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PRANCŪZIJA GRIEBIASI 
MASKVOS TAKTIKOS

Grasina karu Ispanijos nacio
nalistams ir naciams Morokoj

*

ANGLIJA, KAIP PAPRASTAI, ŽADA 
PAGELBĄ PRANCŪZIJAI

Ispanijos klausimu šiandien nesiusti j Ispaniją savanorių 
ftovis toksai: su sąlyga, jei taip darys

Prancūzija griebiasi Mask- • Prancūzija, Anglija ir Rusi
jos taktikos — bauginimo ka J jos bolševikai. Anglija 
ru taktikos, kad gelbėti Is
panijos radikalus, kuriems 
nacionalistai rengia paskuti
nę atsiteisimui pirtį.

Puola nacionalistus, kad 
jie leidžia Vokietijai įsivy 
rauti Morokoj. Puola ir Vo
kietiją. Grasina karu nacio
nalistams ir Vokietijai Moni
koj. *■$’

Vokietijos vyriausybė pro
testuoja prieš Prancūzijos dvi 
veidę politiką. Morokos gi 
klausimu Vokietija pareiš
kia, kad Prancūzija neteisy 
bę skleidžia apie vokiečiu 
veiklumą Morokoj.

Vokietija ir gi siunčia ka
ro laivus į Morokos pakraš
čius, kad ten žvalgius Pran 
cūzijos ir Anglijos karo lai
vą veiklumą.

Vokietija anądien sutiko

„ _ ,r 
Prancūzija tyli api* tą Vo
kietijos reikalavimą. Tas rei
škia, kad Prancūzijai svar
bu gelbėti Ispanijos radika
lus.

AVasbingtone taip pat pri
pažįstama, kad Prancūzijos 
grasinimai karu dėl Morokos 
yra muilo burbulas. Karas ne
numatomas.

Žiniomis gi iš Madrido, na
cionalistai jau kelinta diena 
atkakliai grumiasi su radika 
lų milicija ir daro pažangą, 
kad paėmus Madridą. Keliom 
nacionalistų koliumnos iš šia
urvakarinio šono jau įsiveržė 
miestan. Radikalų milicinin
kų eilės retėja ir atsimeta į 
miesto centrą. Matyt, nacio
nalistai nusprendė būtinai pa
imti Madridą.

PRANCŪZUOS KARO LAIVAS

Prancūzijos vyriausybė siunčia karo laivyno dalį į Morokos ir Ispanijos pakraščius. 
Tas daroma Ispanijos radikalų saugai. Čia vaizduojamas vienas didžiųjų Prancūzijos ka
ro laivų — Lorraine.

General Motors korporacija paduoda 
taikos sąlygas

>

PARYŽIUS, saus. 10. -— 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė griebiasi Maskvos komi
sarų taktikos gelbėti Ispanijos 
radikalus. Pradeda grąsinti 
karu Ispanijos nacionalistams 
ir Vokietijos naciams Moro
koj.

Prancūzija paskelbė įspėji
mą Ispanijos gen. Franco vy
riausybei, kad jos valdomoj 
Morokos daly pradeda įsigy
venti Vokietijos kariuomenė, 
o tas yra nepakenčiama Pran
cūzijai. Sako, tuo būdu per
žengiama 1912 m. padaryta 
sutartis.

Paryžius painformuo 
tas, kad į ispanų nacionalistų 
.valdomą Morokos dalį su
traukiama daug Vokietijos 
kariuomenės, o Ceuta apylin- 
linkėse Vokietijos inžinieriai

dirba naują “Gibraltarą,” 
kuris yra vos už 14 mylių per 
sąsiaurį nuo britų Gibraltaro 
tvirtovės. : • )

Prancūzija sakosi ji Moro
koj mobilizuoja 100,000 ka
riuomenės, siunčia karo laivy
ną į Morokos pakraščius ir 
pasirengusi karan prieš Ispa
nijos nacionalistus ir vokie
čius. Sako, kad ji tai daro su 
Anglijos pritarimu. Tr Angli
ja siunčia į ten daugiau karo 
laivus. j t

Prancūzija tiesioginiu gene
rolo Franco vyriausybei įspė
jimu pripažįsta Ispanijos na
cionalistų režimą ir tuo būdu 
ima atviriau veikti prieš na
cionalistus, kad išgelbėti 
smunkančius Valencijos radi
kalus.

Popiežius igija 
daugiau gaivumo

VATIKANAS, saus. 10. -- 
Šventasis Tėvas Pijus XI be 
skausmų kojose praleido die
ną. Kairėji koja iš dalies ne- 
pavaldoma. Paralyžius įsime
ta į dešinę koją. Nepaisant to,
Popiežius įgija daugiau gai
vumo.

Prelatai kalba, kad Šven
tajam Tėvui, matyt, nebus 
lemta visiškai pasveikti ir 
vaikščioti. Širdis nėra stipri, 
arterijos kietėja.

Vakar Jo Šventenybė per
savo pasiuntinį Jo Emin. kar- paragins, kad parlamentas 
dinolą Dougberty įteikė svei-iremt^ 3° vyriausybės nusista 
kinimus ir pranešimą Eucha- ‘tymą.
rištiniam kongresui Maniloje.

HITLERIS SUŠAUKIA SA
VO PARLAMENTA

BERLYNAS, saus. 10. — 
Vokietijos^-jurtatorius Jlįtljgį 
ris sušaukia savo parlamentą 
sausio mėn. 30 dienon.

DETROIT, Mich., saus. 10. 
— General Motors korpora
cija kovdja prieš darbininkų 
unijos pripažinimą, bet tsip 
pat ir pageidauja taikos. Be 
unijos pripažinimo taika neį- 
iiih normų--Apie tai -įeitifcittft 
korporacijos viršininkai, ta
čiau be kovos nemano pat.i-

Diktatoriue, .sakoma, praneš ^uo^- Galų gale ji turės pa-
parlamentui apie savo žygius 
Ispanijoje, pasakys, kokiais 
sumetimais Vokietija turi 
remti Ispanijos nacionalistus

LONDONAS, saus. 10. -- retų pasisakyti prieš savano-
Anglijos vyriausybė nuspren
dė remti Prancūziją jos žy
giuose prieš Ispanijos nacio
nalistus ir Vokietiją Morokos 
reikalu. Nusprendė sutraukti 
karo laivus ispanų valdomos 
Morokos dalies pakraščiais. 
Anglija apie tai pranešė Is
panijos nacionalistų vyriau
sybei. i

Be kitko Anglija nuspren 
dė blokuoti visus Ispanijos 
uostus, kaip ir Morokos pa
kraščius, jei Berlynas, Roma 
ir Maskva nepasisakys, ka 1 
sulaiko savanorių siuntimą 
Ispanijon ir Morokon.

Bet Anglija visiškai tyli, 
kad Prancūzija taip pat tu

riu siuntimą į Ispaniją. Is
panijos pakraščiai bus užblo
kuoti, o Prancūzija ir toliau 
Ispanijos radikalams per sie
ną pristatinės ne tik daug sa
vanorių, bet ir karo medžia
gą. Jei blokuoti, tai reikalin 
ga neužmiršti ir Prancūzijos 
Ispanijos pasienio, kurs taip 
pat reikalingas blokados.

Anglija kreipės į Paryžių 
reikalaudama, kad Prancūzi
jos socialistų vyriausybė duo 
tų daugiau įrodymų ir faktų 
apie Vokietijos veiklumą Mo 
rokoj. Anglija nepasitenkina, 
šaltais pranešimais, neturin
čiais oficialaus pagrindo.

196,729 MOKINIA11935-36 METAIS 
LANKE CHICAGO ARKIVYS

KUPUOS MOKYKLAS
IŠ JV 163,726 BUVO PRADŽIOS (PARA

PIJINĖSE) MOKYKLOSE

RAGINA VALSTYBES 
PATVIRTINTI PRIEDĄ

AVASHINGTON, saus. 10. 
— 22 valstybės ikišiol ratifi
kavo konstitucinį vaikų darbo 
priedą.

Prezidentas Rooseveltas ra
gina kitas valstybes tuojau 
prisidėti prie ratifikavimo.

VAKARINĖSE VALSTY
BĖSE SNIEGO PŪGOS

OMAHA, Neb., saus. 10. — 
Sniego pūgos ištiko vakari
nes valstybes. Kai kur daug 
prisnigta, užpustyti geležin
keliai ir vieškeliai. Daug trau 
kinių sulaikyta.

NUŽUDYTAS POLICIJOS 
IEŠKOMAS SUKČIUS

KNOX, Ind., saus. 10. --
Netoli čia ūkio namuose nu
žudytas Chicagos policijos 
ieškomas sukčius Morris Sie- 
gel, 76 m. amž.

Suimtas ūkio savininkas Jo
hnson, 34 m. amž.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SWEITZER IS NAUJO 
SPAUDŽIAMAS

Buvęs ilgus metus Cooko 
apskrities klerkas, o paskiau 
apskrities iždininkas R. M. 
Sweitzer kelis kartus patrau
ktas teisman nž apskrities 
fondų išeikvojimą. Jis laimė
jo. ’

Paskutinį kartą pati apskri
tis nusprendė jį traukti tie- 
son, kad jis grąžintų apskri
čiai daugiau kaip pusę mili
jono dolerių.

Apygardos teismas nuspren 
dė, kad apskritis turi teisę 
reikalauti iš Sweitzerų> minė
tos sumos.

PLANUOJA PRIVALOMOJO 
DARBO STOVYKLĄ

TALINAS, saus. 10. — Es
tijos vyriausybė planuoja įs
teigti privalomojo darbo sto
vyklą, kurion bus siunčiami 
negeistini piliečiai.

‘ PARYŽIUS, saus. 10. - •
Prancūzija planuoja užimti 
Ispanijos valdomą Moroko d a 
lį, kad iš ten pašalinus vo
kiečius.

siduoli. Jei ne, pati korpora
cija turės skaudžiai nukentė
ti nutraukus darbus visose 
dirbtuvėse.

General Motors viceprezi
dentas W. S. Knudsen vakar 
paskelbė, kad korporacijos 
viršininkai sutinka susieiti su 
United Automobile AVorkcr- 
of America vadais su sąlyga, 
kaip tik korporacijos dirbtu
ves apleis streikininkai, ku
rie vykdo “sėdėjimo” strei
kus.

Darbininkų vadai nelabai 
nori pripažinti šią sąlygą. Jie 
bijo, kad apleisti fabrikai ga
li būti visiškai uždaryti, ar
ba iš jų mašinerijos gali būti 
nukeltos į kitus miestus. No
ri, kad korparacija pasižadė
tų to nedaryti. Bet korpora
cija atsisako nuo pasižadėji
mo.

Taigi, automobilių pramo 
nėję taika kol kas nenumato
ma.

Baigiantis 1936 metams, 
Chicagos arkivyskupijos mo
kyklų viršininkas (superinten
dentas) kun. I). F. Cunning 
baili ir jo pavaduotojas kun. 
S. C. Stogą .Jo Eminencijai 
kardinolui Mundelein, Chica
go arkivyskupui, įteikė ofi
cialų pranešimą apie šios ar
kivyskupijos mokyklų stovį 
1935 — 36 mokslo metais.

Visais žvilgiais yra svarbus 
ir įdomus dokumentas apie ar 
kivyskupijos mokyklų siste
mą, kuri gražiai sutvarkyta ir 
sumaniai vedama.

Arkivyskupijos pradžios ir 
vidurines mokyklas ir kolegi
jas 1935 — 36 mokslo metais 
lankė 196,729 mokiniai ir mo
kinės, arba 313 mokinių dau
giau kaip 1934 — 35 mokslo 
metais. Į vidurines mokyklas 
įsiregistravo 353 mokiniai 
daugiau, o į kolegijas — net 
2,401 daugiau. ./
- Pradžius - mokykluPe moki- 

nių skaičius sumažėjo 2,444 
mokiniais. Šis sumažėjimas 
tenka antrąjam, trečiąjam, ke 
tvirtąjam ir penktąjam sky
riams. Per pereitus penkerius 
metus ir pirmasis skyrius kas 
metai turėdavo nuostolių. Ta
čiau 1935 — 36 metais šiame

Chicago arkivyskupijoje buvo:
390 pradžios mokyklų ir jo

se 163,726 mokiniai ir moki- 
Šiose visose mokyklosenes.

mokytojavo 4,169 mokytojos 
seserys ir vienuoliai broliai.

64 vidurinės mokyklos. Jas 
lankė 19,588 mokiniai ir moki
nės. 1,071 mokytojų mokyto
javo.

8 kolegijos ir universitetai 
su 13,415 studentų ir profe
sorių štabą sudarė 1,009 asme 
nys.

Arkivyskuijos mokyklų boar 
dą sudaro: \.

Jo Emin. kardinolas Mun
delein, prezidentas.

Msgr. T. J. Bona, pirminin
kas. :

Msgr. D. Bymes.
Msgr. J. A. Caeey.
Kun. E. L. Dondanville.
Kun. J. J. Kozlowski.
Kun. G. Heįmsath, seki 

rius.
Kun. D. F. 

superintendentas.
Kun. S. C. Stogą, superin- ! 

tendento pavaduotojas.

Be to, arkivyskupijos mo
kyklų pržiūrėjomis yra 28 se
serys mokytojos iš įvairių 
kongregacijų. Šiam skaičiuje 
iš Šv. Kazimiero kongregaci-skyriuje jau įregistruota 163,.

mokiniai daugiau, palyginus ^os ^ra sesu0 • e0P 1 
tai su 1934 — 35 metais.

NEGRĄŽINAMAS PAGROB 
TAS VAIKAS

TACOMA, Wasb., saus. 10. 
— Jau dvi savaitės kaip pa
grobtas d r. W. W. Mattson 
ebrniukas Charles, 10 metų 
amžiaus.

Jo tėvas skirton vieton pri
statė 28,000 dolerius už jo 
paleidimą. Vaikiukas negrąži
namas. Bijoma, kad reikalau 
tas išpirkimas gali teikti pa- 
šaliniems piktadariams.

Firmąjam skyriui mokinių 
mažėjimas sustabdytas įstei
gus, taip vadinamus “darže
lius” (kindergarten), kuriuos 
vaikučiai gausingai lanko ir 
paskiau nukeliami į pirmąjį 
skyrių. Ne visos pradžios m > 
kyklos turi šiuos “darželius”.

Kitas padrąsinimo reiški
nys, tai mokinių skaičiaus di
dėjimas vidurinėse mokyklose. 
1935 — 36 metais skaičius pa
didėjo 353 mokiniais. Už tai 
daugiausia kredito tenka tė
vams, kurie aukojasi leisti sa
vo vaikus į vidurines mokyk
las, taip pat Nacionalei Jauni 
ino organizacijai, kuri vie
naip, ar kitaip šelpia vargin- 
gesniuosius mokinius, kad da
vus progos jiems pereiti vi
durinių mokyklų mokslą. Tarp 
šių pastarųjų mokinių yra žy
mus skaičius ir mergaičių.

Be kitko, katalikiškų mokyk 
lų skaičius didėja Chicagoj. 
Ateinantį rudenį planuojama 
atidaryti daugiau antrinių mo 
kyklų. Pereitais metais ati
daryta viena pradžios mokyk
la. Trys kitos dar statomos, 
tarp jų viena vidurinė mokyk
la. t ; *; ••

1935 — 36 mokslo metais

PEIKIA KONGRESĄ DĖL < 
KARO MEDŽIAGOS SIUN

TIMO SULAIKYMO
Amerikos lyga prieš karą ir 

prieš fašizmą tūrėtoj konfe
rencijoj Chicgoj nupeikė J. 
Valstybių kongreso nusistaty
mą dėl karo medžiagos siunti
mo Ispanijon.

Kongresas uždraudė karo 
medžiagos siuntimą Ispanijos 
radikalams be jokio gilesnio 
apgalvojimo, pareikšta konfe
rencijoje. Girdi, šis skubotas 
žygis gelbės Ispanijos “fa
šistams” įsivyrauti.

Ar ne geriau būtų, kad šie 
lygininkai patys savanoriais 
eitų pagelbon Valencijos radi
kalams.

ROMA, saus. 10. — Italijos 
vyriausybė žymiai didina ka
ro išlaidas. Numatytas dide
lis nepriteklius valstybės iž-' 
de.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šalčiau.
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KUR EIRA ŽMONIJA? » V. CPrbegynis

Iš Muzikos Pasaulio

Komp. Sasnausko Paminklo Statymo Reikale

Neseniai įvyko prancūzų ‘ Mokslo Aka
demijos narių susirinkimas. Susirinkimas 
pasižymėjo labai pesimistiškomis kalbomis.
Vienas žymus Akademijos narys numatęs, 
kati daug randasi simptomų, kad pasaulis
netoli kataklizmo. Ar žmonijai pavyks iš- ai-. , . , T j-- - ■ ■ , r...... , , m llenuo atgal, kun. L. Vai- Gruodžio men. keletą dienųvengti katastrofos, sunku esą pasakyti, la- . , , ® \ »T T 't • , •čiau laiko nereikia gaišinti, k?dabar taip <P»tereu“>- N- J-,bulu ““?*» ^vaa.avnaaa u-
griežtai reikia kovoti su inašinizmo pažan- kW*®“>- k“™> P'”'P>‘“ •>»■! ^varstyti bnsunos 1938 m. 
ga, kaip aštuonilikto amžiaus enciklopedi- vo Plentas mūsų garsui Dainų Šventės. Aptarus smu- 
uinkai kovojo su senu režimu. komP- ^nauako kūnas iš Ikiai visus reikalus išnešta

! Rusijos Lietuvon, atsikreipė svarbių rezoliucijų:
Kitas akademikas pakartojo senų prie- per n ■ ...................

DIENOS KLAUSIMAI

TIESOS ŽODIS

Vienas ‘‘Pan. Garso” bendradarbis pa
sako drąsų tiesos žodį visiems tiems, kurie 
ljk paviršutiniškai eina savo religines pa 
saigas. Jisai savo žodžius taiko Lietuvos 
gyvenimui. Tačiau jie tinka ir kitur gyve- 
paptiems žmonėms. Dėl to juos čia ir per 
spausdiname:

Apsivilkome šabloniškomis veikimo for
momis, susirinkimuose pašnekame gudriomis 
retoriškomis frazėmis, padainuojame, parė
kiame ir grįžtame prie kasdienių darbų.

Didžiuojamės: tiek ir tiek išplatinom ka
talikiškų laikraščių; va, va, kiek per anų 
šventę žmonių ėjo prie Komunjos; o va, 
žiūrėk, žabali, kaip gražiai klesti mūs-ų prie
glaudos, vienuolynai — raminame save.

Paskaitome laikraščių žinias apie Mek- 
sįką, Rusiją, Ispanijų. Nusipurtome. Reaguo 
jam — rėkiame: bolševizmas mums žada 
galvas nupiąuti! Gelbėkimės, oi, oi!

Nepagalvojame, iš kur tas bolševizmo 
pavojus? Juk kų mes dabar darome, ir is
panai tų pat dųrė. O vis dėlto... ten bolše
vikų priviso. Iš kur? Šelonienė kiaušinių 
nepridėjo, šėtonas jų neperėjo... O Ispanija 
sumurdyta kraujuje...

’ Les apsipratome su fariziejų raugo kva
pu Nebejaučiame jo dvokimo. Nežinome, jog 
absoliutus monarcbizmas, bolševizmas, fašiz
mas, kapitalizmas tai tos pačios esmės re
žimas. Terminų pakeitimas nesvarbu. Ši šio 
pasaulio dvasia gimdo socialinį neteisingu
mų — minias žmonių padaro šėtonų išmatų 
savininkų, sugedusios prigimties individų 
vergais.

Socialinis neteisingumas baisesnė Dievo 
rykštė už ligų epidemijas, žemės drebėjimus 
ir už visas kitas gamtos katastrofas. Jis su
kiršina mases, suprofanuoja dorovę, milijo- 
nps gyvenimu nusivylusių žmonių veda į 
pberdynes!

Turėkime savigarbos ir drąsos prisipa
žinti: mums gresia ne bolševizmo, bet so
cialinio neteisingumo pasekmių pavojus!

Reikia įrodymų? Prašau: kokia plačių 
jų masių nuotaika — galvojimas? Ar tie, 
kurie valgo Angelų Duonų, galvoja taip, 
kąįp jos esmė reikalauja? Ar mūsų socia
linio veikimo ir prieglaudų, mūsų spaudos 
ir žodžių šiluma pasiekia visus, kurie jos 
reikalingi.

Katalikai, būkime kritiškesni! Gana is
paniško raminiinosi, gana kruvinų istorijos 
pamokų! Dabar pats laikas ir pareiga mums 
mokėti peržvelgti plačiųjų masių sielų - 
kų galvoja pūsų darbininkija, mūsų maža
žemiai, kaimo ir miesto benamiai. Pama
tytume per išpažintį nesakomų simptomų, 
reiškiančių, gal ir labai greit, gerų peilių 
konjunktūrų... Plačiosios liaudies vidujinė 
kova, retkarčiais prasiveržianti į išorę ty
liu nusiskundimu, kažin ar nėra socialinio 
gaisro simptomas?

Dabar, arba niekad! Mes negalime pa
naikinti visų socialinio neteisingumo pa
sekmių, tai bent padarykime kų galime. Ap 
sišarvuokime evangeliškųja drąsa ir užsi
merkusioms Antuanetėms pasakykime atvirų 
tiesos žodį — parodykime joms tas minias, 
kurios pyragų nevalgo!

Gana nuvalkioto iškilmių trafareto. Ga 
na tuščio bičiuliŠkiuno su priešingos pakrai 
pos asmenimis. Gana nuodčmiavimo, “tole
rancija’’ apvilkto! Likime prie etninio so,- 
ciąlinio klausimo išsprendimo. Pasirinkimo 
nėr: arba mes, katalikai, išpirksime sveti
mas nuodėmes, arba visi pražūsime!

, . ... r— ‘Amerikps” skiltis puru
zoa,. kuru ypatingai tlnk.pi aleliu la.kauu., vjguoll
las priežodis yra — ‘'Žmogus žmogui yra!,. . . ,
vilkas . Jo manymu, žmones jau priėjo prie . . . .f . ® . f.tokio laipsnio, kad neverti ir iinonėmis va-! "lu,k't 1
dintis. Jis sake, kad mes gyvename sgiy-1 Pntuiėjas su paaiškini 
gose, kurios primena geležies, ų kai korta mu‘
ir akmens amžių. Kur pažvelgsi, karai, muš-

L prašyti Šv. Ministerijos 
kud muzikos reikalams būtų 
skirtas muzikos inspektorius;

2. prašyti Šv. Min. rasti 
galimybių atstatyti Klaipėdos 
krašto muzikos ir dainos pa

metai, Į dėtį, atgaivinti Klaip. kr. gie
dotojų chorus ir Klaipėdos

‘Nors praėjo keli
tynės. Jei kur dar nekariaujama ginklu ran- kai kūnas pargabenta 
koje, teu prie to visu smarkumu rengia- Lietuvon, jo kūrinių jau ke- konservatorijų, įsteigti jau; 
mųsi. Tiesiog esu baisu ir galvoti apie žino- lėtų laidų kas tai leidžia, bet .buvusius įsikūrusius, 1x4 nie- į 
nijos ateitį. , komp. kapas esąs neaptvertas keno neremiamus turėjusius i

Tas pats mokslininkas tokiomis pat juo- “' tik kryželi, pa- užsidaryti Klaipėdos Mintom-!

domis spalvomis piešia, ir socialinį žmonių statjtas. fnį orkestių ii opeių, Klaipė->
gyvenimų. Broliai žudo brolius, vyrai —j “lokia padėtis skaudi. Kai dos pedagog. institute įvesti 

komp. biografijų daugiau muzikos dalykų;žmonas, žmonos — vyrus, tėvai — vaikus. 
Tokie baisūs įvykiai didėja ir jais žmonių 
pasipiktinimas mažėja.

Gal būt, kad čia pareikštos prancūzų 
akademikų mintys ir perdaug yra pesimis
tiškos, vis dėlto reikia pripažinti, kad šian
dien žmonių gyvenime neigiamų reiškinių 
ima rastis daugiau negu teigiamų.

Vienas rusų laikraštis pastebi, kad tų 
blogumų ypač daug atsiranda Europoj, kur 
visu frontu veikia didelės griovimo jėgos 
— komunizmas, fašizmas, militarizmas ir 
kitos, kur “laipsniškai paverčia į žvėrių 
ir bepročių namus”.

Bet nėra ko nusiminti. Nusiminimas tik 
didina piktųjų jėgas. Reikia susirūpinti ir 
Veikti. Žmonijos Kristus neapleido ir ne
apleis. Jis bus su ja iki pasaulio pabaigai. 
Tik reikia dirbti ir viską atnaujinti Kris
tuje.

perskaitai
(J. Žilevičiaus parašytų, ir! 3. kad Valstybės operų dau
J. Brundzos išleistų), pania-'giau ruoštų gastrolių provin- 
tai, kiek kouip. įdėjo į tuos Į rijoje ir savo muzikos veiki1, 
veikalus darbo, savo lėšų: me duotų daugiau progų pa-į 
savo lėšomis leido, net keletu sireikšti lietuviams meninin- 
tūkstančių rublių sudėjo, kailis, bet ne
skaudu darosi, kad nemoko- gastrolėriams; 
me savo didvyrių pagerbti..
Nerasi choro, kuris nebūtų 
šimtais kartų jo dainas ar 
giesmes naudojęs. Už koncer-

Karo pavojus didėja. Casablanca miestas, prancūzų 
kolonijoj, Morokoje, kur rodoma karių peržvalga.

PADIDĖJO IR IS G RĄŽĖ J O

Pirmasis šių metų “Studentų Žodžio” 
numeris atėjo didesnio formato, kitokiu vir
šeliu, išgražėjęs ir žymiai turiningesnis. Vi
ršelį puošia gražus a. a. arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus atvaizdas. Apie Arkivyskupų 
įdomiai rašo pats redaktorius Jonas Pili- 
pauskas. Mat, šiomis dienomis sueina de
šimts metų nuo a. a. arkiv. Matulevičiaus 
mirties.

Yra ir daugiau įdomių raštų: “Į Nau
juosius metus”; A. V. Mažuknos -— “Kelios 
nesiorganizavimo priežastys”; J. P. P. — 
“Mirties legijonas”, apysaka; I. Kovaitės 
— “Quo Vadis”; Sigito Al viro — “Veliuo
nos Pilies legenda”; Gintaro — “Keleiviai 
iš rytų”. Be to, A. Naudžiaus, J. Lidos ir 
kitų raštai.

Taigi, “Studentų Žodis”, įžengdamas į 
penktuosius savo gyvavimo metus, padidė
jo ir turiniu pagerėjo. Dėl to dabar dar

svetimšaliams' riaus vedėju Petrapilio Kon
servatorijoje. Ten pas jį lan 
kė kompozicijos klasę šie lie- 

4. kad radiofone programa tuviai: st. Šimkus, J. Taliai 
būtų tvarkoma muzikos kul- Kelpša, J. Kamavičius, J. Ži- 
tūiininio ir auklėjimo pagrin- Jevičius. Yra sukūręs šimtus 

tuose naudojamas dainas ėmė lF k&d bŪt£ ven?‘ania veikalų ir rašęs daugybę ras

pinigus is atsilankiusių, le- .. . - chorvedžiaį kriežtaį . *?zę8 1 1
šas sunaudojo įvairiems tiks- . , . -v , ... kure Lątvių Nacionalę operą,

pasisakė prieš tuščių, tik re- Vgjjau Latvijos konservatori- 
klamų prigrūstų I lipų dė-, įr jjUvo visų laikų jos rėk
dės programų. j torįunK Latvių konservatori-

Toliau rezoliucijose sako- joje jo klasę lankė irgi keli 
ma: prašyti Šviet. Min. įstei- jaunųjų mūsų kompoztorių: 

sukelti keliolikų šimtų gra- gti kasmetinę premijų už ge- Jokubėnas, Karosas ir kt. Lie 
žiam akmeniniam paminklui riausius muzikoms veikalus ir tuviams visada, buvo geiu 
pastatyti. Jei chorai mokėjo Temti jų išleidimų. Prašyti draugu ir širdingu mokytojo 
iš jo kūrinių pelnų daryti, Ministerijų remti pajėgesnius
manau, mokės, šiai progai pa- provincijos chorus. Taip pat 
sitaikius, savo dalį pridėti nutarta surengti eilę plates- 
prie paminklo”. Inio lliasto apygardų dainų

T, .. . ... v.. 'švenčių, lyg prisiruošimų prie
ls Lietuvos laikraščių su-1 »• * ,. o* ’ 1 pačios šventės. Suvažiavime

žinome, kad yra susidaręs ko-, apie lū0 nari|J £j|
.11,totas paminklo statymui. bai rOlX!Stingai svarst ti vi.
Garbės valdybon teina; gen. g. reika|ai Buv0 r(if(.rat|j 6y 
Nagevičius, Kauno miesto bu- Min .
mu.tr. Merkys ir konservato- ,?niig ž tj

lams... Jei kiekvienas choras, 
kurių yra per 100 Amerikoje, 
paskirtų nors $10, dar rastų 
si kompozitoriaus gerbėjų 
vienas kitas, nesunku būtu

rijos direktorius, prof. J.
Gruodis. Veikiantįjį komitetų 
sudaro: dr. A. Juška, prof. 
kan. B. Česnys, N. Martinio-
nis, J. Benderius, V- Da»ž-, {onuose. SpauJa ,abai ražiai
yardas, B. Dvarionaii, P- Kau-j,^ j Strimaitis ren- 
pelytė, A. Kutkus, Ig. Slope. s„

III.
Kanklininkas J. Strimaitis 

su grupe kanklininkų koncer-

.. ..... ėdasi atvykti Amerikon
Be. Visi jie .taleriu įvairiu kaaklį koncertais bfl.

______ , - . . . į8tef!: (tų gražu pamatyti .„ŪSU jau-
drusiau ir nuoširdžiau galėsime raginti ir | lių Sąjungos, \alst. Teatro, nkaui k . žiai kanklini- 

kt. A-1. ......... - • v.savo studentijų, ir profesijonalus ir ibendrai Meno Akademijos ir
skaitančiųjų visuomenę prenumeruoti lietu
vių katalikų studentų organizacijos leidžia
mų mėnesinį žurnalų “Studentų Žodį”.

MIRĖ ŽYMUS RAŠYTOJAS

1936 m. gruodžio 29 dienų Šveicarijoj 
pasimirė tarptautiniai žinomas rašytojas ir 
mokslininkas kun. Petras Lippert, kuris pri
klausė Tėvų Jėzuitų kongregacijai. Jis gi
mė Muniche prieš 57 metus.

Kun. Petro Lippert raštai originaliai 
buvo rašyti vokiečių kųlboje. Tačiau jir yra 
išversti į daug kitų kalbų. Be to, velionis 
buvo pagarsėjęs kaipo radio kalbėtojas ir 
daug rašydavę į mokslo reikalams skirtus

merikoje aukų rinkti įgalio-1 
jamas komp. J. Žilevičius.

Žmonių Prietelis
(Iš angliško vertė Kun. A. 

M. Karužiškis)

Veikmė

Veikmė, tai visuotinas gy
vulinio gyvenimo įstatymas. 
Nėra gyvo daikto, ar tai va
balo, ar tai paukščio, ar tai 
žvėries, kurs nenyks ir ne
kris, ir nežus, po kūniniu su
laikymu. Pats žmogus nėra 
išimtimi tani įstatui taip pla
čiam, kaip pasaulis.

— Dr. W. W- Rali
St. Šimkus kalbėdamas cUi Atsiminkite, jūs neturite 

spaudos atstovais įvaįiiais, raumens, kurio stiprumo įsta-
muzikos klausimais, labai aš 
triai pasireiškė apie svetim
taučių protegavimų, ypatin
gai svečių lankymos operoje 
ir koncertuose. Būk jie esu 
pas save kai kurie trečioje 
vietoje, o Lietuvoje pasauli
nėmis garsenybėmis apšau 
kiami. Nurodo labai daug vi 
šokių varomų užkulisinių in
trigų. Apie amerikietę Mic-

tymas nėra veikmė, kūno, 
proto, arba sįelos pajėgos, 
kurių pasigerinimo įstatymas 

etųergija. — E. B. Hali.

Judėjimas tai visi Gamtos 
įstatymai. Veikmė tai žmo
gaus kūninis ir protinis išga
nymas. O tačiau devyni iš 
dešimts su dideliu pageidu- 
vimu laukia tos pageidauti
nos valandos, kuomet jie tū
lės liuoslaikio nieko nedaly
ti, urba daryti kų nors, tiktai 
jei jie jaučia, kad jie tai mė- 
gia — pati sirena, kuri pri
viliojo prie mirties ne vienų 
“pasekmingų žmogų”.

— Dr. W. W. HS 

Veiklumas
Kūninis veikiamas ir kū

ninė sveikata yra neatskirti
ni. — Dr. W. Hali.

(Bus daugiau)

PRIEŽODŽIAI

nėra

tavo Rygos ir Estijos radio- kūnaitę taip išsitaria:
“Mickūnaitės asmeny Kuu 

no opera buvo susilaukusi ne
tikėtos brangios Lietuvos mu
zikos kultūrai dovanos. Žmo
nės tuoj jų įvertino ir paini 
lo. Bet su ja taip elgtasi, kad 
ji turėjo iš teatro išeiti. Ne
atsirado nei
“motinų”, kurie jų 
Tai ne vienintelis atsitiki
mas”.

Matyti Lietuvos muzikos 
meno pasauly ne viskas ra
mu, kaip nuo tolo atrodo.

nkų grupės griežia.
IV.

| Latviai gruodžio mėn. šve- 
Darbas begaliniai gražus ir 1 ntė jų žymiausio komp. Juo- 

remtinas. Įdomu kų pasak ys zo Vitolio 50 melų pedagogi-
Chicagoje komp. vardo — Sa
snausko choras, kuris taip sė
kmingai veikia?

nės darbuotės jubiliejų. Prieš 
karų jis buvo užsitarnavęs 
profesoripus kompozicijos sky

“tėvų”, nei 
užtartų

Tokio žmogaus mirtis yra nuostolis ne Reikia manyti, kad ir lietuviai katali- 
tik vokiečiams katalikams, bet visam kala- kai katalikiškos spaudos plątinime neatsi-
likų pasauliui.

SPAUDOS VAJUS

Jungtinėse AmerikbB Valstybėse yra virš 
dvidešimts milijonų katalikų. Katalikiškieji

žurnalus. Jis atsakinėdavo ir į la.Skus, ku-, laikra5{iai j, fcrna,ai Uri gkait
nai. žmonės kreipėsi į jį patarimų. Tuos ,njll Iirndn tgi1 lrata1il(i,1(„s
laiškus jis išleido didelėn knygon, pavadin-
ten: “Iš sielos sielon”. Nemaža yra rašęs 
iš psychologijos moks|o srities.

Kari Adam, Romano Guardini ir kun.
P. Lippert labai daug prisidėjo prie atgai
vinimo Vokietijos katalikų dvasinės energi
jos tuojau po didžiojo iy baisiojo pasaulinio 
karo.

tojų. Išrodo, kad padėtis katalikiškos spau
dos atžvilgiu qėra taip jau bloga. Bet, at
sižvelgiant į tai, kad daugelis katalikiškų 
šeinių prenumeruoja po kelis katalikiškus 
laikraščius ir žurnalus, dėl |o dar yra plati 
dirva katalikiškos spaudos plųtinimui. Tad, 
vyskupai ir paskyrė visų vasario mėnesį 
šiam svarbiam reikalui — katalikiškos spau
dos vajui.

liks. Jie taip pat turėtų platinti savo lie
tuviškus katalikiškus laikraščius.

• • •
Garsusis vyskupas Ketteleris yra pa

sukęs labai reikšmingus žodžius: “Jei šian- 
| dien šv. Povilas gyventų, jis tikrai būtų 
laikraščio redaktorius”. Iš tų žodžių reikia 
suprasti, kad spauda, yra viena svarbiausių 
apaštalavimo- priemonių. Dėl to labai yra 
svarbu, kad į kiekvienų katalikiškų šeimų 
ateitų bent vienas katalikiškas laikraštis. 
Kad taip įvyktų, reikia didesniu uolumu 
platinti katalikiškųjų spaudų. Mes dažnai 
rūpinamės menkesniais dalykais, bet užmirš- 1 
tame patį didžiausįjį reikalų — spaudų.

Surinko Bėgilas

Jei Kalėdos su lietu, tai 
Velykos su ledu.

Šiandie važiuok aplinkui, □ 
rytoj stačiai.

Per daug nesijuok, kad ne
reikėtų veikti.

Boba iš ratų, ratams leng
viau.
te siundo.

Pinna valgykime tavo, ;>a- 
skui k o žilas savo.

Namai pragarai, be namų 
negerai.
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PAMALDI BOBUTE

Albertas Patenas 1915-1928
( Pabaiga )

Priėmęs Šv. Komaeiiją, Jis 
Jautėsi Laimingas

Kartų, žiūrėdamas j ašaro
tu motutės veidų, Albertas ta
rė:

— Jei gerasis Dievas pa

laimingas. Tų diwių jis tarė 
savo motinai:

— Aš jaučiu, mainyte, kad 
kitas Velykas jau švęsiu dan
guje.

iSu Kristum Širdyje Nuke
liavo į Amžinybę

Antrų Velykų dienų maža-
reikalautų iš tavęs ir kitų, sis ligonis daug kentėjo. Ke- 
mano broliukų, taip pat 1u-Ji°s skausmo ašaros nuriedė- 
rėturn sutikti su Jo valia. Kai' J° iš jo akių. Jis nušluostė 
aš priimsiu. Išganytojų j savo ' Jas sakydamas:
Širdį, tai paprašysiu, kad Jis j — Ašaros ir dejavimai tin- 
Buteiktų ir tau daugiau tirų-'

SV. KRYŽIAUS 
ŽENKLAS

Senovėje kryžius buvo pa
niekos, gėdos ženklas. Prie jo 
rišdavo arba kaldavo žmogžu
džius ir visus baisius nuskal- 
tėlius. Tarp dviejų latrų buvo 
nukryžiuotas ir Kristus. Bet 
po Kristaus kryžius tapo die
viškos pergalės, garbės, prisi
kėlimo ženklu. Dabar Kryžius 
šviečia tautų tautoms, kryžius 
neša nel>e mirtį, bet išgany
mų ir amžinų gyvenimų.

Vėliau riteriai, žygiuodami

Rytų į mokyklų 
Eiti jau reikėjo,
O Pranelis mūsų 
Praustis nenorėjo.

Kuodas pasišiaušęs 
Kaip žilvičio šluota, 
Rankos kaip kačergos, 
Nosis rašaluota.
Prausia katinukas 
Rainųjų burnelę 
Ir tyliai dūmoja 
Sau tokių durnelę;

Ileibės. Dingoe veislės šuniukai Brookfield žvėrine. 
Dingop yra laukiniai Australijos šunes, kuriuos dažnai 
mini Kiplingas savo raštuose.

MISIJONIERE DUKRELE

^06.h
ka tik vaikams ir tiems, kurie j išvaduoti Šventosios žemės iš 
neturi tikėjimo. Aš nenoriu, Į netikėlių, ant krūtinės, skydo 
kad gerasis Dievas pasakytų: ir šalmo turėjo kryžiaus žen-iemų liga dar labiau pa

ėjo, bet Alberto kantru-. As tau daviau kryželį,, l>et tu
mas neišsisėmė. Kaip jis 
džiaugėsi, kai kunigas jam at
nešė šv. Komunijų. Pilnas 
džiaugsmo mažasis ligonis sa
kė savo motinai:

— Gerasis Išganytojas, a- 
teidamas į mano širdį, palai
mino visus mūsų namus: aš 
dabar esu laimingas!

Pelenų dienų atėjęs kuni
gas liepė Albertui pasirinkti 
6v. Komunijos dienų. Alber
tas pasirinko kovo mėn. pir
mųjų penktadienį. Mat, jis pa
siryžo atlikti 9 mėnesių Pir
mųjų Penktadienių Komuni
jas. Jo motina paklausė, ko
dėl jis nepasirinko vasario 25 
dienos: juk tai jo gimimo die
nų. Ligomis atsakė;

— Aš nenoriu galvoti apie 
gimimo dienų. Jeigu apie 
krikšto dienų, tai sutikčiau. 
Juk šv. Liudvikas (Prancūzi
jos karalius) vadinosi Liudvi
ku iš Poiesy, nes jis ten buvo 
pakrikštytas. .

Jis kūdikiškai mylėjo Šve. 
Panelę. Džiaugėsi, kad buvo 
pakrikštytas Hvč. Panelės baž
nyčioj. Dažnai kalbėdavo my
limiausių Švč. Panelės maldų 
— rožančių. Kai motina atei
davo prie ligonio lovos, abu 
bu meile sveikindavo Angelų 
Karalienę.

Pats Kentėdamas Jis Mel
dėsi- Už Kitus

Trediadienj prieš Velykas 
jis tarė savo motinai:

— Jei gerasis Dievas norės
"įsišaukti mane pas save, aš 
Siu be galo laimingas. Kai 

/is siunčia mums aukų, reikia 
jas su meile priimti. Jis veda 
mus tiesiu keliu ir duoda tik 
tų, kas mums yra gera, nors

jo nepriemei.
Albertas paklaustas, ar 

daug kenčiąs, atsakė;
— Ir daug, ir ne. Visa tai, 

kų gerasis Dievas suteikia, y- 
ra gera. Aš žinau už kų ken
čiu: kentėjimai nuvalo sielų 
nuo nuodėmės.

Viena vienuolė, atėjusi jo 
aplankyti, sakė, kad jis ken
čia lyg V. Jėzus ant kryžiaus.

— O ne, sesute! — tarė 
Albertas, — juk aš dar galiu 
pajudinti rankas ir kojas!

—Priimti Šv. Komunijų 
—tai būti su geruoju Dievu. 
Visas mūsų gyvenimas galėtų 
būti viena Komunija, jei iš 
savo širdies Jo neišvarytume. 
Jis gerai žino, kad aš noriu

klų. Jie vadinosi kryžiaus ri 
i teriais. Kiekvienas katalikas 
taip pat turi būt tikras kry
žiaus riteris (kilnus, doras 
žmogus), visų gyvenimų kovo
jus prieš piktų. Jo kryžiaus 
ženklas ne ant šalmo, ne ant 
švarko ar kepurės, bet ant 
kaktos pažymėtas per krikštų.

Šv. kryžiaus ženklas katali
kų bažnyčioje vartojamas la
bai seniai. Jau pirmieji krikš
čionys žegnodavosi eidami 
gulti arba keldamiesi, prieš 
valgį ar po valgio. Kankiniai 
žegnodavosi prieš kankinimų 
pradžių. Krikščionys kareiviai

visuomet būti s-u Juo, — taip 
sakydavo Albertas.

Džiova jau beveik šunaiki-

Gal vandens jis baidos, 
O gal bijo muilo,
Gal iš neprausbumių 
Išsiskirt jam gaila.

Tai buvo diena prieš Kalė- bos, akys patvino ašarose, 
das, Onytės tėvelis sunkiai: Dukrelė suprato, kad gera 
sirgo. Gydytojas pranešė mo-
tintai, kad jau nėra vilties jam 
pasveikti. Onytė nugirdusi to-
kių ištarmę pradėjo verkti.

! Mergaitė susirūpino savo tė- 
jvelio siela, nes ji girdėjo nuo 

M. Kuku. ("M. L”.) imisijonieriaus, kad nekrikšty
ti negali eiti į dangų. Jos tė
velis pagonis, netikintis žmo-Niekados Nereikia 

Nusiminti
Vienas molinių puodų dir

bėjas beveik visuomet būdavo 
nusiminęs ir susirūpinęs, kad
jam nesiseka gyvenimas, kad Į v ' • • •.. v. . , . „ bos pas misijomerių, ir to ne-jis nežino, kiek į turgų nuveš 
sveikų puodynių, kiek par
duos, kiek gaus pinigų ir kur 
gaus molio kitiems puodams 
žiesti. Po tų rūpesčių jis ėmė 
dar daugiau rūpintis: o kaip 
seksis gyvent kitais metais,
gal atsiras kitas meisteris, ir

jį laikydavo apsaugos ženklu i'8 nebeKalės tiek daug par- 
mūšiuose. Kryžiaus ženklu Huoti, nebeturės iš ko gyventi 
pradėtas darbas yra aukoja
mas Dievui. Kryžiaus ženklu
teikiamas palaiminimas.

Kryžiaus ženklų žymėdami 
ant kaktos, lūpų ir krūtinės, 
norime, kad Dievas pašven- 

sipildys Alberto troškimas bu-1 mūsų kūnų ir sielų. Mes
! no ligonio plaučius. Tuoj iš- • n orime

ti “ten” — danguje. 13 ge
gužės jis priėmė paskutinę šv. 
Komunijų; buvo be galo lai
mingas. Albertas sakė, kad 
nemirsiąs neatsisveikinęs su 
motina. Prašė, kad tų vaka
rų motina būtų prie jo. Ne
galėdamas laikyti rankose 
kryžiaus, prašė, kad motina jį 
palaikytų. Netrukus Albertas 
užmerkė akis. Jis mirė... Ant 
jo kapo medžio kryžiaus ir 
nuolat prie jo kojų klūpančių 
vaikučių būreliai liūdija, kad 
čia yra palaidotas vienas ne
paprastai daug iškentėjęs dva
sios didvyris.

norim Dievui Tėvui priklau-

Taip besirūpinant ir darbas 
ėmė nebesisekti 

Žmona jį visaip ramino, 
guodė, bet nieko negelbėjo.

Vienų rytų jis pamatė savo 
žmonų labai nuliūdusių ir pa
klausė :

— Kas atsitiko, kad tokia 
nusiminus. Visuomet mane ra

šyti visomis musų mintimis,, mindavai, o dabar pati nulei- 
Dievo Sūnui visais žodžiais,1^ nogj 
kurie išeina iš mūsų burnos, 
ir Dievui, Šventų jai Dvasiai

Kodėl Kiškio Lūpos 
Perskeltos

Vienų kartų kiškis ėjo gir
dyti.* ir susitiko genį. Genys 

mes kariais to ir nesupran-1 jį klausia;
tame.

Kitų kartų Albertas, atėju
siems jo aplankyti, pasakė:

— Aš nesigailiu savo gyve
nimo, nes sakiau gerajam 
Viešpačiui: jeigu Jis nori, te
gul mane pasiima į dangų, ar
ba tesuteikia dar daugiau kan-

— Kodėl tu, brolau, toks 
nuliūdęs? Kur eini?

— Kur aš nebūsiu nuliūdęs, 
— sako kiškis, — manęs nie
kas nebijo, o aš turiu visų bi
joti!.. Einu ir prisigirdysiu.

Nebūk kvailas, — sako ge
nys, — jei taip nori, kad ta-

Čių. Ivęs bijotų, nueik krūman ir,
Kažkam ji paklausė, už kų kai pamatysi atvarant pievon 

jis ypatingai meldžiasi, ,A1-1 aveles, šok iš krūmų — avelės
bertas atsakė:

— Aš meldžiuosi, kad Die
vas man suteiktų, km Jis nori.

ir išsigąs tavęs.
Kiškis paklausė ge.nio. Nu

ėjo ir atsitūpė krūmuose. Pa-
Jis žino, kas yra geriausia, j matęs aveles, kai šoks iš krū- 
Meldžiuosi už nusidėjėlius,'mų — avelės iŠBigando ir nu-
kad jie atsiverstų... Taip pat 
ir už ligonius.

Velykų dienų jis priėmė Šv. 
Komunijų ir jautėsi be galo

Per paskutini karų vienų 
nuošaliai stovinčių namų gy
ventojus apėmė didelė baimė. 
Pradedant temti, ėmė į tų a- 
pygardų veržtis pri t šininkų 
gaujos. Tai vienam* tai kita
me krašte buvo matyli dangu
je raudonos klaikios gaisrų 
pašvistės. Girdėjosi baisus 
šaudymas. Buvo vidužiemis, 
oras laimi šaltas, ir pūtė žiau
rus vėjas. Žmonės bijojo, kad 
neapiplėštų ir sunkinusiuoju 
metų laiku neišvarytų iš na
mų ir pastogės.

Tik sena pamaJdi 1 Kibutė 
buvo visai rami ir atsidėjusi 
ant Dievo Apvaizdos. Iš senos 
savo maldaknygės skaitė vai*

proga ir pradėjo jam pasako
ti apie tikrųjį Dievų, kurio 
rytoj Gimimo Diena. Ji jam karna ir anūkams maldų, ku* 
pasakė, kad jis bus laimin-'rioje buvo ir toki žodžiai:
gas mirti tokių dienų, kurioje 
Vaikelis Jėzus teikia visiems 
daug malonių.

Tėvas susidomėjo išgirdęs
.... . .į tokių naujienų ir klausinėjogus, ar jis daliar turės eiti i ... .. , .. w.. . * I mergaites, iš kur ji žino apie

pragarų. i, ne, taip nega i daiktus. Ilgai nelauk-
buti; ųs. buvo joms geras, , . . , , .. ,, , , . dama prisipažino, kad ji lan
dei to turime ji gelbėti. > v i i •ko tikybos pamokas, kurias 

Onytė slaptai mokėsi tikv- J nrisijonierius veda jų kaime
lyje. Tėvas įdomiai klausėsi. 
Onytė suprato, kad galima at
virai kalbėti apie svarbumų 
Krikšto, kad būtų galima iš

tik'ganyti savo sielų. Išdėsčius 
'svarbiausius tikėjimo dalykus 
'ji pasisiūlė pakviesti misijo- 
nierių į namus, kad jis pats 
tėveliui paaiškintų apie tik
rumų vif^ų pažadų po Švento 
Krikšto. Tėvelis sutiko. Ony
tė pati parvedė Dievo tarnų, 
kuris su ligoniu maloniai kal
bėjo apie jo ligų, o paskui a- 
pie Dievų ir reikalingumų pri
imti Šventų Krikštų. Lai li-

drįso tėveliui pasisakyti. Bet 
dabar svarbi valanda: reikia 
pasiaukoti, atsižadėti savo 
patogumų, pakęsti, kad 
sielų Dievui laimėjus.

Meilė sumani. Onytė pasi- 
rįžo pranešti tėveliui, kad jam 
reikės neužilgo skirtis su šiuo 
pasauliu. Bet reikės priminti 
apie sielų, Dievų dangų ir pra
garų...? Skausmo suspausta; 
širdimi ėjo savo misijos atlik-1 
ti. Tykiai įėjo į ligonio kam- 
garį, pažvelgė į tėvelį ir pa
stebėjo, kad jis užsimerkęs.
Ilgai nelaukus ji atsiklaupė, S0™ eutiko “^rikštyti, tai
sukalbėjo maldelę prie Pane
lės Švenčiausios, kad Ji iš
melstų malonę jos tėvelio at
sivertimui. Po kelių minučių 
karštos maldos jos tėvelis at-

misijonierius tuojau jj pa
krikštijo. Dar tų patį vakarą 
buvo jam atneštas Švč. Sakra-

Dieve, teikis pastatyti tvirtų 
mūrų, kurs šį namų apsaugo
tų nuo priešininkų antpuolio.

Vienam iš anūkų, kurs atid
žiai klausė, kų bobutė skaitė, 
atėjo į galvų mintis, jogei 
melsti Dievulio, kad pastaty
tų mūrų, būtų jau perdaug; 
nereikia, girdi, prašyti tokių 
negalimų daiktų.

Bobutė jam ir sako: “Ne 
taip stačiai šie žodžiai reikia 
suprasti. Jie rejškia: teap- 
saugo mus Dievas nuo prieši
ninkų taip, lyg kari mūsų na
mas būtų apsuptas mūro sie
na. Pagalia,u, jei Dievas ir i& 
tikro panorėtų mūsų apgyni
mui pastatyti mūro sienų, ar 
manai, kad to negalėtų pada
ryti?”.

Tuo tarpu praėjo naktis, ir 
nė vienas priešininkų kairei- 
vls neprisiartino prie jų na
mo. Visi namiškiai tuo stebė
josi. Bet kai rytų atsikėlę išė
jo už durų, išvydo šitokį regi
nį: iš tos pusės, kur stovėjo 
priešininkai, vėjas sunešė did-

Ji atsakė:
— Juokai juokais palieka, įv^r® ak*s’ ine’’*a’ pažiurėjo į 

visai širdimi, kurioj yra mei- bet atsitįko prastesnis dalv-'kluPan^ dukrdę ir sunkiai 
lės buveinė. |kas. Naktį sapnavau baisų sa- atsidueo. Jo malonus žvilgsnis

Nėra kito ženklo, kuris'pną mįe]asig j)ievas lig ir paragino Onytę kalbėti:
mums neštų išganymų. Todėl buv0 ,numiręs ir angelai neSg'

bėgo tolyn. Apsidžiaugė kiš
kis ir pradėjo juoktis. Juckč- 
si, juokėsi — net jam lūpelės 
perplyšo.

su kryžiumi gyvenkime, kad 
su kryžiumi galėtume ir mirti.

J. G. (“M. L.”)

, Jo kūnų į kapus.
Vyras prapliupo juokais:
— Neišmintinga bobelė, ir

dėl tokių dalykų esi nnsiminu- 
gali kada— Tėveli, ar iš tiesų, dabar si — argi Dievas 

gydytojas traukia dantis be nors numirti?
skausmo ?

— Taip.
— Tai kodėl, traukdamas 

mano dantį, jis suriko, kai aš 
jam įkandau į pirštų?

— Jonuk, te obuolį, bet žiū
rėk, kad nesuvalgytum kirmė
lės, kuri gali jame būti.

Tada ji tarė:
— Jeigu Dievas dar tebegy

vena, tai ko tu taip rūpinies 
savoi ateitimi ir visai juo ne
pasitiki. Yra dar kam rūpin
tis tavimi. Tik nenustok vil
ties, pasitikėk ir dirbk.

— Tėveli, tu sunkiai sergi...
— Taip dukryte, taip.
— Kas skauda, tėveli?
— Visų, visur skauda.
— Gal galėčiau kuom nors

pagelsti, gal norėtumei ko 
nors?

— Jau, turbūt, niekas man 
negelbės, vaikeli, nes viskas 

Į išbandyta. Greičiau mirsiu, 
negu išgysiu.

Onytė pastebėjo, kad tėve
lis atjaučia savo artimų pa-Puodžiug susimąstė, supra

to, kad žmona tiesų kalbėjo, l»aigų, įsidrąsino ir pranešė, 
— Tegul kirmėlė pati žiūri, ir vėl j jų namus grįžo gra-|kų gydytojas sakė. Beldau- 

kad aš jos nesuvalgyčiau! žus gyvenimo džiaugsmas. sančiam ligoniui dukrytės kal-
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mentas. Priėmęs Išganytojų į žiausias pusnis sulig painu 
savo širdį pajuto didelį džiau-! šelmeniu ir tarsi kokiu mūru 
gsmų ir ramybę, kuri perauk-
ština šiuo gyvenimo džiaug
smus.

Auštant Kalėdų dienai jo 
siela nuėjo švęti amžinas Ka
lėdas... Onytė su mamyte irgi 
džiaugėsi Kalėdomis, nes jos 
buvo tikros, kad jų tėvelis lai
mingas danguje.

Marijona Sokaitė, '4(i 
Juozapo Marijos Vila.

Uždavinys. Lėkė pulkas 
žvirblių ir, radę medžių, nusi
leido į juos pasilsėti. Kai su
tūpė į kiekvienų medį po po
rų, tai vienas medis atliko, o 
kai sutūpė po vienų, tai vie
nam žvirbliui nebuvo vietos.

Ki?k buvo medžių ir kiek 
žvirblių?

"Ti4A»NW3 MOOMG
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ARE AN EFF1OENT 
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Pi Mitieet VtP"

SAY. THE’ ChpmRion 
TKSHTV7AC
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uždengė namus; pereiti per 
jas jokiu būdu buvo negalima.

Visi džiaugėsi ir garbino 
Dievų. Bobutė tarė: “Matote, 
vaikeliai, Dievas betgi pasta
tė mūrų, kurs uždengė mūsų 
butų nuo priešininkų. Geriau
sia ir mielaširdingiausis Die
vas be galo daug turi pragu
mų žmonėms gelbėti iš viso
kių nelaimių”.

Popiežiaus paraginti, atrem- 
kime atūžiantį žiaurios bedie- 
vyl)ės pavojų visokiais priei
namais būdais, ypač remiant 
katalikiškųjų spaudų.

BIZNIERIAI, taitilNKI- 
RS “DRAUGE”

By Bruce Stuart
TMCM SHAKE HPiMDS VJfTH

NEW Champoj'
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WPA DARBININKĄ 
ŠVIETIMO DARBF

buvo
liaus

Daugelis WPA darbininkų 
pristato ir išdalina knygas1 
mokyklų vaikams, miestams : 
be knygynų, apylinkėms, at- I 
skirtoms nuo kitų, ir miestų,- 
kurios niekad neturėjo užtek f 
tinai knygų, kad jomis aprū
pinus visus skaitytojus. 193.? 
m. knygų pataisymo ir kny
gynų “extension” projektai 

įsteigti Moterų Sky 
prie Federalės Darbų

Programos, ir prie tų projek 
tų dabar dirba net 13,000 mo 
terų, kurios buvo paimtos nuo 
pašalpos si)rašų.

Kaip pristatyti knygų tie
ms, kurie jų reikalauja, pada
ro šio knygyno “extension*’ 
projektų vienu įdomiausiu vi 
soje darbų programoj. Šis 
dalbas buvo pradėtas, kad 
aprūpinti reikalavimus žino 
nių tų distriktų, kur viešieji 
knygynai buvo uždaryti dėl 
lėšų stokos, ir kitų distriktų, 
kur žmonės niekad neturėjo 
knygynų. WPA moterys bu 
vo pionieriai šioje dirvoje 
Kentucky valstijoj jos į kre
pšius prisikrauna knygų, už 
deda ant arklio ir gabena į 
tolimas kalnuose vietas. Mis- 
sissippi garsiose ištakose mo
terys knygas išvežioja valte-

t

n R A U O A s •

GREAT BRITAIN TO SEND 
90 WARSHIPS TO 

SPANISH SEAS
WWI ................... I .1

FRANCE PROTESTS TO

FRANCE TO MOVĖ 
34 WARSHIPS INTO 

SPANISH WATERS

LtSBON

■''.MM.
GERMANY IS REPORTED 
TO BE CONSTRUCTING 

FORTIFICATIONS at CEUTA«r"................-"F

STBAJT Of* 
CIBRAITAR 
/4 MjtfS

FRANCE MOBILIZES 
100,000 TROOPS IN

FRENCH MOROCCO

ITALIAN PLANES REPORTED 
ON BOMBING FLIGHTS TO 

SPAIN FROM SARDINIA
ICONCENTRATION OF GERMAN 

TROOPS REPORTED IN 
SPANISH MOROCCO

Europos valstybes mobilizuoja kariuomenę ir laivynus, kad tinkamai sutikti Vokietijos grasinimus Ispanijos Morokoje. l’raneūzija ir Di
džioji Britanija pasiryžo sulaikyti vokiečių diktatorių Hitlerį nuo okupavimo Ispanijos teritorijų Šiaurės Afiikoi. Abi valstybės šiomi.- 
dienomis pasiuntė savo karo laivus į strateginius punktus. Prancūzijos vyriausybė įteikė Ispanijos sukilėlių vyriausybei stiprų protestų, nu
rodant, kad įleidimas vokiečių Morokoje yra laužymas sutarties. Prancūzija turi 100,000 paruoštų karių Prancūzų Morokoje. šis žemėlapis 
parodo vietas, kuriose yra naujo karo pavojų.

nko WPA “extension” kny
gynus. Viename Michigan va 
lstijoj apskrityje daugiau ka: 

lėmis, kurios yra kaip ir plau pusė žmonių neturėjo knygy- 
kiojų nameliai. Iowa valsti j no; dabar turi net 22 IV PA 
joj knygynų darbininkai va- knygyno šakas. ,
rtoja ūkio vagonus, kad ne
šti mokslo knygas vaikams 
kaimų mokyklose.

Knygynų “extension” dar
bas yra. labai svarbus tuose 
distriktuose, sunkūs laika' 
privertė viešus knygynus ii 
mokyklas nutraukti knygų 
skolonimųsi. WPA darbinin
kai atidarė daug “extension” 
knygynų krautuvėse, svetai
nėse, klubuose ir bažnyčiose, 
Knygas ir žurnalus jie rinko 
iš įvairių šaltinių. Miestų ir 
kaimų distriktų žmonės, ku
rie niekad neturėjo progos 
pasiskolinti knygų, dabar la-

Moderninis Mokslas 
Gelbsti Sveikatos 

Būdavotojui
NUGA-TONE turi svarbų Zinc Phos- 
phide iruSinj, duodant) naudingų 
phosphori).. be ko negalima turėti 
stiprių ir galingų nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo phospliorų, kad sura
minti Jauslius ir sukrėstus nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose.

Tas puikus vaistas moksliškai sus
tiprintas su VITAMINAIS A ir D ir 
turįs geležies be ko negalima turėU 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE turi ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk šian
dien imti sustiprintą NUGA-TONE 
ri pastebėk kaip pagyvės!. Parduo
damas lr užtikrintas pas visus vais
tininkus.

Nuo užkietėjimo imk — UGA-SO1 
—tai Idealus liuosuotojas. 25c ir 50o.

Šiuo projektu į cirkuliaci
jų grąžinta milijonus knygų. 
Projektų prižiūri išlavinto.? 
mokytojos taip, kad kiekvie
na moteris, kuri aptaiso arba 
apdaro knygas ir išmoksta 
naudingo amato.

Viešosios mokyklos ir kny
gynai tuo būdu sutaupė tūks
tančius dolerių, kurie būt bu
vę išleisti knygoms aptaisy 
ti. Viename mieste, kur per 

■ penkis metus Švietimo Bor- 
das negalėjo knygų aptaisyti.

, arba naujų jų vietoje nupirk
ti, 100 WPA darbininkų ap- 

' taisė 300,000 knygų mokyk- 
' los vaikams. Tennessee va’?.- 
t i jo j net 250,000 knygų vėi

padėta į cirkuliacijų knvgv 
nuošė ir mokyklose.

Apart aptaisymo ir išdali
nimo knygų, tie knygynų da
rbininkai prisidėjo prie su
tvarkymo, klasifikavimo ir į- 
rašymo į katalogus daugelio 
knygų viešiems knygynams, 
kurie neturėjo pinigų tam da 
rbui, ir valstijų universite 
tuose. Vienas žmonių auko
mis palaikytas universitetas 
pranešė, kad 1 ir pusės my
lios ilgumo lentynų buvo pri
pildyta medžiaga, kurių su
tvarkė WPA darbininkai.

KREIPKIS PRIE SAVO ŠEIMYNOS 
GYDYTOJO

liašo John L. Rioe, (lydy
tojas ir New Yorko Sveikatos 
Komisijonierius.

■ Kalbos sveikatos reikalais 
per radio ir straipsniai laik
raščiuose bei žurnaluose ta 

1 mpa popularesnės. Daugelis 
į tų kalbų yra naudingos, bet 
yra ir klaidinančių, ir net pa
vojingų kalbų. Prie šių pas-

nigų, o ne kas kitas.
Paprastas žmogus, kuris pc

sitiki šundaktariu, vėliau už
moka daugiau, atsidūręs blo
goj sveikatoj. Kiekvienam 
suprantančiui žmogui, turėtų 
būti aišku, kad vaistai “grei
ti” arba “stebuklingi” vais
tai, kurie geri visoms ligoms 
gydyti, nėra kiekvienam nau-

tarųjų galima priskaityti ka- dingi: ir kad visokie išmis 
lbas žmonių, kurio remia pra- *ai ir dieto sistemos nėra vi- 
ktikas, kurios neturi jokio
mokslinio pagrindo, kurios 
negavo pritarimo medikalės 
profesijos.

Prie kitos klaidinančios

Indianoj, rašomųjų masine 
lių darbininkės ir knygynų 
raštininkai, net 12 knygynų
sutvarkė medžiagų, kuri per I ------- --------- ----------,---------------(

metus buvo laikoma knygy- grupės galima priskaityti sū
nuose, bet niekam neprieina-1 ndaktarius, kurie parduoda 
ma. patentuotus vaistus, arba ko-

Daugelis vietinių adminis- kių nors “sveikatos sistemų”, 
tratorių planuoja ir toliau tę dietų, ar kų kitų, kas naudos

Vyskupo Petro rrancTS- 
kaus Bučio, M. I. C. para
šyta

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus
pamokslus.

Kaina $1.75 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.

sti tų WPA 
tarnavimų.

darbininkų pa
FWPA

atneša tik pačiam pairiavė- 
jui. Jiems rūpi susikrauti pi-

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, 111.—“Ai vartoju Trinario Bitterio Vyną visuomet 
buo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiem*,—Urs. Susanna Pavlus“. Nedarykite 
jokių bandymų ra kitais liuosuotojais. Imkite Triperio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra ]rodes, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirikinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

-------------------  PRAITK SAMPILIO DIKAl^------------------ |
TrlneCa Mttat Wl«« Co. 044 S. W«Uo SU Cfcloa<o. ■ 
PH«i«ak wn»rĄ

Visose
Vaistinėse

=3=

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENES), EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALI NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA- 
KE....NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI- 
MINKTE ! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ.

38 60 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

siems pritaikinti. Daugely a’<- 
sitikimų žmonių patvirtini
mai ir pagyrimai, kurie ypa 
tingai laikraščiuose skelbia
mi, nėra teisingi.

Kuomet šundaktariui dau
giausia reikia vienoji* grupė
je — tarpe paprastų ir dar
bo žmonių. Bet ir randasi ge
ras skaičius ir ofisinių dar
bininkų. kurie irgi bando ju 
gydytojo. Tai geras patai' 
mas. Kiekviena apylinkė tr 
ri vienų arba daugiau prak

J

lių, kaip pasitikti sveiku. Tei
singas sveikatos straipsnis 
niekad nenurodo, kokius vei 
stus rėkia imti, niekad ne 
bando įrodyti kokia liga, se
rgu, visuomet liepia eiti pu., 
savo gydytojų ir nuolat tu 
rėti savo šeimyniškų gydytu 
JQ.

Rašytojams sveikatos stn j 
psnių, arba sveikatos kalbų, 
kurie pataria tuu kitaip du 
ryti, nerūpi žmonių sveikata. 
.Jų akys nukreiptos tik į žino 
nių pinigų mašnelę. Saugoki- 
t f s tokių. F L13

PLA TINRIT2 DRAUDA ’

tikuojanč.ių gydytojų, kurie 
yra atsakomingi patarnaut: 
žmonėms. Kiekvienas gydyt * 
jas gali duoti patarimų ir 
dėl to užsimoka kreiptis į 
juos.

Teisingas sveikatos straip 
snis visuomet pataria kreip 
tis prie savo gydytojo ir vi
sai nepaisyt* apgavingų šur.

1 daktarių ir vaistų su sD'bi 
į vaistus. Šiose grupėse jie ;-i- 
nda daug lengvatikių, o už
pakalyj jų palieka daug skau 

| smo ir nukentėjimo, jau ne 
1 kalbant apie blogų sveikatų.

Kiekvienos tautos dalis čia 
i turi laikraštį, kuris pilnai su '
pranta savo žmones. Daugeli* i 

: tų laikraščių spausdinu svo'. 1 
| katos straipsnius pristatytus j 
1 miesto, valstijos arba feder-v į 
I lių sveikatos žmonių. Kas.
skaito tuos straipsnius laik 
raščiuose, visuomet ramia pa
tarimų kreiptis prie šeimynos 
tinomis sekinėmis.

Tikslas teisingo sveikato. 
i straipsnio yra parodyti ke

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

JRED

Simano Daukanto Federal Savings and Loaji 
Associ&tion of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti dividendų ant visų taupymo

skyrių gruodžio 31 d., 1936.
Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius tau

pyti šioje b.ndrovėj, kur indėliai apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insuranoe 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

Aasociation of Chicago teikia paskolas ant namų 
Cbieagoje ir Chicagos priemiesčiuose. Duoda pas 
kolas nuo 5 iki 15 metų lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

--------- PyjKAMO?,’
ederalSavings

LOAN AHOCIATION 
or CHICAGO

2į02 West Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

“IMNTORY” 
itFAMMAS

tū- staučių dolerių, ve 
ės prekių tini būt išpar- 
luota žemiausiomis kaino- 

kad padalyti vietos 
naujoms prekėms. 

RAJM0S
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1937 Kųdios pagaunančios 
viso pasaulio stotis, metalo 

tūbomis, kaip paveiksle,
tiktai

*48.00
K itos racijos, kabinėtose, 

vertos $50.00 po
*24.80

Mažutis radio vertins 
$16.80 už
*9.75

Geri vartoti radios 7—8 
, tūbų |K>

*4.78
Iloover Elektr.ikiniai dulkių 

valvtojni, perdirbti, po
*12.50

riior skalbimuos masino# po,
*37.30

A 1 u m i u m ketvirtaųms 
Maytag skalb|,vklos Faetory 
garantuoti>r. perdirbtos, po

*49.30
5 dalių Dinettes. Gražūs 

stalai ir Įsėdės, už
*14.50

9x12 karpetai po
*11.95

Jas. F. Bidrik, Ine.
3417 S. Halsted Stt 

Tel. Boul. 7010

BUORJK FmK 
MAUT

3347 S. Halstęd St.
Budriko programai Nedėliomis 

W. C. F. L., 7 iki 8 vai. Klt B* 
nedaliais ir Pėtnyžiomi* W. A.- 
A. F., 3:30 po pietų. Ketvirta- 
dieniaig W. H. F- C-, uuo 7 iki 8 
vaL vakare. •
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužškia

jo, prie Tavęs, kurs apvaini
kavai metus (Savo gerumu; 
pi it Tavęs, kurio metai nes 
maino; prie Tavęs, kurs pa- 
reižkei, kad Tavo Sūnus, mū- 
t-ų Tarpininkas ir Atpirkėjas, 
yia tus jiats vakar, ir šian
dien, ir ant amžių. Su dėkin-

NAUJI RAŠTAI

Kruneois Mauriac. Jė«aus 
Gyvenimas. Vertė A. Vaičiu
laitis. 239 pusi. Sukalu leid. 
1936 ui. Kaina 3 lit.,

Tui žinomo prancūzų Akc

I

Sausio Vienuolikta Diena
“Tebūna jūsų strėnos su

juostos ir uždegti žiburiai’’

gumų ui praeitus pasigėilė- dBmįjos nario K. R. Murinę, 
jinius, su malda, kad mūsų o veikalas, išverstas j dauge-
laikai visad būtų Tavo ran
kose ateityje; su pašventimu

— Luko XII, 35. Į mūsų gyvenimu išnaujo Ta-
Malda Naujiems Metams !v0 ir "ujdaudami,
O Viešpatie, Tu esi mūsųik“’' T“v° lu‘^«»d.-J.u.as bū-

tėvų Dievus, Karalius amai- 'i 1"*™!“'"^ >‘"k niū.ų
dėmių; kad Tavo rūpestis bū
tų apie mus visados, kad r.iū-

Tave visais laikais, skausme'"1! gyvenimas būtų nudirbtas 
ir džiaugsme, trūkume ir up- sulv"’ »«<“»* V.ešpalns pave,

imsis, nemirštamasis, nemato
masis; mes norime laiminti

kslo, kud mes būtume paguc 
sli ir suraminti visuose mūs

stūmė, gyvenime ir mirtyje, 
laike ir amžinybėje, lr dabar, 
su nauju dėkingumo jausmu,!' ai®uose’ ’’ rūpesčiuose, n 
su linksmomis atmintimis se-, Hūd&iuoae, ir pavojuose atei-

lj Europos kalbų. Autorius 
dalelio sugebėjimo atkūrė 
Jėzaus gyveninių ir jį gyvų, 
paprastų ir kartu didelį pa 
vaizdavo. Tai geriausias l’e 
tuvių kalba tikybinės litera 
t uros veikalas.

Stasius Būdavus. Loreta. 
Jaunos mergaitės likimo ro
manas. 300 pusi. Sakalo b-vės 
leid. Kaina su jaersiuntimu lt. į 
3.20. i

.j Kančių melų Tavo nuolatine1 Autorius vaizduoja mergai- 
nkyvainln, net šiaip. Viešpu- »"• kuri P“5a"k™« i inu metų, kurie yra praėję, ir , 

su pasitikėjimu pilnu vilties 
atsižvelgus į naujus metus, 
kurie yra. prasidėję, mes atė- Phh *aNC- 
jome prie Tavo kojų išnau-i PLATINKITE “DRAUGĄ’

tie mūsų Tėve, mes ateiname 
— C. A.

Žiemą Chicagos parko šiltadaržy.

vienuolynų, sielos išgyveni
mus. Ji atmeta vieno vyriš
kio, rimto inžinieriaus meilę 
ir stoja vienuolynan. Prabė-1 
gom paliesta ir visuomeninių 

i klausimų bei susmulkėjęs Lie , 
tuvos provincijos inteligentų 
gyvenimas.

Upton Sinclair Provokato 
rius (Arba 100 nuoš. roma
nas. Išvertė J. Šimkus. 270 
pusi. Sakalo leid. 1936 m.

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, .............. ............. $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina ............................... $4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais .......................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš............................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................. 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .................................................................. $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.50

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. CJhicago, Illinois
J

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicacos dalyse

GARY, IVO. I.A1DUTLVIU DIREKTORIAI 
KKLNER — PRUZIN

Q«rtauataa patarnartmaa — Moterli patarnauja 
Phunc »O«e «M vv, l&tb

Gražintas atgal. Naujo Gvinėjos “rojaus” paukš 
telis, buvęs atgabentas į Brookfield© žvėrynų — pauk
ščių skyriui. Sakyta, kad tai gražiausias to Afrikos 
krašto paukštelis. Pasirodė, kad Brookfield žvėrynas 
jau turi tos rūšies paukštį, tat šis gražintas atgal į 
New Yorkų tam, iš ko buvo pirktus. Kelionę paukšte
lis turėjo dykai Commodore Vanderbilto traukiniu.

O. S. Marden Kų darai da 
ryk gerai. Vertė J. Kazėnas. 

Kaina su persiuntimu 2.70 172 pusi. Sakalo leid. Kaino 
lt. į su persiuntimu 1.70 lt.

Tai garsaus amerikiečio ra- O. S. M. jau nebepirma 
šytojo romanas, kur parody- knyga išversta į lietuvių ka
ta vieno šnipo provokatoriaus lbų. Šis žymus pedagogas lie-

būtinai reikia žinoti. Perskai
čius knygelę daug kas pa
aiškės: dėl ko praeityje ne
sisekė, kodėl neturėjome įta
kos, kodėl visuomenės nebu
vome gerbiami ir t.t.

istorija, pilna niekšybių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI

tuviškam jaunimui savo kny
gomis suteikė daug gerų pa
mokinimų. Kų darai, daryk 
gerai savo turiniu yra labai 
vertinga knyga. Joje moko
ma, kaip reikia dirbti. Išaiš
kina darbo svarbų charakte
riui, jo įtakų sau ir kitiems. 
Tai tikslas, aiškūs ir tikri pa-TEVAS

REPublic 834*0 mokymai, kuriuos jaunimui Į ina gerai

— Viena Lietuvos sidabri
nių lapių auginimai ferma iš
siuntė į Vokietijų šių gyvu
lių, kurie veislei į Berlynu 
gabenami ir parduoti po L- 
000 litų už štukų. Sidabrinių 
lapių ferma Klaipėdos kraš
te įsisteigė keletas. Biznis e

fifty

Dienraščio “Draugo” Metinis 

KONCERTAS--B ALIUS

Sausio-January 31 d., 1937 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street

CHORAI — SOLISTAI DAINOS — MUZIKA — ŠOKIAI 

Pradžia 5 Val. Po Piety

PROFESSOR NOODLE

Th.ere.’s oruz. con- 
dition.I ce\rt sec, 
when, its quite 
nęfht to grab hisfirt. 

Arid this, of course. 
depends ort the. 
Condvtiort thest 
the man. is irt !

Prof. Uoodle

&r' Profe-SAor
I adw?sys try Lo Ryc 
u p to t h. tru les of 
3trict prppriety. 
V/hfen Um not aure 
just v/hnt. to do it 
causes me tauri e ty. 
In. Crossing streets 
it’s understood 
the man should steer 
h. i s wife fromharm, 
būt under what 
canditions shouU 
the tady take he^ I 
husband’s armr

Priacillec Į

— Dusetų apylinkėje šio 
mis dienomis buvo pastebėta 
keletas raudonų paukščių. Pa
aiškėjo, kad būta spalvotų 
varnų, kurių pernai Vokieti
joje gamtininkai nudažė ke
lis šimtus, norėdami sužinoti 
jų traukimo kelių.

Popiežius Pijus X, katuli 
kiškosios spaudos karštas gy
nėjas ir uolus rėmėjas vienų 
kartų katalikų žurnalistui ra
šė; “Tavo plunksna, mano sū 
nau, yra galingesnė nekaip 
tūkstantis vyrų!”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VENETIAN MDNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 
■ ■ o-------

Suvirš 50 metų prityrimo 
o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORDTvVESTERN AVĖ.
arti Orand Ava

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

bekamiez ir Sunai
S. C. Lacha wicz 
I. Liulevicius 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis

2314 West 23rd I’lace 
Phone Canal 2515

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avc. 
Phone YARds 1138

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

S. M. Skutas 718 West 18tb Street
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp 1640 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203

Ezorskis ir Suk
10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

P. J. Ridikas 3364 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089
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Iš Politikos Lanko Is Viso Pasaulio
— Užventy (Utenos apsk.) 

ateinantį pavasarį bus pradė
ta statyti nauja bažnyčia, nes 
senoji jau visiškai baigia sa
vo dieftas.

— Heidelbergo Tinto 550 
metų sukakties proga para
šas “Gyvajai dvasiai”, kuris 
buvo ant un-to rūmų fasado, 
pakeistas parašu “Vokiečių 
dvasiai”.

r

I

r~i
4CICERO. — Ciceros Lietu

vių Namų Savininkų Politi
kos klubo metinis susirinki
mas bus sausio 12 d., 8 vai 
vak. Liuosybės salėj. Patnr 
tina visiems lietuviams, turi
ntiems nuosavybes, atsilanky
ti j šį susirinkimą ir tapt' 
klubo nariais. Mokestis visai 
■maža, tik $1.00 j metus. Klu
bas’ yra užsibrėžęs šiais mo
tais daug veikti, o tam dar- vV0Įa 
bui atlikti, žinoma, reikalin-j 
ga būti organizuotais.

I Tur būt, visi pastebėjot lai- 
rraščiuose, kad Chicagos gy 

vento.jai yra laimėję pavieto 
;eisme numažinti, taksus 1934 
m. 7 nuoš. Mano nuomone, 
ir mes, ciceriėėiai, turim to
nas pat teises tą atsiekti, 
būnant organizuotiems, nesu
nku būtų tas padaryti. Ir 
daug panašią dalykų būtą 
galima padaryti. Taigi turim 
pradėti organizuotis, veikti,
aip praeity kad būdavo Im- 

provement klūbe veikiama.
Klūbietis

— skiaur. Lietuvoj yra be
brų. Netoli Joniškėlio ties 
Svobiškio km. J. Mūšos upe 
je rastas bebras ir užmuštas 
akmenimis. Dėl to vedama

— Abrucijorj (Azijoj) ant 
Gransaro kalno viršūnės, ku-

— Mancbesterio, Anglijoj, 
vienoje pradžios mokykloj su 
organizuotas virimo kursas 
berniukams, ftio kurso vedė
ja praneša, kad visi berniu
kai entuziastiškai šį kursą, 
lanką.

PIGŪS LINAI

Pandėlyje buvo pas ETEE 
Lietuvoje, Pandėlyje buvo

ri turi 2 klm. ir 200 metrą: paskelbta, kad bus perkami 
aukščio, kard. Tedešini pa- • nebraukti linai. Kadangi žmo 
šventino švč. Dievo Motinos nes paskirtą dieną tiek daug 
Snieginės garbei koplyčią, linų privežė, tai kainos buvo 
Tai yra pačioj aukščiausioj labai žemos. Pūdui linų nie- 
vietoj pastatyta šventovė, kulkas daugiau nemokėjo, kaip
rioj metuose kelis kartus bus 
laikomos pamaldos. Dievas 
garbinamas visur.

I Laikinas prezidentas. Doką 
J nas George C. Sellery, kuris 
laikinai paskirtas eiti Wisco- 

i nsino universiteto prezidento 
i pareigas, kol bus regentų ta

rybos išrinktas naujas prezi
dentas vieton atleisto dr.
Franko.

GRAŽIOJI LIETUVA

MARQUETTE PARK. - 
lietuvių Demokratų klūba?, 
5 vardo laikė susirinkimą 23 

d. gruodžio, kuriam buvo iš
duoti ir priimti raportai fin. 
rašt. ir kasieriaus. Toliau se 
<ė valdybos pranešimas apie 
rengiamą 3 metų klūbo gy 
vavimo paminėjimą, kurs bus 
sausio 14 d., parap. svetai
nėj, '68 st. and Wa,«htenaw 
avė.

Ant galo išrinkta valdyba 
iš sekančių asmenų: pirmini 
nku F. J. Dowiat, vice pirm. 
P. Antonis, nut. rašt, J. Tar 
vid, fin. rašt. p-lė B. Shime- 
nas, kasierium A. Račkus, le
galiu patarėjum adv. C. Ze- 
kas, maršalka A. Daleis, ko- 
respond. J. S. Vitkus.

Nutarta priklausyti prie 
ygos. J. S. V.

— Beauvais katedros bok
šte, Prancūzijoj, yra laikro
dis, kuris parodo ne tik va
landas, bet taip pat dienas, 
mėnesius, metus, dangaus že
nklus, žvaigždynus, mėnulio 
atmainas ir tikrą saulės lai
ką visose pasaulio sostinėse. 
Laikrody yra ne mažiau kaip 
90 tūkstančių ratų ir ratelių.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOM~FTRTCALI,Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėlimo. 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti. nutaiso 
trumparegystę Ir tolirfgystę Priren
gta teisingai akinius. Visuose ataiti- 
klmuoRe egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausia,-! klai
das. Spccialė atyda atkreipiama t 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki X v. 
NedėlloJ nuo in Iki 12 Daugely at
sitikimu akys atltnlnomos Im- akinių. 
H s Inos nl'tlau k"ln pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

4-6 litus. Daugelis nusivylę 
su linais grįžo namo. Girdėti, 
kad šios apylinkės ūkininkai 
žada taisytis braukimo maši
nas, tik gaila, kad šioje apy
linkėje nėra nė vieno tos rū 
Sies mašinų specialisto.

KRATOS VILNIUJE

Lapkr. 23 d. lenkai padarė 
smulkią kratą žinomo lietu 
vių veikėjo, Tautinio Vilniaus 
Lietuvių Komiteto pirminin
ko, p. Kaz. Stašio bute, o la
pkričio 25 d. naktį krėtė vi
są eilę lietuviškų įstaigų ir 
privačius lietuvių veikėjų bu
tus. Tai buvo baisioji naktis 
Vilniaus lietuviams... Matyt, 
norima rasti priekabių ir už
slopinti paskutinė lietuvišku
mo ugnelė... Mūsų spauda ir 
visuomenė tais barbariškais 
lenkų žygiais yra labai pasi
piktinusi...

Meno studentų šokis. Chicago Art Instituto studentų vienas klasinių, kaip 
jie vadina, šokių. Po šokio studentai tuojau sėda prie darbo ir piešia šokių pozas.

Gatvėkario Užmuštas 
Lietuvis

Kazimieras Nevadomskis, 
apie 50 metų amžiaus, penk
tadienio vakare buvo mirtinai 
gatvėkario sužeistas prie 63 
ir Austin avė. Tapo nugaben
tas į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur tuoj po vidurnakčio pa
simirė. Koronerio tyrinėjimas 
įvyko šeštadienį popiet, I^a 
cbawičiaus lavoninėj, 2314 W. 
23rd Place.

Apie tyrinėjimo radinius ir 
laidotuves bus pranešta vė
liau.

LONDONAS, saus. 10. -- 
Thames upės žiotyse susikū-/ 
lė du žuvininkų laivai. 7 as
menys žuvo.

MADRTDAS, saus. 10. — 
Nacionalistų vadovybė sutrau 
kia daugiau karių šalia Mad
rido.

STLLA, Valcncija, saus. 10. 
— 18-ojo šimtmečio bažnyčią 
čia radikalai pakeitė smuki" 
ir restoranu.

Res.:
2456 W. 69 St

tūta •-» ta, u L tai (M
r8markug ištrynimas —' 
malonumas Ir palengvini-j 

mas kuomet muskulai 
geliami.

• PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių Šeimoms 

Jau per tris gentkartes.

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinta’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nno 9 iki 12; 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0523

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

nagai nutarti

Tel. Calumet 6974 Onso valandos 
9 ryte iki 8 vakare

iSakirtant sek 
madientus Ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v

Res. 6924 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office TaL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv, ir Nedėliomis nusitarus

KAZIMIERAS
NEVEDOMSKIS

mirė Senslo 9. 1937 m.. 12:00 
vai. nakt), sulaukęs pusės am
žiaus.

Kilo K Keiino Atir1'.. Krik
linių miestelio. Amerikoje |š- 
gyvenn 30 metu.

Palike <U3oilnrr>e nelindime 
mnforl SfeC->nllp pn tėvais Vo- 
S’lklutė. duktf>-l Jo-". fflnų 
f'lėmer.t. 4 r^e’lns- Jurgi Juo
zą. Jone 'r Petrų ’r 1n 8e|mv- 
nnr i »• mlnP9, J op.
serj Ona Ve’innių Imi-
ve nervą Keistučio kliuho Ir 
Vytauto d.r-l”.

KUnas nat'"vn*R', 6(139 So. 
Aiiofl’i eve. Kleering.

T^ildotnvės įvyks trečlajdlent. 
Sausio 13, 1 937 iš narni! 9 vai. 
rvto bus ntlvdėtn.s I Sv. Svm- 
phoroaa paran. hažnvėin. ku
rio.) įvyks gedulingos nemal- 
des už velionio "<e'a. Po ir- 
maldų bus nulydėtas Į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame \'<-ns 
gimines, draugus-ees I" nn»va- 
tamiis-mas da.yvnutl šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė, Kil- 
n«is. Broliai Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius įžiebs- 

wlcz ir Sūnal. Tel. CANal 2515.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone.

PROapect 1028
Rea. and Office Tel. CANa’ 0257

2359 S. Leavitt St. 
OANal 0706

w tf I u r a m o u t
LINIMEHT DR. J. J. KOWAR

(K0WARSKA8) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago-

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8TCIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis nasrai autartj

Ofiao Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Rea. PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. ROUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti______

• J \r ’. /’ • • •• . -v ' .•!
Tiuly a blessing on your head ii Fom-ol, the new 
shampoo diteovery which lake* drab. siekly hair 
and transforms it to a bright and flattering halo. 
Fom-ol it an amazing foaming oil shan.poo, tuperfine 
and non-irritating to the moti tender tltin. Fom-ol 
leavet your head clean ond your hair glowingly 
healthy. Fom-ol is so economicat; o little goes a long 
way. Ask your druggist for the regulor 50c liže. Or, 
write for a generout trial bottle, enclosing 10c to 
cover packing and postoge.

More than a thampoo — a traatmantl
^"TcuuaoL «<•«. 119 w..« 4«m st, NmTtZT

I •neisią 10c for on. klot tižo bottla at Fom-oi.

Tel. OANal 6122

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS TR. OHTRTTRnAS
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir Nedėl. pagal sutarti 

REZTDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonai REPnblic 7868

Tel. Ofiao BOUIevard 5913 14 
Res. KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiao TeL VIRglnia 0036 

Rfajdenca Tai. BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal antartia

Tai. CANa] 2345

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare z 

Ketvertais pairai sutarti
2305 So. Leavitt St.

________ Tel CANal 0402_________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRvinia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
RF7-TDENCT.T A

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandom: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Residence 
6609 8. Arterian Ava 
PROanaet MOS

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
SI 56 W. B9tb 8t.
HFMIoek 5998
VALANDOS:

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

pagal nutarti

Telephone HF,Minėk 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTT8TAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vnkare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

nafntl anaitarimS '

BROLTAT M K. MOTUZAI 
rodys LIETUVĄ gražiuose 
spalvotuose krutatnuose pa
veiksluose ir garsuose:

Sausio mėn. 9 d. — 7:30 vai.
I vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. — Čbi- 
cago, III.

Broliai M. K. Motuzai pa
rodys:

Lietuvą spalvuotose 
paveiksluose,

kurie buvo pagaminti praeitą 
vasarą keliaujant skersai ir 
išilgai Lietuvą, bendradar
biaujant su įvairiom organi
zacijom ir kariuomenės stabu.

Didieji miestų centrai, di
delės iškilmės, Lietuvos gam
tos vaizdai ir ūkio darbai — 
tik dalis turinio.

Priedas — tik chieagie- 
čiams! 1935 m. pasaulio lie
tuvių kongresas Kaune. A- 
merikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 35c — vai
kams 15c.

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Sausio 8 d. 7:30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos par. salėj, 
18th ir Union Avė.

Sausio 10 d. 7:30 vai. vak. 
(Aušros Vartų par. salėj, 2323 
W. 23r<l Place.

Sausio 12 d. 7:30 vai. vak. 
Vsų Šventų par. salėj, 10806 
So. AVabasli Avė.

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKĖS

Sins+c-needte. opereiterkos aoį p|nn- 
namų'<jp^jų.‘2^metų pritręšuga rei- 
kalingaa-.’įvNu'pfatinis darbaą? \ Gera 
alga. A t^timnkile . tarp 8 ir-9 rvte.
SMOLER BROS. 2300 WABANSIA 

AVĖ. Imas AUKŠTAS

• REIKALAF4AMA DARFttėlNK-ĖS
Reikalauta senyva moteris ’prlė.lilrė- 
M vaikutj. BOtl naktimis. 4<22 So. 
Įalman Are. Antras a1l^Stas^■, ; 

Sausio 13 d. t.30 vai. vak. •inpĮ.gjna abelnnm na-
<lv T’otrn ir Povilo nnr «nlpj m" <Ui«bnl — tengvas skalbimas. mv. ± Piro ir i ovim par. saiej NprFtkIft vlrH o„rt „an,^ Knhn. 
12225 So. Emcrald Ava. w- A,Won *”-• R0Grrs Park

REAL F.STATF PARDAVlMFI

TV A T R ū R BAKTARAT

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 lnboa
CHICAOO. ILL.

Telefonu MIDway 2880 
OFI8O VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomie nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4

B4 fiUtg ic nno Z iki AJA i. s.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

TeL TARde 0994 
Rea.: Tel. PLAaa 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

NetUliomifl au U iki 12 diua

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pirtį,, 7—8 v. vak. 
iSskvnis seredomis ir sn ha temis

Tel. Ofc. REPnblic 7696 
Melrose Park 6290

Telepbnpp; BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LTETTWTS advokatas 

4631 Rnntb Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPnblic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Mtatronolltan State Bank name 
Valandos kasdien nuo • Iki B 
Panedėlla. Seredoe Ir Pėtnyčloa

vakarais nuo ( Iki #
Tclnfnnas CIANal 117B

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RFBuMIe aann

nnrdav'mul moderniška* mūrinis 2 
flatu namas. Belsmontas. garadžlus 
Karvenas. Atsišaukite 6138 S. Albany 
Avenup.

Pardavimui dviejų ankStų namas po 
4 kambarius, sn voniom, skiepu, ir 
2 knm gnradžinm. Rtella Ynkne, 
21.60 W. 24th St., arba tel. CANal

IFŠKO PIRKTI

j Teškoma pirkti maži vsrgonluknl 
(reed orgnn). Turi bfltl geram sto
vy. Rot 81 A “Draugas".

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant statyti anų nnnj$ namą ar 
pertaisyti sena, Saukite

JOHN VTLTMA8 
Contraetor & RniMer,

6827 So. Map1ewood Avė., telefonas
PROspeet 1185.

Rtate 4«ao Prosneet 101»

KAL & ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW 
BS22 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo l:Z0 po plei 
Iki 8:10 v. vak. Rubato] nuo U Iki 

8:00 vakare 
ĮSA W. Randolph Bt. 

Valandos: knsden nuo 1:00 ryto 
Iki s an no niet

DR. A. R. LAURAITIS _ fl.EMENT J. SVILOW
DENTISTAS 

2423 West Marąnette Road
8-12 v. ryta: 1-5 p. p.: 8-8 v. v.

161 Broadway 
MELROS PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 V. Iki 9 v. V. 
Sekmadieniais pagal sutarties,

LIETUVI8 ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir SeStadieniaie

6322 So. Western Avenue
j , PROspeet 1012 ,

PATARNAVIMO 8T0TYB

MTDWFRT RERVTCE STATTON 
2335 So. Western Avė., kampas 23rd 
Plaee. Tel. CANal 3764. Phillips 
'‘66” Prodnets — Veedol and Qua- 
ker State Motor Oils — Citiea Ser
vice Motor Oils — vien ankštos rū
šies Lnhrikantai vartojami — Tn" 
dexed Lnbrieation. Vic. Ynknea, ma- 
nager.

ŪPHOLSTERING

Rakandų Taiaymu
Pervilkimaa, baldų taigymaa, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimaa dykai, 
žemiansioe kainos mieste. Snperior 
Upholatering Co., 327 So. Kodai* 
Are., NEVada 7717. .


