs a th*us-quarter wlfe, 
tek. LYDIA K PINKHAM'S 
HbSTMBLB COMPOŪND and 
Oi “uotas Thtousb."

PkmėgiBkite šį naują Šulu i 
Dresoing. Nauju būdu iš
plakta®, padarytas iš goriau
sių medžiagų.WISE

2310 W, Roosevelt Road
CHICAGO, ILLINOIS

Tek Seeley 8760

The wi«e and piešiant wsy to relieve a rough due to a cold ii a 
South Bcothen Cougk Drop. (TWo kindst Black or Manthol—50

SoMblroa CeafhRropt are tfcaoiity (kops eentiining VITAMIN E
Th» ė tha vieamin that raises tbe rcsiataace of tbe njucous 
mambcaoM of tha noae and tbeoat to cold and cough infectioni.

MOAOf WHB» CONTAINS MCCZ— \ 

PA» MOOT-OP THE COSTIY INGREDIENTS!

M'JRINE C0MP4NV

t -K . '
Ju . T

Not witA conuooa, c 

AUtvraut. • e

kmdy Klsg, dokai, kte.. M® Waa» 4dtk Sk. Nam VaHl. M V-> 1
Pte<MA eaod —» BMM — aa aad Stt® anefri

*

My IsuulIciaeK- -- ---- 1

Anti.no
nuleei.ee
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6 šeštadienis, gruodžio 18, 1937

CICERO NAUJIENOS “Darbininką”. Kas skaito ge
rus laikraščius, tas naudojasi 
'mokslo šviesa. Kas skaito so-

Relimnis Koncertas ŠV. 1 ®i sekmadienį tuoj po raža- komunistų laikraš-
& nčiaus, 3:30 mokyklos kam- i-1U8’ ieško tamsybes ir pa-

baryje, žemai, įvyks svarbus deda sėti kerštą ir suirutę į 
žmonijos gyvenimą. 0. Z.'

Antano Bažnyčioj
i. Rytoj, gruodžio 18 d., 7:30' parapijos komiteto susirinki- 
vai. vak. bus labai gražus re-1 mas. Visi komiteto nariai ir 
liginis koncertas gražioje Šv. abu trustisai būtinai turi da- 
Antano bažnyčioje. Programą lyvauti.
Išpildys skaitlingas parap. ------------
choras, vedamas muziko A. Į Šiandie iškilmingai laidoja- 
Mondeikos. Bus keletas ir žy- mas a. a. Antanas Janušaus- 
mių solistų — vietinių ir iš kas, buvęs parap. komiteto no 
Chicagos: tenorai: Maleckis, rys, geras parapijos rėmėjas 
James ir kiti, baritonas Kas-1 ir uolus darbuotojas. Duktė-
tas Sabonis, smuikininkė L. 
Sabonienė, solistė M. Janu
šauskienė ir keletas kitų.

Apie muziką gražų pamok
slą pasakys muzikas kun. Vin
cas Andriuška, MIC. Po pro 
gramos ir pamokslo bus pa
laiminimas Šv. Sakramentu.

Kviečiu visus Ciceros ir a- 
pylinkės lietuvius paklausyti 
gražios bažnytinės muzikos, 
^pamokslo ir pasinaudoti Die
vo malonėmis — palaiminimu. 
■Kviečiu ypač jaunimą daly
vauti koncerte.

■ Įžanga nemokama. Bus tik 
Kuosa loolekta. Nuoširdžiai 

ių visų duosniai aukoti,
ip visuomet, eiceriečiai gau 

aiai aukoja. Ačiū. 
į Koncertas prasidės lygiai 
7:30 vai. vak. Nepasivėluoki- 
ie. Kun. H. J. Vaičūnas, D.V.

riai - auklėtiniai ir visai gi
minei reiškiame gilios užuo
jautos. A. a. Antano sielai, 
per mūsų maldas, ir šv. Mi
šių aukas, tegul Dievas teikia 
amžiną atilsį.

Visų Šventųjų dr-ja iš prie 
žasties didelio slidumo, savo 
bunco party atidėjo iki gruo
džio 29 d. Tikietai bus geri 
tie patys.

Jaunamečių Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų svarbus 
susirinkimas įvyks pirmadie
nio vakare, 7:30 vai., parap. 
mokyklos kambaryje.

Visi Ciceros katalikai sto
ja į “Draugo” vajų. Klebonas 
pataria visiems užsisakyti 
“Draugą”, “Laivą” arba

Peoples
KRAUTUVIŲ

: NAUJAS RADIO KALĖDOMS
SUTEIKS DAUG MALONUMO!

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

Čia 1938 Metų Mados Radio Kainos Yra Labai Mažos!
Specialiai Lengvi Išmokėjimai

“Vargšas Tadas”
Atvažiuos Ir Į Cicero

L. R. K. Susivienijimo Am.
48 kuopa laikė susirinkimą 12 
d. gruodžio, parapijos svetai
nėje, kuriame išrinkta vajaus 
komisija iš B. Kazlausko, A..
Oerdžiūno ir J, Mykolainio.
Nutarta parsikviesti “Vargšą 
Tadą” į Cicero 9 d. sausio,
1938 m., Šv. Antano parapi
jos svetainėn. Be to, bus viso
kių įvairumų. Įžangos tikietai 
jau atspausdinti (kaina tiktai 
25c.) ir paskleisti tarpe kuo
pos narių. Kas nusipirks ti
kėtą iš anksto, bus tikras, kad 
pamatys “Vargšą Tadą”.

Kuopos valdyba 1938 m. 
vienbalsiai užgirta toji pati: 
dvasios vadas kun. H. Vaičū- 
rtas, pirm. B. Kazlauskas, vice 
pirm. A. Lazdauskas, fin. ra- 
štin. B. Jonelis, prot. rašt. A.
Gerdžiūnas, kasos globėjai: J.
Mykolainis ir p. Česienė, mar
šalka J. Januška.

Visi, kurie įdomaujate LR 
KSA prašomi pasikalbėti su 
minėtais nariais. Jiems bus 
malonu suteikti informacijų 
apie naudą šios organizacijos.
Ypatingai tėvai kreipkite dau 
giau dėmesio, kad jūsų vai
kai įsirašytų į Susivienijihią, 
į Vaikų Skyrių. Priimami 
nuo vienų metų. Mokestis ma- Šventinimai
ža. Vajaus metu nereikia mp- IIINSDAL|f_ Gruodžio 8 
k«i įstojimo kaip vaikams, d, Xekalto PtMidžjimo fivZ. 
taip ir augusiems. A, O. pano8 Marijos STCnt5je> 6e.

minarijos būrelis klierikų Qui-
K Sodaliečių Veikimo gley renSiamasios seminarijos 1S soaanecicZ veliamo koplyčioje x E vyskupo w.

draugas

PERGALES ŽENKLAS. Chicago “Wa!l Street” — LaSa- 
le gatvė. Aukštai ant Board of T radę rūmų iškeltas didelis 
elektra apšviestas kiyžius. Kas met prieš Kalėdas šie rū
mai būna papuošti šiuo Pergalės Ženklu.

Kodėl Vartot Piliules 
ir Valyto jus?

vavusiems, teko patirti nema
ža gražių įspūdžių.

Pirmiausia, malonų įspūdį , 
jiadarė tai, jog pareng.ine da- j

i. vavusių skaičius labai skai- l.luosuotojų tikslas yra priversti 
. . • • i j., vidurius veikti. Po to, Jūs galite pa-tlillgas, 11’ JOg SUSirinkUSių 13- sijusti susilpnintais. Paprasto uikle-

rpe matėsi nemaišai inteligem | 
lijos, biznierių ir šiaip žymes- J
nių lietuvių visuomenės vei- 1 a u-Bran užlaikys ••reguliariais'’ 

kaip laikrodi — tačiau veikla kitaip 
n"gu vaistui. Jis neperakstina vidu
rių: Jis telkiu DU dalyku. Vieną All- 
Bran telkiu ••rupumą'' — sugeria, 
vunden) lr ininkfitina kaip ketnpinč. 
Tu vandens minkštintu masč pade
da Išsivalyti. Seku, vitaminus “BĮ” 
— All-Ban yra geras tų vitaminų 
šaltinis, .kurs sutvarko vidurių ta
kus.

ŽINIOS Iš TĖVŲ MARIJONŲ 
SEMINARIJOS

kėjų. Toliau, vakarienės metu > 
parūkytos kalbos nepaprastu 
nūdu paveikė į klausytoju.-, j 
Visų rėmėjų ir bendradarbių 
tnlbose re:škėsi nuoširdume®,
nrlimas bendradarbiavimas ir 
tuntas pasiryžimas toliau da
rbuotis Tėvų Marijonų reika
lams. Graži viso parengūno 
tvarka, skaniai ir strop ai pa
mišta vakarienė bei manda
gu.® patarnavimas, aiškiai ro
dė, jog tame paruošime įdėta 
dar.g darbo ir rūpesčio, idant 
jis būtų ko sėkmingiausias. 
Ir be abejo, visi rėmėjų kuo
pų atstovai grįžo į savo kolo
nijas naujai pasiryžę vis uo 
liai pasidarbuoti ir šį kilnu 
rėmimo darbą toliau sekmin- I 
gai varyti.

Matydami rėmėjų tokį pasi
šventimą ir rūpestingumą, klie 
likai jaučiasi, jog tokiu vienu 
viešu pasirodymu, keliom dai
gom a.r giesmėm, permanai rė
mėjams parodė nuoširdžios pa 
dėkos bei pagarbos už jų pa
ramą bei nuoširdumą. Tačiau 
tikisi, jog ateityje pasitaikys 
patogesnės progos, kada bu? 
galima kitais būdais daugiau 
išieikšti dėkingumo, kokį jie 
jaučia Marijonų Rėmėjams už 
jų veikimą ir darbus, atlik
tus ir atliekamus Tėvų Mari
jonų naudai. A. J. M.

Vartok All-Bran REOUI.IA RIAT: 
\algyk po du šaukštu kasdien ir 
gera gana vandens. PaaekinSs nu- 
r'ehlns ,1us! Visi krautuvininkai All- 
Bran pardavinėja. Gamina Kellogg 
ut t.attie Creek.

BAKING 
POVVDER

Sime Price Todaq> 
as 45 Years Aqo 

25 ounces254
^uble?DodubleAction'

M1L11ONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

MIDGET RADIOS nuo <7,50 *39-75
CONSOLE RADIOS nuo <25.00 *49-00
LONG DISTANCE RAD. nuo <2 9 50 iki $-J 5Q 
Pasirinkimas: PHILCO, RCA VICTOR, ZENITH ir 
kitų 1938 m. naujas visų bangų Philco Radio, stebėti

nai žema kaina nuo ......... *59.50
LENGVUS IftMOK&JIMAl 

Didelė nuolaida už senus radios mainant ant naujų

Krautuvės atviro® Nedėl ioj ir kas vakarą iki lOtos vai.

trURNITURE---------------

j. NAKROŠIS, Vedėjas
M A. N

4179-83 Archer Avė. 
2536-40 W. 63rd St
Tel. LAFayette 3171

M. T. KEŽAS, Vedėjas
Tel. HEMlock 8400

atviro. Antradienio, Ketvirtadienio, Šeštadienio

Susirinkime, laikytame gruo 
d žio 14, Ona Talžunaitė pir- 
mininkystės pareigas 1938 me 
tams pavedė Stanislovai Ku- 
eifitei, kuri yra patyrusi drau
gijos veikime.

Dėka buvusios pirm. Onu
tės pasišventimui, praeitai? 
metais ir daug nuveikta.

Pasisekimo naūjai pirminin
kei. i

Į kitas valdybos vietas iš
rinkta: K Palubinskaitė — 
vice pirm., Zofija Stulginskai- 
tė — prot. rašt., Ona Talžn- 
naitė — kasininkė, Marijona 
Daunytė — finansų rašt., L.

O’Brien rankų priėmė tonsū- 
rą. (Tonsūrą turėjo suteikti 
J. E. vyskupas Sheil gruodžio 
5 d., tačiau jis staiga susirgo 
ir iškilmės atidėtos į gruodžio 
8 d. Pasirodė, kad ir tą dieną

imti tonsūrą), vakare dar bu
vo suruošta šventei paminėti 
programa: kalbos, paskaitos 
ir muzikai i nė dari s.

Paskaitas skaitė klierikai A. 
Ignotas (tema — “Nekalto 
Prasidėjimo Dogmos Išsivys
tymas”) ir P. Cinikas (tema 
— “Marija — Naujoji Ieva”). 
Abejose paskaitose apibudin
ta šventės reikšmė, jos vysty-1 
mosi eiga, Marijos malonių 
pilnybė. Muzikalinę progra-

Daugelis žmonių nori būti 
turtingais, bet daug geriau, 
kad jie jų neturėtų, kiti nori 
būti kunigais, bet daug geriau 
tiktų būti tarnais.

Buy gloves with whaf 
it savęs

NerelK mokėti 50c už 
dantų most). Ląsteline 
Tootta Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikla. Ją vartodan.as per 
metua sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

vyskupas Sheil nebuvo svei- mos dalį išpildė seminarijos 
kas ir negalėjo atvykti į iš- rinktinis choras, vadovaujant
kilmes).

Marijonai klierikai, priėmu
sieji tonsūrą, apgailestavo vy 
skupo Sheil negalę, tačiau vi
si džiaugėsi, jog dalykai taip 
suprolė, jog šį svarbų žingsnį 
galėjo padaryti galingos savo 
Globėjos, Dievo Motinos, šve
ntėje. Džiaugtasi ne tik tuo, 
jog buvo priimti į dvasiški-

Juknis maršalka ir Elena eilest, bet dar ir tuo, jog 
Nazninskaitė šv. Komuni- jįžkįlmes supuolė kaip tik Ma-
jos perdėtinė. Beje, dvasios 
vadu mūsų yra mylimas kun. 
Valuckis, kuris niekad nepra
leidžia susirinkimo, vis atsix 
lanko su patarimais ir naujai® 
sumanymais. Ačiū jam.

Nutarta suruošti “Theatre 
Party”. Komisijon įėjo: K. 
Palubinskaitė, J. Vaštakaitė, 
E. Chapes, M. Daunytė ir dar 
viena narė, kurios vardo ne
teko sužinoti.

Kalbėta ir apie šokių vaka

ri jonų “vardinėse”. Visi jau
tė, jog Marija tą dieną visu? 
gaubė ypatingu globa.

Gruodžio 12 d., tie patys 
minėti klierikai (pridėjus ke
letą kitų) iš J. E. vyskupo 
O’Brien rankų priėmė pirmuo 
sius du mažesnius šventini
mus. Pramatoma^ kad gruo
džio 19 d. J. E. vyskupas 
Sheil šventins į kunigus, to
dėl, ta proga, Marijonams 
klierikams, gal, teks priimti

rą, kuris įvyks sausio mėnesį, paskutinius du mažesnius šve-
Remisija vėliau praneš žinių, 
kas veikiama. Jaunimas iš an
ksto prašomas “taisyt” kojas 
Šiam vakarui.

• Beje, sodalicijon įsirašė ke
turios naujos narės. Linkiu 
joms ilgai su mumis pasilikt 
ir savo drauges prikalbinti.

MD.

ntinimus.

Gruodžio fl d.

Nekalto Prasidėjimo šventė 
seminarijoje buvo ypatingu 
būdu paminėta. Apart to, jog 
loji diena kl lenksima Tnivo 
ypatingomis malonėmis gau
singa (kai kuriems teko pr.

S. Vaičaičiui ir solistas (A. 
Miciflnas),

Programą daug kuomi pa- 
turtino Didžiai Gerbiamo Pro
vincijolo — kun. J. 'Jakaičio, 
MIC., kalba, kurioje iškėlė 
aukštą Nekalto Prasidėjimo 
šventės svarbą, gražiai nušvie
tė Dievo Motinos nepapras
tas ypatybes bei jos kilnų, 
šviečiantį pavyzdį ir įtikinan
čiai skatino visus uoliai sek
ti tą pavyzdį. Be to, kunigas 
Provincijolas įdomiai papasa
kojo žinių ir nuotykių iš sa
vo kelionės po Rytines J. A. 
Valstybes, kurias buvo ką tik 
aplankęs.

Programą gražiai vedė klie 
rikas A. Sandys; o vakarėlio 
suruošimu rūpinosi seminari
jos Studentų Kuopa per savo 
atstovus klierikus J. Kaman- 
i^ulį, A. Ignotą ir A. Sandį.

Rėmėjų Vakarienė

Gruodžio 12 d., Aušros Var
ių parapijos salėje, Chicago
je, įvyko Marijonų Rėmėjų 
metinė vakarienė, kurioje tu
rėjo garbės dalyvauti taip gi 
seminarijos rinktinis choras. 
Klierikams, parengime daly-

Valgiu Gaminimas! 
ir Namo Pri

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
iią knygą galima gauti per pal
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RASTINĖJE

$1.00

ARE YOU 
NERVOUS?
Here is a way te help calm 

quivering nerves
T®” *> nervoua that you want Ofl

•cream? Ar® there tlmea wh®n you ar® erota 
and Irritahle . . . tlmea wheo you acold tboae 
who are deareat to you?

K your nerve* are on edge. try LYDIA K. 
<KHAM'S VBGKTABLB COMHOlPI N KM AM'S VBGKTABLK COMPOUND. It 

nd aHould 
aergy to faoe Ii fe

halpa calm your qu I veri n g nerves and Uiould 
ength and aacrgira you tha streng 

wltto a smile.
Whea your worrlea and carea become ton 

nuch for you and you want to run away from 
lt all , . . take LYDIA E. PINKHAM’S VBG- 
ETABLE COMPOUND. Many women have 
Bnd nerves as jangled as yours, būt the y have 
oeen sblo to bulld up their pep and energy and 

back to normai wlth the aid of LYDIA E. 
Pinku am s vbgetablk compound.

Wheo your mother and your g ra n d mot be r 
uaed to become nervous. Irritahle and run<1own 
they depended upon thla famous old medicina 
to pep tbera uo agaln ... to help their nervea 
, • • to help aire tbem a chccrful dlaposltlon-

aH'anaaaaaaani
■ REUMATIZMAS 
Z SAUSGELE
H Npglkankgklte savęa skans-

mala: Rpumatlsmu, Sausgėla,
■ Kaulą GSItmų. arba MSAIun- 
g (tlu — raumenų sunkumu: nes

skaudSjlmat naikina kflno »ry- 
B vybe Ir dažnai ant patalo pa- 
_ guldo.
a CAPSTCO COMPOUND mos- 
™ tla lenrval praSallna vlržmlnS- 
B tas IIkils: mums Alandien dau- 
_ (tybė žmonių siunčia padSko-

■ nes paavelką. Kaina 60c per
■ pa?tą 55c,- arba dvt už $1.06.

Knyga: ••BALTINIS PVETKA-
B TOS” augalais gydytis, kaina 
g 60( centų.

■ Justin Kulis
■ S259 80. HALSTED 8T.
■ Chicago. IU.

a*— RAPOLAS ANORELIIINAS
rengia

15 Metų Biznio Sukajctuviy 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 REPnbUc 4932
4*
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NAUJA, MODERNIŠKA J. BUDRIKO 

KRAUTUVE
VIETINES ŽINIOS DU ARABAI NUŽUDYTA

1938 METŲ 
»” KALENDORIAI
JAU GATAVI

JERUZALĖ, Palestina, gr. 
17. .— Nežinomos padaužų 
gaujos vienu žygiu įsiveržėK
j dvi sudribus ir nužudė du a- 

i rabus.

JUOZO BUDRIKO 25 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES

kės ir prieinamomis kainomis.
” las metas kaip leidž amu 

radio programa iš stot’es WC 
FE, kurios klausosi ne vien 
Chicagos lietuviai, bet jos pa
siekia kitas lietuvų koloni
jas, kaip Kanada, New Yor- 
kas, Pennsylvan a.

Padriko prekyba dabar yra 
dė ;elė iž rakandų, namams j 
reikmenų, radio, elektrikinių 
b dalinių, skalbiamų maš’nų, 
Jewelry, muzikalių instrume- 
ntų, rekordų.

Nauja Budriko rakandų j 
krautuvė yra gražiausia vi-' 
r,)je apylinkėje.

Dabar eina 25 jnetų biznio! 
jubiliejus ir kalėd nis išpar-’, 
davimas už teisingas, žemas 
kainas, aukštos rūšies prekių.

•“Draugo” skaitytojai žino ' 
iš apgarsinimų “Drauge”, 
kad Budrikas daro nvlž’niškų 
apyvartų, palaikydamas lietu
viškų spaudų.

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago

ono Vištelio Sukaktis

įst jo (Tęisnys £ 3 pus!.} sakę dirbti su neunistais. Ta-
, • ,. » , • <‘iau laivui išplaukus jūron™iin- k"‘'' >-••»# ff-tciH) ... r J
lenkiškai raokvH, liepiau "^ \ , Ų’.
... .v, . . . , rtreikų, nei kitokios netvar-

tarnu! I**®™*". '“1 *® • »P*™ k
irtieM ko I,eišpnto iš pa-
tfl j p siutimo, bet fraliau pasidavė Už tai apkaltintiems kiek-

narių *an^ •■*!«»”, kei pa - vienam numatyta bausmė;
(sakiau, jog bobos vardas aripsnkeri metai kalėti, arba 
pavarde išnyks iš šios fene l,OtX) dol. bauda, arba ahi

l SlQ lės, kaip šešėlis, o vyro pasi bausmės, 
meti- liks, kol vy rišlioj i karti: tę- 
i bus sis o l>jačiaUfįai Viltelis Iie- 
8> P3'į tuviams yra žinomas Jraip po. 

etas. Dar ir šiandien visur 
tebedainuojama jo patriotinė 
dainelė “Op, op! Kas ten-..
Neinu įėli! Ar tu mane šau

JUOZAS BUDRIKAS

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvlrt SO metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvė* ir 
taupykite pliuguaSkatina Bendrauti Su 

Užsienio Lietuviais
SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS “DRAUGE” Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos LietuviųVyčių 24-tos Kuopi 

Rinkimai
Jeigu kas moka padalyti k?j 

tai jis pastatytų savo namus 
miškuose, žmonės ir ten jį ra 
stų.

Praeitų antradienį įvyko Vy i 
ei _ 24 kuopos mėnesinis su-1 | 
sirinkimai kuriame aptart: .į 

bėgamieji reikalai. Iš rapor- i 
tų pasirodė, kad visi pasta- 1 
rieji parengInai buvo sekmi , 
ngi ir pelningi.

Pasidžiaugta maloniais a t-1 
sinonimais iš svečiavimosi 
Brighton Park© pas Vyčius j 
.56 kuopos. Nutarta laišku iš- į 
reikšti maloniems šeimininka
ms padėkų už raišingumų ir i 
netrukus po Kalėdų juos pas 
save užkviesti.

Tokie svečiavimaisi vienos 
kuopos Vyčių pas kitus yra i 
kaip tik geriausias pildymas, 
Vyčių įstatų ir tiesiausias že
ngimas prie jų tikslo atsieki- 
mo. • r 1' i":

Subrinkime pas’džiaugta a- į 
pskrities darbais, ypač Vyčių 1 
namo įrengimu.

Valdybom išrinkta sekantie-1 
ji: J. Glebauskas — pirm., T. 
Karvelytė — vice pirm., M 
Brazauskaitė ir F. Nausėdaitė 

raštininkės, V. Čeikus --- 
•"/Alininkas, V. Mikšis — mar
šalka.

Kadangi 24 kuopa užkvietė 
Vyčių XXVI seimų į Cliica- 
go, lai tam tikslui išrinkta 
šeiminė komisija iš Juo^o Pet-

LUCILLE YELLE
(po tėvais Adamavlčifikė)

Mirė gruodžio 16 d., 1937 m., 
8:30 vai. ryto, sulauktu 34 me
tų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
1 finiko dideliame nuliūdime 
vyrų Claronce, motinų 1/ pa- 
ėevj Marijonų Ir Juozapų Ba rė
klus, seserj Josephine, du bro
lius Juozapų Ir Antanų, dvi 
brolienes Nellle Ir Martha Ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 936 West 
33rd Street.- - - • . ..

Laidotuvės Įvyks pirmadlenj, 
gruodžio 20 (L 15 namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Jflrgio 
parapijos bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta i Sv, Kazimiero ka
pines.

Nuoilrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

PLATINKITE “DRAUGĄ

CHICAGO, ILL.

PADEKONĖ 
ANTOINETTE SHUKIS

Kuri mirė gruodžio 8 d. Ir

tapo palaidota gruodžio 11 d., 
o dabar Ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie sutelkė Jai paskutini patar
navimų ir palydėjo Jų J tų ne
išvengiamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėda
mi Jos prasišali-nlmų iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kleb. kun. A. Brin
kai ir kitiems kunigams, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielų ir pasakė pritaikintų 
pamokslų.

Dėkojame Sv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame grabo- 
riui 8. P. Mažeikai, kuris savo 
geru Ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo Jų i amžl- 
nastį, o mums palengvino per- 
kęstl nuliūdimų Ir rūpesčius 
Dėkojame grabnešlams ir vi
siems, kurie paguodė mus mfl
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios. dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mano mylima mo
terie, la.1 Dievas paima 1 Dan
gaus Karalystę.

Nuliūdęs lieku: vyras dona*.

■ir LAIDOTUVIŲ 
r UiRELTflfilAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

IMfilIl III PC PATARNAVIMAS*ImDULAnbt dieną ir naktį
TA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I AAI MIESTO DALYSE

Nuliūdę: Vyras. Motina. Pa
tėvis, Sesuo, Broliai Brolienės 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telef. TARds 1138.

i Kunigai turėtų įsigyti
J Vyskupo Petro Pranclš- 

' j kaus Bučio, M.I.C. para- 
Lytą

j PAMOKSLŲ
| 400 puslapių knygą.

Kaina £1.75

J “DRAUGAS” 
į 2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, IN.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

3319 Lituanica Are. 
Phone YARda 1138-1139

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnanja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave.

3307 Lituanica Are. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GROvehill 0142LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
718 W«it 18th Street 
Phone MONroe 3377

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY © FUEL OILS 1646 WeBt 46tk Street 
Phone BOUIevard 5203-55* >6

GERIAUSIA Bt DIDttAUMA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0888BLUE FLAME RANGE OIL

DEGINAMAS ALTEJVS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IK BOILERIŲ
Ištartas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 

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

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
515S S. VVestern Av. . Chicago, Illinois

B. KANAPACKIS, Savininkas

8864 8o. Halated St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 Weat 23rd Plaee 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFuyette 3572

koplyčios visose 

Chicagos dalyseDYKAI

i. . . ,
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VIETINES ŽINIOS ’

Dievo Apvaizdos j| RADIO
KALĖDINĖS
ATVIRUTES Generalinės Krautuvės Sa

vininkas paieško balsuo
tojų pasirašyti peticijų 
nuominuojant jj už Coun
ty Commissioner. Atsi

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

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Av., Chicago

BUDRIKO PROGRAMA 
16 WCFLNelaimė '

Degtukų dirbtuvės eksplozi
jos viena auka yra ir iš mūsų 
parapijos. Vakar Passavant li
goninėje po didelių kančių 
nuo apdegino mirė Ona Mon-J 
deikaitė, 21 metų mergaitė. • 
Šitas nelaimingas įvykis su
krėtė aštuoniolikieeius. Laido
tuvės įvyks ateinantį antra
dienį. Nelaimės ištiktai šei
mai reiškiame gilios užuojau
tos žodžius.

Vaikučių vakaras
Sekmadienyje, gruodžio 19 

d. 4 vai. p. p. įvyks gražus 
prieškalėdinis parengimas pa
rap. mokyklos vaikučių. ,Bus 
atliktas gražus programas su 
Kalėdų Seneliu, kuris žada 
vaikučius apdovanoti ir. taip 
pat įvyks įdomus kauliukų 
žaidimas, kuriam parūpino la
bai gražių dovanų gerb. Se
serys ir vaikučiai. Tikimės, 
kad aštuoniolikiečiai skaitlin-I
gai atsilankys į vaikučių pa
rengimų, pasdžiaugs jų pasi
rodymu ir kartu parems savo 
itiokykla.

ALEXANDER J. CIOK 
2135 S. Halsted St.

Šhltss or»« nebsjeln* pro durt*, kad* 
Įdedame "weather stripa.” Taip pat 
nebefetua lr pre lasius. Kam rei
kalinga, paSauktt HEMIock 257S.

J. PURTOKAR 
C426 So. Richmond 8t

Žodžius ir melodijas paro& 
Seirijų Juotas.

I dalis — Aaventinėa ir 
Kalėdinės giesmės, barni J. . 
Žilevičius. 34 giesmės 5Co

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, liarm. Al. Ka
čanauskas. 30 giesme? 50ė.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, hann. AL Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 35c

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

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, liarm. Al. Ka 
čannuskas. 3G giesmės 59c.

IV dalis-a) — Giesmėi j 
Dievų, hann. Al. Kačanaus- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ 8OKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $1- 
kitiems instrumentams po

Kun. Vin. Andrluška, M.I.C Black Oold Lump arba Egg |<.00.

rrine run |5.75. Stoker Screenlnga 
6.00.

GRUNPT MINING CO 
___________ CANaI 7667

Kun. Ad. JeskevLcius, M.I.C

dio orkestrą. ! Ryt°j AųSros Vart|i Para’ knn. V. Andriuškai, MIC. Ti- 
mu, kad tokios pui P’j°s sal53« įvyksta atsisvei- kietukai su parašu: “Išleis- 
urnos leidžiamos iŠ kinimas su **8US metus darba- tuvių ir priimtuvių vakarie- 
din K.ntip« trw!5l VUK‘U parapijos Vikaru, kun. ne” jau plačiai paskleisti po X»«A»"»“ Je8k«viSium, MIC., ir parapiją,

•ikos ir Kanados pa-’isveikinimas su nauju e- Šeimininkės iš Moterų Sų- 
a ir finansuoja Jos’ nagingu vikria tam. Vincen- Į jungos ,55 kuopos su p. Ka
ti radio ir rakandą An<lrlll5ka. MIC- minskieno priešakyje visą tva
3409 S. Halsted <st., ^iri kaip vienas į ^Aušros rkų veda virtuvėj ir prie sta 
įbar eina dideli - VartV parapijos . vakarienę lų.
inis išpardavimas pafier^ti ir atsisveikinti. Mokyklos vaikučiai išpildys
nupigintomis kaino- Aušros Vartų parapija sa- prie tos progos kalėdinį pro- 

Ten buvęs vo prieškalėdinį parengimų gramelį, o draugijų atstovai
____________ š als metais pašvenčia kun. išreikš savo linkėjimus tai ap-
škalėdinė radio pro- Adomui Jeskevičiua, MIC., ku-' leidusiam -parapijų Tėveliui 
Dainuos Progress I ris, išbuvęs čia penkis metus ’ kaip ir atvykusiam.

Keliom* dienoms papiginta* Uparda- 
vtmas lotų, kurie randasi ant Mich
igan ežero kranto tarp Indiana Stato 
Park lr Michigan City. Yra lotų 
kalnuotų lr lygtų, be mlfiko lr au 
mi&ku, prie pat ežero Ir toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų Įsikala 
kreipkitės J “Draugo” administraci
ją. 2SS4 So. Okkley Avė., arba tele
fonu CANaI 77#O

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui kampinis namas su ta
vernų. Tavernas su visais įrankiais. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite: 22 58 
North Mango Avė.____________________

ANT RENDOS BUNGALOW

Ant rendos gražus 5 kambarių bun- 
galow. Furnuce apšildomas. Randasi 
10627 So. Hontaii Avė.

Savininkas: Mikas Kraujai!*
ISIS W. Cermak R<1.

Axm Chair Radios po

HARDU'ARE STORE P ARD AVIMI!

Seniai (steigta geležių (hardware) 
krautuvė pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina $4600 cash. 
Nemainysiu. Rašykit?: Draugas, 2534 
So. Oakley Avė., Chicago, Box Jb76.

Midget Radios po $g.95
TOWN OF LAKE. — Drau 

gijos Šv. Pranciškos Rymietės 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 19 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos mokyklos 
kambary. Bus renkama valdy
ba 1938 m.

Draugystė švęs sidabrinį ju
biliejų sausio mėnesį. Tad vi
sų narių atsilankymas būti
nai reikalingas, kad aptarus 
jubiliejaus rtrinėjimų.

Valdyba

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
1 vai. po pietų, paprastoj vie
toj įvyks ąvarbus draugijos 
“Lietuvos Ūkininkas” prieš
metinis susirinkimas. Bus re
nkama valdyba ir svarstoma 
daug įvairių dalykų.

J. Žurkauskas, pirm.

džio 21 d^ 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. Susirinkimas svar
bus. Visi nariai privalo atsi
lankyti. P. K, sekr.

Rytoj Pamatysime 
“Vargšą Tadą”

NORTH ~ SIDE. — Visu? 
kviečiame atsilankyti į para
pijos svetainę, 1644 AVabansia 
Avė., pamatyti “Vargšų Ta
dų”.

Vakarų rengia LRKSA 16 
kuopa. Be “Vargšo Tado”, 
kuris su savo “žmona” dain. 
Mickaite - Skelly ir dain. J. 
Samoška, prikrės daug juoko, 
kalbės eęntro dvasios vadas 
kun. A. Baltutis ir centro pi- 
rmin. L. Šimutis. Pradžia 7 
vai. vakare. Komisija

Palaimintas žmogus, kuris»
suranda atinkamų savo talen
tui darbų.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago. UI. 
arba pas autorių

KUN. J. ŽIDANAVIČIUg 
260 East Main Street

Amsterdam, N. Y.

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

Ištikimas prietelis, lai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

KNhTlNO MILLS
F. Selemonavich 
Sveterių Krautu- 

ribis|i9 vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka- 
raia- — Ir Sek- 
madieniaia.

Telefonas VIctory 3486 
504 West 33rd Street

Manant statyti aan naują n 
ai pertaisyti seną,- palaukit* 

JOHN VILIMAS 
Contractor aad Bolidai, 

8739 So. Maplewood Ard 
Telefonas PROspeet ll8fi

Labai pnrdus RČri 
Lietu

viską Krupniką su
karkta arbata paAa- flHHH 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernas. Ten L gfj 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta-
vemams orderius pa- J
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit BUHfl 

musų labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL.

Phone Boulevard 0470

Skalbiama mašina naujau 
sios mados po 

$510.50 ir $710-50
Pranešimai

> Knygos!vakare. Vakarų rengia Šv. J°Je-
Kazimiero dr-ja parapijos nau *8*J ARD skyrių prašoma 
dai. “Vagis” vaidinime dn- atsiųsti atstoves susirinkiman, 
lyvaus: Karklienio, seno ūki- ypatingai kviečiame dalyvauti 
ninko rolėj, A. Rugienis, Mo- ilgametes rėmėjas, pir-
rtos, jo dukters — O. Kupčiū- kasias darbuotojas ir amžinus 
raitė, Elenos, jo sesers šen- • narius iš ARD skyrių, 
mergės, E. Maskolaitienė, Ne- ’l6* skyriai turi pinigų už- 
miečio, seno Karklieno drnu-! silikusių nuo, praeito centro 
go, A. Saliukas, Petro, Kark-ibun«> party ar kitų pramogų, 
iienio kaimyno sūnaus, J. Ra-‘ Pra^om* priduoti šiame susi- 
moška, Jokūbo, Karklieno ta- rinkime, kad galėtume užbai- 
roo, V. Jucaitis, Elzbietos, Jo- gt* sųskaitas 1937 metų. 
kflbo žmonos, Karklienio tar Turime daug reikalų aptar- 
naitės, K. Jasavičiūtė, Abrno- ti. Taipgi bus rinkimas Cent- 
nio, žydo, P. Maskolaitis. ro Valdybos.

įžanga 35c ir aukščiau. Nausėdienė, pirm.

Perkant Bulovą Laikrodėlį 
jūs gausite $10.00 nuolaidos 

už senų Laikrodėlį.

Puikiausia Dovana Kalėdoms 
— tai Gera Knyga

“DRAUGO” KNYGYNE DAR GALIMA GAUTI 
ŠIAS KNYGAS.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

3417-21 So. Halsted St 
3409-11 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 7010 
BUDRIK JEVVELRY 

3343 So. Halsted St

MARQLTETTE PARK. — 
Labdarių Sųjungos 23 kuopos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 19 d., parapi
jos svetainėje, 2 valandų po 
pietų. Visi nariai ir labdary
bės darbuotojai prašomi laiku 
pribūti. Yrtf svarbių reikalų 
svarstyti, taipgi bus’rinkimą? 
valdybos 1938 m. Valdyt.i

Būčys — Trumpa Apologetika .................
Bučys — Jėzus Kristus ...... ......................
Bučys — Katalikų Tikyba.........................
Bučys — šventoji Dvasia .............;.........
Pauliukas — Kelionės Įspūdžiai............
Matulaitis — Kristaus Patarimų Keliais 
Alerander — Misionieriaus Užrašai ... 
•Jurgėla — Sparnuoti Lietuviai
Jakštys — žmogaus Tikslas ....................
Matulaitis — Sieloe Takai Tobulybėn ...
Petrauskas — Praeities Pabyros............
Twain — Huckleberry Finnas ..............
Scanlon — Dieve, Pasigailėk Mūsų........
VVaggaman — Karalienės Prižadas___

Dykai gražus kalendorius 
visiemB

Radio WCKL 970 Kil. Nedalioje 
kaip 7:30 vakaro 

Budrikas transiliuoja gražų Ra
dio programų su simfonijos or
kestrą, Helen Bartush, Stasys
Rimkus. Silvestras ir Petras.

COAL

Anglys
Lietuvių Golfininkų Sųjun

gos metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 21 d. Bus renkama 
valdyba 1938 m., svarstoma 
dang svarbių dalykų, ypač pa 
Ririnkimas golfo aikštės se
kančiam sezonui. Bus skiria
mos įvairios komisijos 1938 
m. Susirinkimas bus J. Yuš 
kos svetainėj (Hollywood Inn) 
2417 W. 43rd st., 8:30 vai. va
kare.

Dr. G. I. Bloiis, L.G.S. sekr.

v • v« • B re • •Kviečiami Visi Gimines
ILLINOIS
ANGLYS

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Draugystės Šv. Antano iš 
Padvos priešmetinis susirinki
mas bus gruodžio 19 d., 1 va
landų po pietų, parap. didžio
joje svetainėj. Bus renkama 
valdyba 1938 m. Valdyba

• BRTDGEPORT. — Pirma
dienį, gruodžio 20 d. Šv. Jur
gio bažnyčioj 7 vai. ryto įvyks 
šv. Mišios nž a. a. Kazimiero 
Peppero sielų. Velionis persi
skyrė su šiuo pasauliu rugp 
16, 1936. Atminimų rengia mo
tina Barbora Pepperienė ir 
kviečia gimines atsilankyti į 
•minėtas pamaldas.

PLATINKITE “DRAUGA

Nut .......................... 6 (X)
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KTDA 

PRIOTATTMAR MTROTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDtnore 6975

Su visokiais užsakymais kreipkitės

atuefcs. liM “DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois I-BRIDGEPORT. — D. L. K 

Vytauto draugijos priešmeti- 
i nis susirinkimas įvyks gruo

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


