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VOKIETIJOS KATALIKAI 
PAKYLA PRIEŠ NACIUS

Visose šalies bažnyčiose skaity
ti vyskupų laiškai

AŠTRIAIS ŽODŽIAIS PUOLAMAS 
BAŽNYTINIŲ REIKALŲ MINISTERIS

BERLYNAS, gr. G. — “Tij BERLYNAS, gr. G. — Vi- į 
krasis krikščionis- nepaduos sose Vokietijos kataliku baž-Į 
savo sąžinės diktatūrai. Kiek-į nyčioše vakar iš pamokslinių 
vienas krikščionis turi saugo- i skaityta vyskupų ganytojiš- 1 
ti ir ginti savo asmeniškas j kas laiškas, kuriuo aštriais 
teises ir jokiai žemiškai galy-j žodžiais puolamas reicho baž- 
bei neleisti jas griauti”. nvtinių reikalų ministeris

Taip pareiškia Berlyno ka
talikų JE. vyskupas grafas 
Konradas von Preysing-Lich-

Hans Kerrl dėl jo paskuti
niais laikais aktivumo prieš 
Katalikų Bažnyčių, nesiskai-

tenegg-Moos ganytojiškam lai tant su konkordatu, 
ške. Šis laiškas vakar skaity- Vyskupai ragina katalikus 
tas visose Berlyno vyskupijos pasilikti stiprūs savo šven- 

smerkia-į tam tikėjime, nepaisyti nacių 
Bažnyčią | grasinimų.

bažnyčiose. Atvirai
mi prieš Katalikų 
ir katalikus naudojami nacių 
metodai. Šie gi prieškrikščio
niški metodai pas nacius neiš
semiami. Jie seka vieni pas
kui kitus. Tr naciai turi tiek 
drąsos tvirtinti, kad Vokieti
joje krikščionybė nepersekio
jama, kad Bažnyčia gali lais
vai ir nekliudomai veikti.

Vyskupas išskaičiuoja na
cių naudotas ir naudojamas 
priemones kovai prieš katali
kybę. Naciai uždarė dvylika 
katalikiškų spaustuvių už Po-

“Me-s, vokiečiai katalikai”, 
pažymi vyskupai, “esame pa
triotai ir mylime savo tėvy
nę ne mažiau už kitns ir ne
leisime, kad tuo žvilgiu kas 
kitas mūsų priešakyje būtų 
statomas”.

ISPANIJOS RADIKALAI 
PATARIAMI “LAIKYTIS”

JAPONŲ ORINĖ BOMBA PATAIKYTA | KINŲ TRAUKINI

Tos rūšies baisių reginių Kinijoje yra daugyl*". Japonai 
miestus ir sodybas. Kinija neturi galinnimų atsispirti japonų

KATALIKIŠKA SPAUDI 
PALYGINAMA SU 

PAMOKSLINĘ
PATARIAMA KAT)

KAMS GRIEBTIS OI 
SYVOS SU PRIEŠAIS

LONDONAS, gr. G. 
fališka spauda yra panaši 
• lėlei painokslinei ir kai 

Iriais atvejais yra galingee 
! už pamokslinę”, pareiškė 
, tminsterio arkivyskupas 
Hinsley, kalbėdamas apie 
katalikų rašytojų Šv. P’ 
ciškaus Saleziečio gildijos 

i s i rinkime.

Dengias Newton, novelų 
į tas, susirinkimui pirmininką 
vo. Jis pareiškė, kad gildi; 
turi 140 narių.

Satirinis rašytojas Moi 
' padavė sumanymą, kad kat 
likiška spaudai kovoje su sav 
priešais apleistų defensj 
(gini mosi) poziciją ir gi, 
tusi ofensyvos (puolimo) td

i i . u
nepaskelbus karo be jokio pasigailėjimo žudo kinus, naikina I kiaus klausimais kaip Ispar 
galingai karo mašinai. (Acme Photo.) Įja ir kitais.

LONDONAS, gr. 6. — Pas 
Ispanijos radikalus svečiuoja

lapenai apvaldė katalikams brangintina 
šv. Jono sala.

piežiaus enciklikos apie stovųjį j<eiį britu darbo partijos 
Vokietijoje spausdinimą; už- vadai rndikalai. žiniomis iš. 
darė katalikų jaunųjų vyrų MadrMo, jip 8av0 pagal
draugijas ir visus katalikiš- kĮ lspanijos radikalams. Gir
tai perijodmios laikraščius, L., ra,lika|ai turi, kiek yra ga 
Naciai laisvai pašiepia kata- : |įma> stipriai ląikytis prieš na 
likybę ir katalikų vyskupus i-1 dona|i?tus. Kaip darbo parti- 
vairiais vaizdais, kai ikatu- į Ang)ijoje paimsianti į savo 
romia, skelbimais, brošiuro-1 ,.„llkaB va|,lžiQ. Bareelona, Va i 
mis ir kitokiomis priemonė- J(.1K.ija h. Madridas bflailĮ i5. 
mis. Ka. šie Bažnyčios prie-, ;r ,.„<likalai kar lai.v • 1 ••••vi 1 • * 7 *šai naudojasi visiška laisvėj 
katalikams uždrausta gintis 
— visokis veikimas vis labinu 
polaipsniui varžomas.

Ši negirdėta priespauda 
tikrai turi pažadinti ir išju
dinti katalikus griežtai ginti 
savo teises ir laisvę, pareiš
kia vyskupas.

mesią.

JAPONAI TIES NANKINO 
SIENA

JAPONAI SUBOM
BARDAVO WUHU 

MIESTĄ

ŠANCHAJUS, gr. G. — Ja 
ponų viena koliumna kyliu pa 
siekė Nankino miesto sieną, 
nesutikusi kinų priešinimosi, 

j Sakoma, kinų kariuomenė už
sidarius mieste ir pasiryžus 
gintis.

NANKTNAS, gr. G. — Ja
ponų lakūnai su orinėmis 
bombomis sunaikino Wubu 
miestą, ties
GO

GAISRE ŽUVO MOTINA 
SU 4 VAIKAIS

T TON’G KONGAS, gr. 6. — 
j Gauta žinia, kad japonai užė
mė Šv. Jono (St. John) salą, 
už 120 myliu nuo čia pietva- 

ikarų link. Šv. Jono sala yra 
įgarsi tuo, nes, tenai mirė Ry
tų apaštalas misionierius Šv. 
Pranciškus Ksaveras. Kokį 
laiką ten buvo ir palaidotas. 
Tą salą Rytų katalikai kas 
metai gausingai meldžionijo- 
mis lanko.

Šv. Pranciškus saloje mirė 
1532 m. Paskiau jo kūnas iš 
ten nukeltas j Goa, Indijoje.

Šv. Jono saloje yra misiji- 
nė stotis, mažas vienuolynas 
ir bažnytėlė šventovė paslalty 
je, kur mirė Šv. Pranciškus.

" ’ ISLAND
South Chma Sea

Čia nurodoma 
juodu tašku apa
čioje kur yra Šv.
Jono sala.

Misija yra Maryknoll misio
nierių žinioje. Iki šiol tenai 
veikė tik dvi vienuolės ir mi
sionierius kun. R. Cairns iš 
AYorcester, Mass.

Kmgrese peikiamas Amerikos Darbo 
federacijos pagamintas tolios

AVASHINGTON, gr. G. — 
Kongreso žemesniuose rūmuo 
se šiandien aštriai nupeiktas 
Amerikos Darbo federacijos 
pagamintas darbo valandų ir

ST. MICTIEL T)E WEN 
Yangtze upe nž,TW0RTH, Kanada, gr. g _ 

mjlių pietvakarų link nud £UfjPgp gyvenamieji namai, atlyginimo bilius.
Nankino. šimtai civilių kinų žuyo motina gn visaig ketu.' Kai kuriems kongreso na

riais vaikais, kurių vyriau- I riams nepatinka, kad federa- 
sias buvo 15 m., o jauniausias cija nustato ilgiausią 40 va-

užmušta ir sužeista.

DIRBAMA UŽ JAPONŲ 
KINŲ TAIKĄ

S metų amž.
Išaiškinta, kad gaisras

nuo perkaitusio pečiaus.
j Išaiškinta, kad gaisras kilo

ŠANCHAJUS, gr. G. —
Patiriama, tarp Kinijos vals
tybininkų reiškiasi sąjūdis bū 
tinai taikintis su Japonija,
kad tuo būdu sulaikius japo-j -----------
ims nuo Nankino užėmimo. ; MANILA, gr. G. — Viesu-

Kinų vadai randa, kad ja-llas (taifūnas) ištiko Filipinų 
ponams tolesnis priešinimą- centrines salas. Praneša apie 
sis neįmanomas. Kinijai nie-1 milžiniSkna nuostolius. Daug 
Ims neteikia pagalbos. žmonių žuvę.

KITAS VIESULAS FILI
PINUOSE

chicagos arkivysku- Barcelonoj gyvenantieji baskaiPIJAI PRISIUNČIAMA J
! MONSTRANCIJA

-----------? r SALAMANCA, Ispanija, j kinimo bažnyčiose
NEW YORK. gr. G. — Gar,— Prieš nacionalistams užiin; si ypač šv. Mišių.

•laivių Normandie iš Prancū-isiant baskų kraštą, daugelis'kia, kad radikalų 
j zi jus čia atvežta neįkainoja- ten tarnavusių radikalų re-
ima meniško darbo žvilgiu ž.irnui baskų katalikų pabėgo 
i monstrancija. Paskelbta, kad į Prancūziją, o iš tenai — į 
tai personale dovana Jo Eini- i Bareelona, kur yra vyriausias 

Į nencijai kardinolui Munde- radikalų režimo lizdas, 
leinui, Cbieagos arkivyskupui, j Gauta žinių, kad tie baskai 
Monstrancija b usSt. Mary of katalikai ten dabar reikalau- 
tbe Loke seminarijos ir uni-; ja radikalų, kad jiems būtų Į ką laimėtų,
versiteto, Mundelein, III., sn- leista turėti katalikiškas pa-1 žadėjimai juk yra muilo 
vastifly * D : maldas išlikusiose nuo sunai- bnlas.

Monstranciją atvežė Oblatų

e. Jie
>. Jie pffl 

} režimas 
religinę Ii 

šiam rėžiu 
ro ištikimi

vo žadėjęs jiems 
vę, jei pasiliksią 
ištiki m ui. Jie buvo 
iki pat galo savo krašte 
jo prieš nacionalistus. 

Nacionalistai abejoja,
Itandom

Kalbama, kad kongreso 
speciali sesija neturės progos 
apsidirbti su šiuo bilium. Pre 
zidentas pageidavo, kad skif 
biai būtų pravestas.

kongregacijos kunigai. Juos į DAUG CHICAGOS TILTŲ 
Chicagą atlydės kardinolo pa YRA BLOGAM STOVYJE
siųstas į New Y'orką prelatas -----------*
V. Primenu, Švč. P. Marijos į Chicago miesto inžinie- 
Maloningosios parapijos kle-Irina Loran Gayton pranešė 
bonas Chicagoj.

ILLINOIS VALSTYBĖ 
LAIMĖJO

SUDEGĖ LIETUVOS 
ZIDENTO 

TROBESIAI
miesto viešųjų darbų komisi- 
onieriui O. Hewittui, kad vie
na pusė visų Chicagos tiltų jA 
yra blogam stovyje ir reika-j^ras sudegė triobesiai 
tingi priežiūros. Kai kurie į-[jie sudegė iš nelaimės 
rūdiję, kai kurie genda nuo 
sunkaus trafiko. Neturima pa 
Rankamai fondų juos

AVASHINGTON, gr. G. —
Vyriausias teismas išspren
dė, kari Illinois prekybos ko- 
j musija, kuri nustato Chicagai stovyje užlaikyti. Žinoma, su 
gazo ratas, turi teisę reika- jais nėra dar pavojų, bet rei

geram

KAUNAS. —
. Smetonos dvare

Prezidei 
įvyko g

lauti ir gauti Natūrai Gas 
Pipetine kompanijos finansi
nius rekordus.

kalingi akylios priežiūros.

krėtiis iš kamino, ar 
kitaip), ar piktadario 
iki šiol neteko sužinoti, 
bama, kad liko tik 
namas. Apie šį įvykį 
čiams buvo uždrausta

JUGOSLAVIJOS PREM
JERAS ROMOJE

landų savaitės darbą ir ma- ROMA, gr. -G. — Čia atvy- 
žiausią 40 centų už darbo va- ko Jugoslavijos premjeras'

VIENAS VYRAS UŽTROŠ
KO DŪMUOSE

Kilus gaisrui, dviejų kam
barių apartamente, 912 AV.

MANILA, gr. 6. — Susikū-i Ma^isnn dūmuose už-

TRYS AMERIKIEČIAI LA
KŪNAI SUŽEISTI

MIRĖ NUKRITĘS 
TAIS

Dominika* Yuclcos, 
amž., 1645 No. Mozart

landą atlyginimą.
Kongreso rūmų darbo ko

mitetui įsakyta kongrese esa
mą tos rūšies bilių pataisyti 
taip, kad jo vykdymas būtų 
pavestas ne darbo boardui, 
bet darbo departamentai.

Federacijos gi biliujft vyk
dymas pasiūlytas teisingumo 
departamentui.

Milanas Stojadinovičius. Pats 
Mussolini pasitiko svetį gele
žinkelio stotyje.

Jugoslavijos premjero čia 
lankymasis yra reikšmingas. 
Juk artimiausiomis dienomis 
Belgradą atlankys Prancūzi
jos užs. ministeris Delbos, ku 
rio tikslas yra Jugoslaviją 
patraukti į Prancūzijos pusę.

le Am. J. Valstybių jūrinis troHK° '* • Mciaugnnn, zo m. Pjda,nas j rngį nukrito 
lėktuvas Ifuron. Trys laku- flmž. Jo žmona, 7G m. amž,.,, įskėlė galvą ir mirė.
nai, du leitenantai ir meehani suspėjo išbėgti gatvėn leng- į — , ----

vai apsirengusi, peršalo ir pa1kas, sužeisti.
imta į ligoninę.

SUOMIJA MINĖJO NEPRI
KLAUSOMYBĘ

Chieago pašto viršininkas 
praneša, kad prieš šventes 

HELSINKIS, gr. G. — paštui laikinai bus reikalinga 
Šiandien Suomiija minėjo 20 apie 4,000 darbininkų. Darbo 
metų nepriklausomybės sukak gauti atsišaukia apie 20,000 
tuves. jaunų vyrų.

ORAS
CITTCAOO SRITIS. 

Šiandien debesuota ir ne 
daug šalta; popiet 
mas sniegas.

Saulė teka 7 .■05, 
si 4:18.

numat*

leidžia'



Antradienis, gruodžio 7, 1937

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
I’ulilUhed l'ally, Except Sundajf.

■DB8CRIPTIONS: One Year — >6 Oo. Hlx Montha

- IUO, Three Montha — >2.00: One Month — 7fcc. 

— One Year — >7.00; Su Montha — >4.00;

— 0»c.
to “DHAUOA8” hrluga beat reaulta. 

ACvrartlaing ratea on applic&tion

“DRAUGAS”
Uelna kaadten. Itale y rus aekmadleniua.

*Mt4radarbiaaut lr koreapondentaiua raftt ų n-zgrątln*.

% neprašoma '»! padu r y t i ir ie pi isiun<'iam* tan: tih*- 

paMe tankiip Redakcija pusilaiko uau teutp tai 
■Btt lr trumpinti vlaua prūsių irtus raitu* ir ypač ko- 
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Mntttasų kainos prisiunčiamos pie-.-ikalavua.

viuu ir drąsiau nekalbėjo, kaip Pijus XI ša
šu enciklikose. ,Niekas kitas, kaip tas pats 
Kristaus vietininkas, kylant audroms Euro
poje. prieš jiorą su virsimi metų yra pakar
tojęs baisų tikrojo pacifisto šūkį: “Viešpa
tie, sunaikink kuro trokštančias tautas”.

Nežiūrint nuola*inių Bažnyčios priešų 
veitlmu.aiškų prasimanymų, būk popiežius 
renius t;ii vienus tai kiti.s utilitaristus, vis 
dėlto net Prancūzų liaudies frttfito vyriausy
bės narys .1. Dtll.is neseniai i vykusiame ra
dikalų partijas kongrese aiškiai pasakė;

KUN. KAPOČIAUS ATSISVEIKINIMAS 
SU ČIKAGIECIAIS

(Kalbėta Iš WEDC Stoties Per “Draugo 
Radio Valandą)

77

Neseniai visa Amerika džiau keltuvais (funlkulei iai.-) į ka 
gsmingai minėjo Patiekus die Inus. Lietuva turi savo mo 
ną, — padėkos Dievui už lai- derniškjfc» skerdyklas st.:k 
svę, nepriklausomybę, už gau- į jardus, cukraus fabrikus, g" 
sų derlių, už begalines gėry- ležies išdirbinių, gumos, p.-

t nikus ir Joisvės labui”.

Vokiečiai Ir Vėl Gręsina

Gaunanii pimiešimai, kad dr. \Vilheliu 
Frick, Vokietijos vidaus reikalų ministeris, 
važinėja [mi visą kraštą ir varo šlykščią pro 
pegamlą prieš Lietuvą. Jisai Ih1 jokio pa
grindo šmeižia Lietuvą, norėdamas įgązdinti 
jos gyventojus.

Mat, kaip jau buvo pranešta, prieš kiek 
laiko iš keleto.- suvokietėjusių Klaipėtkis ba
ronų buvo nupirkta žemė uosto prajAėtiinui. 
Ui tų žemę užmokėta rinkos kaina.

Klaipėdos krašto seimelis, nesiskaityda
mas su Lietuvos vyriausybės patvarkymu, 
pasiskundė Vokietijai.

Dabar jau nueita taip toli, kad Vokie
tijos užsienių reikalų ministeris atvirai ėmęs 
grąsiuti Lietuvos užpuolimu, nes, girdi 65 
Httilijonai vokiečių įstengsią apginti vokiečių 
mažumų teises Klaipėdos krašte.

Tokie Vokietijos vyriausybės žmouių pa
reiškimai, tai yra aiškūs kurstymai vokie
čių prieš mūsų tautą. Tad yra tiesiog neleis
tinas vokiečių kišimasis į Lietuvos valstybės 
vidaus reikalus.

D to viso matyti, kad vokiečių hitleri
ninkų apetitai didėja. Jie norėtų apžioti Če
koslovakiją, Austriją, Ukrainą, na, ir Lietu
vą. Bet vis tai perdaug dideli yra kąsniai, 
nuo kinių tikrai gaktų paspringti.

Vis dėlto Lietuva, turėdama sav,o jkišo- 
nyje tokius godžius kaimynus, rimtai turi 

.budėti. Ji turi būti ir vieninga ir pasiren
gusi. Keikia sustiprinti Baltijos valstybių >ą- 
jmgkb reikia turėti draugų ir stipresnių val
stybių tarpe. “.Safety first” — teisingai sa
ko amerikiečių priežodis.

Už Žmoniškumą, Taiką Ir Laisvę

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

pieros, gelumbės, šilko talki
kus. idetuvos fabrikų gaili XX
nius l>eveik jau sunku nt.-kir k.IV Oje-
ti nuo anglų> ar kitų užsienio 4 » lai
fabrrkatų. Lietuvos piniga 7. 11 m i,
utas pra viena iš stiprinusių > UI .-te
valiutų (Misauly. slo le.

Ir vi.-a tai pasiekta taip 
.... ... v. t >' kai,

Amžius“ yra 
tokia stui v;

į.slru-

U.eilę, už tikrąją laisvę, itž tikėjimo laisvę nuolatos dėkoti. Dievui už ste 
į Dievą, už visa tai, kas kilniausia ir žmo- buklingą Jo Apvaizdą, klrios
aiškiausia yra paneigta Sovietų Rusijoj. patyrė mūsų tėvynė Liėtuya msiąikiose .sąlygose ir taip

Argi ne stebuklas! • . *mpn lylkiL Tai ne pasaka, tai
, . .,u. / :.tikrovė5‘Tik aklas čia nejžiū-Lietuvių tauta .>00 mętų*

Atsisakė Grįžti Į.„ Skerdyklas

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas į- milžinų priešų pavergta, jos lU tat tikinčioji
i.-ė Maskvoje skerdyklas, kuriose be jokio vaikai išblaškyti po svetimas* i dėkodama Di«tuj

pasigailėjimo skerdžia savo vakarykščius' šalis, jos šventovės — bažny- 
d raugus ir bendradarbius. čios atiminėjamos, jai atimta

luse skerdyklose .jau paskersta virš tūk- pagrindinė kiekvienos tautos 
i staučio žymių komunistų, jų tarpe ir keletą*. tvįų, turėti savo spausdintą 
i lietuvių generolų (Putna, Uboravičius). net savo nm|daknygę!

Pastaruoju laiku atšaukta visa eilė So- pirmas laisvės spindulė
i vietų Rusijos atstovų užsieniuose, patraukta |1S Biykstelėja, suūžia pasauli- 

jie teisino atsakomybėn ir j, keletas jan su-1 kan|) awlra iDa „,lc
1 stus, kaimus, sunaikina ma iš

buvo I krainoje. Kaip 
Sovietų Rusijoje vi 

įgiamasi ‘•laužyti mok
iu.'-": organizuojamos
• s. km-ai. suaugusiųjų

universitetai ir t.t. Aišku, vi 
sur luina reikalingi ir egzami 
nai, kūrinus temas atsiunčia 

ri Dievo rankos, kuri mus glo- švietimo komisariatas. Tarp 
lietuvių kitų klausimu buvo ir toki: Ar 
rui už būna saulės užtemimai? Kur

teka Nilas? Su kuo Kusija ko
vojo 1S12 metais? Kas tai yra 
geometria? Kas laivo Bis
markas? ir pan. Dėl šio pasta
rojo klausimo į;- išėjo kiauly
stė. Galvojo, galvojo, pašnibž
domis tarėsi, kaip paprastai

Lietuvoj buvo surengta savaitė Už Die
vą, kuri praėjo dideliu pasisekimu. Ta pizi- 
ga dr. J. ( iintautas “XX Amžiuje” tarp kito 
ko rašė:

Tiesa, per ilgus amžius dėl žmogiškų 
silpnybių pa.-itaikydavo nukrypti nuo taikos

šaudyta.
Kurie iš tų atstovų nujautė kuo kvepia .. >, i .- u * * to atsargas, net du kartus a- .jų atšaukimas, į Maskvą nevažiavo, bet patys . , . ... x vut uz liegaLtnes ,o malones

sau gal, pridarė. v,’» ta“!* ,k‘ w”toi mūs, tauta, teikiamas. Iii,Iv

si.- Šventovės altorius luis lio 
tuvių tautos sandoros su Die

atgautą laisvę ir prašydama 
saugoti nepriklausomą Lietu
vos valstybę, padarė iKievui 
įžadą pastatyti Kaune -avo 
laisvės paminklą — Kristaus 
Pris-ikėFirno bažnyčią. Toji pa 
minklinė bažnyčia bus mūsų 
visos taūtos Šventovė, i.šreiš visur daro mokiniai, nieko

kad nuvažiavęs į Lietuvą 
Dainų šventėj mis,tuko nepa 
darysiąs — užuot dainavęs, 
sėdėsiąs publikoj, kaip pata
rė ( bica/n s die.naščių mu-, 
zikos kritikai.

Per vieną labdaringąjį ba 
lių, kada jau visi buvo gero 
kai įsilinksminę, toastma.-t'iis, 
liepęs muzikantams sustoti 
mo us, prisipylęs stiklą stip
raus bailu I ir atsikreipęs į de
koltuota.- ponias ir I lakuotus 
ponus taip tarė;

“Leidis ir džentelmen! T'ar 
šio vakaro linksmumo, neturi-’ 
im* pamiršti ir mūsų našlai
čių. Taigi, prašau visų pakel
ti savo liailx>l ir sykiu sušuk
ti: Lai gyvuoj mūsų našlai
čiai!”

kianti nuolatinę padėką Die neišeina. Bismarkas? Kas tai' U*ulka nuėjo jm.'

Šiomis dienomis buvo atšauktas Rusijos žūva rusų ir vokiečių \aliu- 
atstovas Graikijoje Aleksandras Barniinas. E* tokiu laiku praskamba
Jam buvo įsakyta tuojau sugrįžti į Maskvą, j lietuvių tautai šūkis; dabar 
Bet ji- į tas Stalino skerdyklas grįžti atši- sulaužyk vergijos pančius, nu
sakė. Vietoj važiuoti į Maskvą, jis nuvažia- sikratyk svetimų, šimtus kar
to į Paryžių ir ten apsigyveno. Nors esą jį tų (lž save stipresnius milži- 
ir čia persekio.-, gal būt ir nužudys, bet ne-' jungo, prikelk laisvą, ne-
duos satisfakcijos Stalinui jį teisti (jam me-1 pi.įklausoIl^ ijetiivtxs valsty |SO P^aul.o lietuvių, par.-n

vu arka. Jame bus padėtas 
mūsų tautos Jėzaus Širdžiai 
pasiaukojftno aktas ir tūk. 
tanėiai vardų ir pavardžių vi

-ti kaltinimai esą be jokio pagriovio) ir pa-1 
sisotinti jo krauju.

Tokie tai dalykai dedasi bolševikų su
rengtame “rojuje”.

Ir Vėl Keisią Konstituciją

'kiančių savo meilę Diev•m

kulistą, kad jiasakytų, kas per 
triuK'lis jo dešinėj aky. Eg
zaminuodamas akį okulistas 
sako;

— Taip, aiškiai matyt, kad
nervų uždegimas. Ne tik akis
nesveika, ale svkiu matvt ir

i tamstos jakuos patynasios,
širdis perdaug taukais apau-

E-«u-!gUsi it nenHiinali kraujo tir- 
|.akralp.- galv, ir saku: kulreija.
— Jokios klaidos, drau-! — Gana, gana, daktare, — 

ne bismutas. Imt Bismar- j pagalios tarė Liulka, -- prn-

per paukštis galėtų būti? Pa
galiau lakūnas ŠoŠinas nuta
rė, kad čia įvyko klaida, ir 
sako egzaminatoriui:

Reikia manyti, kad ;ia 
klaida... Tur būt, n,. Bismar
kas. bet bismutas — toks vais- 

i tas....

bę, sukurk savo lietuvišką, ... A_ . , .A ,.», , :brangiajai tevvnei Lietuva',tautišką kultiną ir pasivvk . ' . . ,v ......... i- i 1 z altoriaus sneoialioie nisoiedidžiąsias laisvas pasaulio tau . .... d, . ... ... bus milzimskas paveikslas,tas, kurios šimtmečiais argo
Lietuvos milžinkapiai s iir klestėjo! Ir ką gi mes šian-

dieną matome?
— Dar 20 metų nepraėjo, irTautininkų vy riausybė Lietuvoje, kaip į 

rašo linini- privatiniame laiške, ir vėl suma- lietuvių tauta, nugalėjusi vi
sus išorinius priešuni ilsi kei.-t i valst ybės konstituciją.

Naujos konstitucijos przjjektas būk tai 
jau yra įnešta- i seimą. Tačiau nors naujoji 
konstituciją ir paruošta, bet esą nepalankios 
aĮilinkybčs trukdo ją priimti. Tarptautinis 
gyvenimą,- labai verda ir tai gali neigiamai 
veikti ir kelti didesnių ar mažesnių bangų, 
kurios esamoje situacijoje nepageidautinos.

Esama žinių, kad naujosios konstitucijos 
piojektas esąs nepalankus katalikams ir sjh>- 
eialiai prieš juos nugręžta.s. Daromi speli/i-

laisvės ir meilė.- idealo, ypač kai buvo mė- ! jimai. kaip nor.-toks projektas praeis per sei
ginmiiM pasinaudoti grynai politinės valdžios , 
priemonėmis, liet tais atvejais buvo žmonių 1 
klaalos. O pati Kristaus religija, vykdoma 
jos tauriausių sūnų ir dukterų, buvo ir yra 
giliausio žmoniškumo, taikos ir meilės reli
gija, skirta laisvos geros valios žmonėm.-. 
Šių laikų fanatizmo, neapykantos ir keršto 
sūkury Kristaus mok.-la.- labiau negu-kada 
nors spindi meilė.- ir tikrosios laisvės skais
tumu. kurio nevi-ada pajėgia gerai įvertin- , 
ti ir realizuoti >ilpne.-n,ieji jos išpažinėjai. 1 

' ’ Kristau.- atneštų tikrąją laisvę gerai -u 1 
prato didy .-is Dostojevskis, kai jis “ Bro ' 
tivose Karama/ovuose“ rašė. kreipiamasis ' 
j Kristų: *-Th nori eiti į pasaulį ir eini su Į 
plikomi.- lankomi-, su kažin koktu laisvės 
p&žadir. kurio jie dėl -avo prasč.iokiškumo ir 
dėl -avo įgimto niekšiškumo negali net .-u 
prasti, kurio jie baido-i, išgą.-tau.a ir bijo. 
nes nieką- žmogui ir žirninių visuomenei ne
buvo taip nepakeliama, kaip kad laisvė! Ar 
matai šiuži,- akmeni- šiuose tuščiuose ir dė

lių ir prezidentą.
Naujoj konstitucijoj projektuojama su

stiprinti prezidento galia ir taip pat minis- 
tei ių kabineto. Tarp kitų dalykų, es>& para
grafas. kad Prezidentas nurodo savo įpėdinį. 
jei fia.-itraukia iš tos vietos ar miršta.

J"

gai
kas. žinomas Prancūzijos kar- šau egzaminuoti dešinę aki,
vedvs.”

pakrypusiais senais kryžiai.-, 
už kurių rausvuose spinduliu i 
se kyla Yvtis — Lietuvos ak

rusu.-,
vokiečius ir lenkus, suorgani
zavusi ir sudrausminusi sav i 
galingą, kovose išbandytą ka 
riuoinenę, sukuria savo kultū
rą. Šiandieną Lietuva nusėta 
tūkstančiais pradžios mokyk
lų, dešimtimi- gimnazijų ir 
viduriniųjų mokyklų. Vy tauto 
Didžiojo Universitetą.- t ii' , 
per bO(H) studentų. Žemės U 
kio Akademija išleidžia šim
tu- specialistui agronomų, ši
mtai matininkų Išskirstė dva
rus ir išdalino bežemiams, kar
mai baigiami skirstyti vien
kiemiais. NusausinaUui didžiu
liai žemės plotai ir pavęrč'a 
mi derlinga žeme. Net dvi AuIšrodo, kad tautininkų šulai taip “my

li ptez. Suleteną, kad nori įsteigti Lietu- kštosi<xs Muzikos Mokyklos it 
vzije “Stm tonos dinashją”. Tačiau mes abe- Men/) M(,kvkla k,,lin i(. toBį.
jojame, ar tok- projektas, jei jis ištikrinu , ,. , 1 . . ./ luta musu tautos meno verty-butų pa-udytas. praeitu per seimą. Nors 
seimo autoritetas nėra didelis, jo galia apri
bota. tačiau jame vis del to yra tiek save 
gerbiančių žmonių, kurie tokių nesąinon'-ų 
dėti į kon-tituci.ą neleistų.

Meilė Ir Laisvė

"Kai tėvynė pavojuje“, — rašė praneu- 
.arfeuil, — kiekvienas pilietis darosi ka-

Lietuvą rengiasi
t i (,'bieagi

vaziuo- 
i,

ines kailėji, kurią egzaminuo- 
1 ji, yra stiklinė.

irmvn choras. jau įsitikinau, kad
gimimo ženklas. Is kapinynij Kadangi Uhiengoj, patekęs į savo šimtinės nuo tamstos jau 
keliasi mūsų bočių -- kiužy - uį„ji<»s l ūiniis, lasai choras j nebeatgausiu. 
gių šešėliai didinga nepri padarė misteiką — užuot pub-' — Kokia laimė. Kiek a.Š 

liko.) sėdėti, išėjo ant s t gi- laužiau galvą, kaiji apie tai 
džiaus dainuoti, tai sakoma, tamstai pranešti.

klausomos Lietu\os kariuome
nė su savo laisvės vėliavomis 
Anksčiau to viso kelia.-i i - 
kai sto mū.-ų lšgany tojas did 
žinu-iauie -avo pergalė.- Ui", 
'.nfe. Kelia.-i Kri.-tu-- -u atvi
ra sjidimi, is kurios Jo -p.n 
dūliai krinta ant laisvos Lie
tuvos. \ akarais tas paveiks
las bus apšvieč.iauias, ir ka 
dieną bus meldžiamasi už Lie
tuvą ir visus jos sūnus ir du 
kteris. Švč. Sakramentu bu.- 
laiminami visi lietuviai, gv 
vei,autieji tėvynė,e Lietuvoje.

krauj/i aukai prisiminti. Pa- jūsų amerikiečių lietuvių ka 
keliui į tą koplyčią bus dvi šti Dievo ir Tėvynės nu ib 
eilė- paaukštinimų — aukurų, pareiškimai, kuriuos jus įr. 
aukštai po atviru dangumi šėte į mūsų Tautos Šventą.-,.
Ant jų bu- išliedinti skulptū Knygas, ir kurias as ture- '! 
iiniai Kristau- kryžiau- ke laimės parvežti Gietu\on, k-"- 
liai, o apačioje, pačiuose ai- po jūsų nesulaužomą tevy iu • 
toriuose - bajei lietai, kiuie meilės priesaiką.
atvaizduos mūsų tautos krv
žiaiis keliu- kruvinus tau
to- kentėjimu- už 'mūsų tikė
jimo ir val.-tvbčs laisve bei

\inerikoje ir visame pa.-aiily. nepriklau-omy be. Tokie krv- 
žiaii- keliai Im- pirmieji vi 
-ame krikščioniškame pasau
ly. Didžiojo bokšto viršūnėj'1

Šventovės stogą.- Im- paplo 
k.-cias. J jį bus galima pa.-j 

aiptais ir -p--•Iti gražiai-
be-. Tiesiami nauji geležinke 
liai, nauji plentai ir vieške- 'ūiis. Nuo stogo atsidengia 
liai, kuriais net į mažu- m''<- nuostabiai gražus Kauno jr 
lėlius važiuoja autobusai.- Nau apylinkių vaizdai, kuriuos i,; 
jai atstatomi miestai, sukurti nkytojai jan šiandieną lygi

ialiai.- elektriniais elevalo- ‘”1' !l,,|lfJ<i maža. graži kop

I Paminklinė Tautos Svetiė 
|YČ mokys pasiaukoti už t 
mielą mūsų tėvynę, kuri 
k.ia brangia geriausių .jos 
sūnų ir dukterų gyvybės 
na apginta ir išsaugota.

J'autos Šventovė ture.- 
gėdinti mažai!va.-;u-, kur

iytėlė šv. Kazimiero, Lietm.'s niiršę didžiuo.-iti- lietuvių tau- 
globė įo garbei. Ten altoriuj.-j,os idealus, užmiršę mūsų tė- 
bus įmūrytas Iti vasario mū

savo uostai, dygsta, plečia'i 
savi kurortai, ĮKŪlsio vietos. 
Senas, mažas, pilkas Kaunas 
šiandieną virsta nauju, niodcr

kai susiduriama su išganymo klausimu, nisku b,tiro,kis miestu
pančiuose tyruose? Paversk juos duona ir kiekvienas krikščionis — apaštalas. Šv. Te- 
žnioniju bėgs ,m.-kui Tave, kaip kokia kai resė -akydavo ašarotomis akimis: mano šir- 
menė. dėkinga ir paklusni, nors ir nuolatos drs skausmų ,>erverta, kai aš matau daugelį 
drebanti, kad T'u atitrauksi savo ranką ir žūstančių sielų. O kur via jūsų susirūpini- 
pranyks duona Tavo. Bet tu nenorėjai iš
žmogaus atimti laisvės ir atmetei pasiūly
mą, — juk ka- per laisvė, Tu nusprendei, 
jei piiklu.-numas duona pirktas?“

Bet Kristaus religija ne tik laisvės, bet 
iit.-kiio žmogaus Iiii/.iiii ir tanių taikos Teli- 
«ija- Niekas pasauly) despotams komunis
tam-, nacionalistams ir kapitalistams lais-

ii as
faltuotomi- gatvėmis, pato
giais autobusais, elektriniais

na -u Svemarijo- teginia;-.
Ten įMidaiigėse bus graži kop
lyčia. pašvę-ta inū-ų kariams 
ir kitimus tauto.- kankiniam-, 
ati.lav ilsiems -avo gyvybę už
biaiigią tėvynę! Ten degs am- tingu bildu Lietuvą mylėjo, 
žinoji ugnelė mū.-ii karžygiu Ten taip ,«it bus iškalti ir

-ij iii‘|>iikbm.-oi:iyl»eį pR-k "ūj- 

7iio akta.-.

Šventove- -ieno-e, speciali', 

-e lentose bu- iškalti žodžiai 

ir i-sireiškiniai tų. kurie ypa

vertinio. Ai gi mes iŠ tikrųjų savuosius my- ; ii ką nors duoti, kai nėra jos vergus, nėra 
linie?” Įtik j< - aidu-. Visuomenė būtų palikta savo

Tautų pedagogas Kr. W. Foersteįis nu- ! 'neprotingam erzinimtii.-i, savo ma-ė- epide- 
kai. jeigu

taką aplinkai: “Sveiki santykini -J žmonė
mis tik tada gnlimr, kai atskiras asmuo nu 
gali norą ptttaikautj ir tą nepr.otingą žmonių 
baimės vergiją, ir kai grįžta į visuomenę kajp 
laisvas žmogus. Visuomenei ji- tik Uola ga

mas savųjų luobų išganymu? Nusikaltimai 
.-utepii ir žada amžinai pražudyti tuos, ku
ltuos mos vadiname savo draugais, kurie rodė būdą, kaip sustiprinti savo teigiamą j- jbiijai ir bondrni įkarščio niiotn 
mums dėl tlaugelio dalykų, taip brangūs, ir 
mes esame abejingi. Iš mūsų burnos neišeina 
nė vienas žodis, kuriuo norėtume Iminėti juos 
Dievui. Iš mn-u širdies į dievišką širdį ne
kyla jokiu malda, kuria pasiektume jų atsi-

vų pamillą.-ia- tautos tiudi'I 
jas, pa-kęsta savo asmeuinių 
ai-trų smulkmenose ir nebe 
nori ir nebemoka brang.riti lė 
vii žemės. Tautos Švento-ė- 
skelbia, liukus naują ugnimg.' 
šuk,: Sursinn eorda! Gana i e 
įeini, gana verkšlenimų, vai 
tojimų dėl kasdieninių niek
niekių! Žaizdz>se mirusių mu 
sų karžygių savanorių kapa , 
mūsų laisvės paminklai turi 
nuteikti mus skaidre-niam gy 
veninnu. Kieno širdy »legu

neat-ira-tu laisvu žmonių, kurie galėti, išeiti IHevo ir Tėvvnės meile- ug 
piieš vį-uotinę fianiką. Tokie žlnonės į.-tUng nįs< k;ls tlkrns lietuvi- pairi 

visi į vieną Tėvyne- 
(Tęsinvs 3 pu-U)

tu ta padarvtl del to, kail v patingu būdu • ,i, ' • - , jotassav v ,e liko vie-paziais gy v uli.-k.ojo prado, 
kur- yia k ak v lenam.- žnioęiiįe“
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr A O Rakauskas

SVAIGULYS AUSIES 
LIGOS DELEI

K IlolllH lie) kl.liuill iš III Ii.' H 

>\aigsta galva tas dar nerei
kia, kad ka-- nors pasi-l tie n ■ 
neiai -a balansavimo ir klai:

i- iiieelianiz.mil kaukuolėje 
Svaigulys nykstąs pas žiuc 
nes sulaukusius pusamžio in
kai dažnai pareina iš prieža- 
lie- jierdaug paimto maisto a; 
nėrimo kurio virškiiD.nas *. 
mpa išmuštas is normaliu vė
žių ir dėl sies priežasties vi
durių išsituštinime darosi ne 
tvarka, šios netvarkos deki 
kūno sistemoje nuodu miošint-

s.ipusiškai neigiamai, ('ia tat ! 
ir kalini, kad ne tik kai ku ‘ 
iiiio-e liet k iek viename atsi 
tikime, kur liga savo paž.v t 
minis neaiški, būtinai yra rei 
kalinga studija, kad ne spė- ' 
.imu, bet gautais studijos da 
v minis prieiti tikrą diagr.ozą, 1 
kmią padarius, seka gydymas f 
ligonio. |

Yra pastebėta, kad žmonės 
sergą rbeumntiz.iuii nugarkau- ! 
Iv nekartą skundžiasi • sva:gu 
liu, ypač, jei liga liečia vir
šutinę nugarkaulio dali.

Daugely atsitikimą svaigu- . 
iys paeina ausies ligos delei. 
Spaudimas ausy labai dažnai i

*^1

T.

ii- žymiai pakyla ir paveikia y ra vy raujančia svaigimo prie ' 
i kūną balansini,anė.ias paje- žastimi. Vidurinės ausies in-I 
na.-. Tokiuose atsitikimuose tbkeiįa gimdo tinimą kauliniu- j 
;eru daiktu yra pavartoti liuo nie kanale arba dūdelėje ir iš Į 
loti vidurius, sakysim, "kad to kylą nepaprastai didelis' 
•t paprasčiausiu epsom salt spaudimas. Jis pra ypač di- 

kiediniu. del.is, jeigu eina pūliavJmas.
IDmtai sirgusiejj tokiomis Tik chirurgui perplovus būg- 

ligoiuis kaip plaučių uždegi- nelį arba jam trūkus pirm 
mu, influenz.a, ty.phoid karšt 1 operacijos ir pūliams nutekė 
lige labai gerai gali prisiinin- jus, nyksta spaudimas ir su 
fi momentus, kuomet, rodos, juo -— svaigulys.
jau buvo gerokai sust.iprėję, Kroniško pobūdžio ausų Į- 
pajausdavo galvoj svaigulį, degimas savo auką paveikia 
'Toks mažmožis kai ūmus pa- panašiai, jeigu tekėjimui pa
kreipimas galvos į bet kuri siikuo užtvanka. Prie šių ap- 
Šoną iššaukdavo didelį galvos linky bių susidaro spaudimo, 
svaiguli. kinis paveikia panašiai kaip

Klausos nervą gali paliesti įr staigiose ausų .Infekcijos li-
r.et kai kurie vaistai, du tar-! gose.>
pe tenka įskaityti (piinin'ą, ai j 
seruiea ir tą paplitusią po pa -Į
šaulį smarvę — taboką. , arba pačius smegenis. Svaigu-

Tikrenybei.- galvos svaigi- kn'P mal,.,n,, yra svarbas 
„b, prie-za/ėiii vra (lok daug,' įvairių begalo r,n,tų ligų žen
kli,1 kariais laka, kuriam rei. i ':h ir kaJP ,okls- tepaslcl:- 
kia surasi! jų pus ligonį, yra, '•» ki"kvll>n'> 15 mūsų pasdar- 
nelengva problema. I’etgi riš-:
ti jį reikliu Daktaras lai da Į 
rys, jei tik ligonis ir namiŠ- Į 
kiai kooperuos. Kliūtis šiai 
kooperacijai kibai dažnai pa , \'|IXIVS

S? ■ v

n
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Dirbtina žiema. Kalifornijoj žiemos nėra. Ir šiuo'.lietu ten šilta, bet apie šį namą, 919 So. Matthevv St., Los Angeles, 
kaip matome, žiema. To namo savininkas George Skinner kasmet prieš Kalėdas padaro taip, kaid namas būna aj)šalę.s 
ir aplink daug sniego. Viskas tai dirbtina. Tokį sniegą vartoja, judamųjų' paveikslui gamintojai — iš ‘‘eorn l'lakes” ir 
vatos. Daug žinomų susirenka pažiūrėti dirbtinos žiemos.

KUN. KAPOČIAUS ATSI 
SVEIKINIMAS SU

CHICAGIEČIAIS

(Tęsinys iš 2 pusk)

meilės frontą! Lietuvos atei
tis mūsų rankose!

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Bazaras Pasibaigė

iBet iš knygų susipažinti, tai 
j kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuviu kalboje? Jū
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventąsias vietas 

i.jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

| “Kelionės įspūdžiai,” /,•*/». 
,/. J. /'o"/oi/.o parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

Tai dalelė knyga -- turi
”28 puslapių. I’opiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaru* se.

Bet svarbiausias Šios kny
gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lieluvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokią gausybę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at- 

1 spausdinti. Visi žinome, kad 
įgeri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šią knygą skaitantiems ir 
Įjos paveikslus žiūrintiems gar- 
J siosios- šventos vietos stoja 
pilnoje aiškumoje, kaip kru
tumuose jia veiksluose.

Kaina $2.00.- i. I.
Kun. d r. Navickas paras 

Conn. Lithuanian Latliob- DRAUGO KNYGYNAS 
(jaunimui) padėkos laišką iD 1 2334 So. Oakley Avė.
$t(M) auką kolegijai. Tarp I i t | Chicago, III.
ko didžiai gerb. kini. dakl.i ■ - -■ -■ -■ ■■■■
ras rašo: ‘‘Patsai kolegijos
buvimas yra didelis įdėlis ( 
t'onnectieut lietuvių kultūrinį 

| gyvenimą, juo labiau, kad ko
legijos likimas yra kuo ar
čiausia- susijęs su jaunimo 1’- 
kimu. Taip, Conneetieut lic

atsilankė nemažai delegatų iŠ 
Hartford, Nevv Britain ir 
terbury. Po susirinkimo pas 

(il
gi-

NAUJAS GIESMYNĖLISHARTFORD, CONN.
Trejybės parapijos metinis bai Ia,nOf'iunus buvo pietu-, 
žaras šįmet kad ir buvo in»-’IU0s<‘ <M-'vavo

Sv,

doloi mose 
tai.

Buvo užsukęs ir adv. Lauč
ka, “ Alnerūkos” redaktorių^. 
Sako, turėjęs savaitę atosto
gų ir grįžo iš Marianapolio, 
kur radęs kun. dr. Navicką 
kiek pagerėjusį nuo širdies a- 
lako penktadienį. Linkime ga
rbingam lietuvių kolegijos re
ktoriui sustiprėti jr toliau va
ryti lietuvišką katalikišką \ 
gą mūsų besimokinančio jau
nimo tarpe.

Lapkr. 27 d. įvyko metinio 
šv. Jono draugijos balius su 
šokiais.

Gruodžio 4 d. mokyklos sa
lėje koncertavo Lietuvos ope
ros artistė M. Rakauskaitė.

VIS1
Šia proga noriu ir atsisvei- 

Svaigulys rišusi su ligomis, į kinti su jumis, mielosios čika- 
M ios liečia smegenų plėves ; S'ėtės ir cikagieciai. Būdamas 

pas jus patyriau nepaprastai 
daug jūsų nuoširdumo, geru
mo, ypač likau sužavėtas jū
sų karštąja tėvynės meile. Aš 
ją parvešiu Lietuvon. Jūsų 
meilė puoš mūsų Tautos Šve
ntovės altorius ir sienas ir ra 
gins mus Lietuvoje gyvenan
čius dar labiau mylėti ir bra 
nginti sav,o tėvynę-

Tariu nuoširdžiausia ačiū

Ii -n savo šeimos gydytoju.

VILNIAUS KRAŠTE GRĮ
ŽO MURAUJOVO LAIKAI

reina iš geraširdžiu kai myn | 
kii, kurios amžinai nežinia ko
dėl mėgsta piršlį ligoniui ne 
samus profesorius, tu/uni su- i 
I rukdydanios reikalingą ligo 
nio studiją.

Visiems ir visoms, kurie lai ' . 
daro tebūna žinotina, kad žino 
gus nėra raguotas gyvulys, 
kuriam pažiūrėjus raguosna, j 
galima pasakyti kiek jis me- į 
tu. Metų skaičius ir liga yra 
du skirtingi dalykai. S|x‘ti a 
nižių gali kas tik nori ir tuo
mi neatneš niekam skriaudos. 
Su ligos spėliojimu greičiau- 
įai pasitarnausi ligoniui v'-

Lapkričio 15 
d lenkai naktį padarė nuodu
gnių kratų vienuolikos lietu
vių draugijų įstaigose, Vilniu-
jė. Suėmė septynis lietuvius. 
Uždarė net labdaringą (pa
laipinę) draugiją ir paskyiė 
„ii valdžios kuratorių (globė 

1 ją) kuriam draugija turės 
i mokėti 1000 zlotų mėnesiui al
gos. Lietuviai Vilniaus krašte 
jaučiasi prislėgti t.o baisaus 
t* roro.

KALNAS. — Seimas 1938 
u. biudžeto projektą pripaži

no svarstytinu ir 
dviem komisijom.

perdavė

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENA,

t vertė♦
♦ Kun. Ant. M. Karužiškis

Gruodžio 7-ta Diena

žesnis, bet gerai pasisekė.
lladio laimėjo Ona Manikai- 

tė. Moterų Gildos leidžiama 
elektrinė siuvimo mašina bus 
traukiaima gruodžio 12 d., per 
card party. Visi prašomi nu
sipirkti tikietų.

Kitos draugijos leido smul
kesnių daiktų.

Ačiū visiems, kurie atsilen
kė, kurie dirbo ir kurie :i"- 

iko.įo bazarui dovanų.

! tuvių katalikų jaunimo liki
mu. rr todėl labai yra malone 
konstatuoti, kad Conn. lietu
vių jaunimas savo gražiu ma
stu 1 ikrai užsirekomendavo 
mūsų visuomenės akivaizdoje 
ir suteikė kilnu pavyzdį kito 
kraštų lietuvių jaunimui

Žodžius ir melodijas parašč 
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, hartn. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

II dalis — Gavėnios ir Ve- 
1 lykų giesmės, barni. Ai. Ka-
čanauskas. 30 giesmė? 50o.

III dalis a) Gegužės mėn. 
giesmės, barni. Al. Kačanans- 
kas. 2S giesmės 35c

geriesiems Čikagos Tėveliams-1 O™*®® - <k Boataiell Me
Klebonams, TT. Marijonams, su K™P* >* N®'
parodžiusiems man tiek daug
palankumo, gerosioms Seselė
ms

York atvyks Ona Katkauskai
tė. Operoj “Trovatora’’ ji Iu- 

Kazimierietėins, Čikagos ri vi<“n'1 svarbiausių rolių, bn-
-c Į tent čigonkos. Puiki proga 

tuviams pasiklausyti On'd<‘ 
s,.ms. ..visiems, su kariais te-Į1’®1’*’ <li<lii«»sioj rolėj, 
ko man susitikti ir patilti
tifk daug nepamirštamų, ma
loniausių įspūdžių, kurie me 
kuomet iš mano širdies nebe- 
išdils.

lietuvių katalikų visuomenės 
veikėjoms, veikėjams ir vi

Ypatingą padėką reiškiu di- 
' džiajam'mūsų tautos vyrui A. 
-Gerb. p. Leonardui Šimučiui,

l.ai ir kitos draugijos (Jau i III dalis-b) — Švenč. Sak- 
Jr.mio ir augusių,jų) paseka C; ramento giesmės, harm. Al. 

LC pavyzdį. Lietuvišką ko!,-- Į Kačanauskas. 9 giesmės 15c.
;iją vi>i turim remti. TTT , . TJ. .1 ‘____________________ III dalis e) — Birželio mS-

nėšio giesmės. Imrm. Al. Ka- 
ičanauskas. 30 giesmės 50c.
■ IV dalis-a) — Giesmei i 
i Dievą, harm. Al. Kaz’anaus- 
s kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE 
TU VISK y ŠOKIŲ ALBUMĄ
nepiginta kaina — Piano $1., 

! kitiems instrumentams po 
50c.

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS
Lapkr. 28 d. Ne\v Have-- I : .... ienn. Kazimiero lietuvių bažny-į Mes visi katalikai šj tą ži-

apskritis metinin susirinkimai! Į čioj, .1. E. vpskupns McAuliffe i nome krikščionių šven-
Darbininkų Sąjungas

veido, kurs lenk asi žemyn jr liek katalikiškosios visuome 
sergsti mus žemiau. nės Vadui, “Drang/)” Rcdak

Ir kaip silpni kūdikėliai, ku- Į toriui, suteikusuam savo ve-Į damas pas jus atvykau,

........  teikė Sutvirtinimo Sakramen-! t^ias viHas; K<a,ne^ girdėję
bei. Tauto-s Šventovę, i" per'tą. apie Jeruzolimą, Betlėjų, Na-
“Draugo” radio pusvaland-į ---------- jzaretą, Alyvų Daržą, Taboio
žius Liek daug į jus prabilti. Su praeita savaite bnzarai ''<alna‘ ’Urdano upę, Rymą, 

1’ad sudiev, gerosios čika-1 baigėsi ITartf/ird, AVaterluiry, '' t- u
gietės ir gerieji čikagiečiai. Ansonia ir Bridgeport. Teko Kiekvienas pripažįs, kad y- 
Tegu geroji Jėzaus Širdis, ku- girdėti, visur pasisekė. ra labai įdomu ir labai svar-
rios vardan tėvynės meilės ve- ---------- Jm ko plačiausia susipažinti

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III. 
arba pas autorių

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS
imm

rie kenčia, mėtosi ir verkia ir 
nesilsisi, yra t.ie. kuriuos jau
tri motina laiko glaudžiausiai, 
mpli geriausiai; taip, kuom J 
mes esame silpni ir nelaJmin 
gi, .slegiami mūsų nuodėmių.

------- -— ! sielvartingi, tuomet tai Die-
“'l'aip kaip ką nors meiliai i vo didelis kantrumas laiko 

. bm-lžia prie savęs jo motina, mus glaudžiausiai, myli mu.-’ 
!'i:p jus paguos'u”. — Ižai- geriausiai.
J ) I XVI. 13

Kaip -ui ykla, besisupanti 
t \ I mi. i amini, lai pirmyn lai 
a t nai. kaip nu i I ūs m.-il inos 
z\ ilH'timi puolanti ant mažo 

ve.iih-lin ze.ii iiii, taip kabo ža
lia /elne, siubiiojanti, besisu
kanti, b-- <upnrt inimo, be bil 

iie i", -augiai ir lėtai; taip 

laiola Dievo veido šviesa, to

D didžioji Dic\ o širdie! ku
rios mylėjitną negalima sutru 
kdyti arba pastoti, kurs ue 
pavargs, kurs net pačioje nvr 
tyje m inis prarastas — Di< 
viškoji meilė! Tiktai motinos 
žino, kiek atsjeina toks dide
lis mylėjimas — meilės kaina 
kuri viršija visą meilę, davė 
Sūnų prapuolusius išgelbėti. - 
Saxc Holm.

Bridgeporto lietuvių parapi 
damo dienraščio skiltyse ti( k Į už viską gausiai atlygina. Ma- jos šv. Jurgio bažnyčioj bu 
daug progų Amerikos lietuvių Į t.o širdis visuomet pasiliks su vo misijos. Vedė lietuviai jė- 
vKuomenei paaiškinti apie jungs! I/.nitai Aukštikalnis ir Mešlis.

su minėtomis vietomis. Kad 260 East Main Street 
su .jomis susipažinti, tai ge-1 Amsterdam, N. Y.
riausia būtų jas aplankyti. Tą _________________________
padaryti tegali labai retas. į PLATINKITE “DRAUGĄ’1

>ASH DIXON
DOWN,DOWN DOT PALLS, 
PULLED BY A MlGHTY, 

UNSCEN FORCE .

DOT AMD DASH ARE HELD 
HELPLESS BY A ST RANGE
FDRCE / HOW C 
THEY ESCAPE <

By Dean Carr
I DON’T 

know/butwe1re 
BOTH STDCK TO 

THIS THING LIKĘ A 
COOPLE OF FLIES/

AN
fe o m timhkd,)

iiieelianiz.mil


I r

Antradienis, gruodžio 7, 193 <

A. L. 1
Musu
<. K.

Otpnia
Federacijo*

lotoji Veikla
i Apskrities Skyrius V ••

Iš Federacijoj Chicagos Kr.iėdų rengiu vi«ų eilę pa.>
a i • • knit? Kat. Akcijos klausiieuis.Apskrities Susirinkimo

Skaitlingus Fed. siis-mr.s j 
\yko gruodžio 2 d., Au'.is 
Vartų parap. svet., vadovau
jant pinu. lg. Sdkaiui.

L. felnutis, Vasario 13 d. 
paminėjimo komisijos nary 
pranešė, kad tai dienai paim
ta Lietuvių Auditorija ir pla
nuojama didelė, iškilminga 
piograma paminėjimu Lietu
ves nepriklausomybės 20 ni
tų sukakties.

Kun. M. Urbonavičius pra

Feder. apskritys raginu vi
sus skyrius rengti paskaitas, 

i’. Čižai skus pasiūlė, k.ul
Leder. ajiskrities, kursuose bū 
tų žmonėms aiškinami ir sva
rbūs darbininkams klausima*, 
kai Į) tui Old Age Peiision ir 
darbi niūkų a|*trauda, nes dau 
giliui tįa dalykai nežinomi, 
aiškinimus per rad o toli ne 
visi suprantu. Todėl apskritis 
ragina skyrius šį ar kitų mė- i 
nesj pas save surengti pas
kaitas tais klausimais. Prele
gentais kviesti mūsų teisin’n-

w

_ »

tų, bet pastutpti organizuotų litiniai, bet ir medžiaginiai, 
frontų, be nusileidimo; tada Alės iškeltumėm aukštyn savo 
atsieksime savo tikslų. Žino- tautų ir tada visi jų vadinti; 
ma. bosai tuojaus sakys kad
mes perdaug norime. Ibi, kas 
jiems duos teisę sakyti, kad 
mes perdaug norime.' .lų ir 
musų teises yra vienodos. Ski 
i'tumas t’k tiuie, kad io Imi 
daugiau drųsos ir '•eiivbė-, 
negu mes.

| .Jeigu mes gautuinėm min 
tas vielas, tada luitų diikm- 
mūs tankis laimėjimas. '*’ad,i

kultūringa tauta. Chikagiet ?

Skaitykite Biznierių 

Bargenus

LIETUVIAI DARI AKAI

mes gulėtiimdn 
čiams pagelbėti

rašė, kad dėl prieškalėdinio kus - advokatus, kurie tuos 
sezono, kursai nutraukti. Pi klausiaus gerai žino. Be t.,
Kalėdų kursai vėl bus tęsia- apskr. išrinko komisijų iš 
mi. Be to pranešta, kad Ciee kun. M. Urbonavičiaus, MIC, 
loję Federacijos skyrius pu S. Sakalienės ir P. Čižausko,
— , ----------- - kuri kiekvienam apskr. sus-

JŪS BŪSITE MUMS "ie |,',ieks 11111 kyv U W u v I i v m u m u r||l paskaitoins
DĖKINGI Moterų Sų-gos, Susivieniji

----------- mo ir Federacijos apskritys
Vėl Proga Laimėti Turtą jau rengiasi prie bendro vei-

----------- kimo. Komisijos numatyta a-
Pereitų mėnesį mūsų dien- teinančiais metui.- vasarų ku

mštyje buvo paskelbtas nau
jas $250,000 Old Gold Kon-
testaa. Mums smagu paskelb- , i - - i * i1 . . taipgi pranešta, kad rup;- paruoš tinkamus įstatymus,j
ti dabar, kad kontesto vedėjai Tu.,„-n , . • •»- ,-.:i’ » . v i nainasi gauti tifonu Lietuva, todėl ir tiesimame politikoje ’.
ir dabar neužmiršo musu lai-| i • i i /-u • • t • i • • v ,• , ,• • 1....................................... .  “ " Lietuviai nebuvo dideliais spo

te

I nvjbilio, bet, jo vietoj, Įsigijo

i j nors šeštadienį surengti be
ndrų piknikų Vytauto parke.

Pusantro tono trokas nuvertė geležinį tiltą, 'lai įvyko praėjusį šeštadienį netoli Frau 
iurt, Ind. Važiuojant t rokas atsimušė į vienų stulpų, palaikantį šį 120 pėdų ilgio tiltų. Lū-, 
žus stulpui, tiltas griuvo 20 pėdų žemyn. Troko vairuotojas visai lengvai sužeistas.

Reikalauta savo tąsiu politikoj
PROGA SULAUŽYMUI 

STORO LEDO
namukų. Tūkstančiais lietuvių
įsigijo nuosavybę. Bet pasiro- ^kingtone.

ti vieno Conuty Commissio- 
ner;

į 5. Nebūtų jverdaug ir reika- 
1 lauti vieno kongresmono Wa-

dė. kad mūsų nuosavybės ta-j Šitie 5 projektai turi suin 
Laikas verste verčia mus, po tiek aptaksuotos, kad be-(teresuoti kiekvienų lietuvį G i 

lietuvius, eiti politikom Prieš veik reiškia jų konfiskavfonų. cagoje. Demokratų partija 
depresijų lietuviai neatkreipė Jeigu taip, tai mes turime pa ' greičiausia, pradės tarpe sa- 
daug dėmesio j vietinę poli Teisti savo nusistatymų; tu- vęs peštis, o dur du pešuo’, 
tiku dėl to, kud mūsų žmonės rime eiti į politikų, nes reikia trečias visados pasinaudoja, 
buvo jr yra darbštūs. Lietu apginti savo pilietiškas tei
\iai pasitikėjo kitais, kad jie sės.

kuri bus rodoma Chicagoje.
kraščio skaitvtojų. Šiame kon- |V. • . ,- • . 'i , . • , . .,e Pilnių yra pagaminta Lietu-! i tais: nepirko pirmiau auto
teste, Old Gold vėl duoda mū- . .vos vyriausvbes.
sų skaitvtojams progų laimėti .. ' A, 2r .4 - J °* Kun., AL t rbcnavic.us
vienų iš 1000 dovanų.

at
stovus kvietė į Vyčių namo, 

Mes žinome, kad daug žmo- 2410 So. VVestern ave., atida- 
nių interesuojasi šiuo kentės
iu. Kur tik einate, motote

savo tu'i'.i, J 
netiktai po i

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49lhCt., Cicero, 111.
t tui n., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vul. v. 

31-17 So. Hal ted St., Chicago
l'ani-d., Sered. ir Subat. nuo 2- 9 v.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso: Rez..:

LAFayette 4C17 2456 W. 69 St.
Tel namu :

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredų, 
Sekmadienį susitarus.

Dirželio, Liej.os ir Rugpiūčio mėne
siais nebus vulamlų popiet, b<‘ė nuo 
10—12 vai. ryto.

HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
j Tel. CANai 2345

DR. F. C. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV Cermak Road
Vai.: 2—1 ir 7—9 vul. vakare 

Ketvergais f>age,' sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANai 0402

DR. W. V. NORAM
PHYSICIAN and SURGEON w 

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
V alandos nuo 10 iki 12 v. dienų ir 

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

Res. 2126 S. 5th Ave., Mayvrood Av. 
Phone Maywqod 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA

Rea. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

i DR. J. J. SIMONAITIS
OVDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICACO. IKI,.

2423 VV. 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.

blokštas sunkios ligos ir ,š- 
veštas į Worcester, Mass., li
goninę. .Jo sveikatų pakirto 
sunkus darbas ir rūpestis rū
mų statyba. Ragino, kad Fe- 

augič’ administratorius I 4er. atstovai stengtųsi įgyven 
kun. A. Andriušis katalikiš-1 (linti parapijose Feder. skv- 

į kasios spaudos platinimu pa- ,jus> kur jų nėra ir stiprinti 
esamus, sukeliant juose entu- 
ziazmz) ir pasiryžimo Katali-

rymų sekmadieni, 
d.

gruodžio 5

žmoneg sįraitajit Old old Pie-1 , L. tįimutis pranešė, kad 
šinių Buletinus ir rūkant Old “Dr 
Gold Cigaretus.

Šiame konteste nėra jokių
mįslių išrišti. Nereikia jokių į si ruošęs aplankyti visas para 
žodynų, arba encyklopedijų. | pijąs su pamokslais bažnyčių
Paprastas žmogus arba pro-lse ir prakalbomis svetainėse. Akcijoje taip pat prižiū- 
fesorius turi lygių progų lai-j Svečias TT. .Marijonų Pro- rėtų ka(į j^-jų atstovai lan 
mėti dovanų. Dabar sakome,! vinci.jolas Amerikoj, didž. ge- kvįtl apskrities ir skyrių su- 
kad dar neįtojote j šj kon-1 rb. kun. J. J. Jakaitis, MIC., sjrįni<iinus J Šliogeris
testų įstokite dabar, gal lai-' pakviestas savo kalboje džiau-

Alūs laimėjimas nebus iš 
karto, 1>et turime pastatyti 

Politika žiųmjlie viskių, pa-J reikalavimus. Nereikia mai 
iečių: mokyklas, piliečių te>- Mauti politikos bosų, kad ji<
sės, turtų ir žmonių gyvem (nuims kokį mažų dalykėlį die. 
mų. Šiandie yra nepaprastu ; ■ 1 : 1 ■ t . . "1 ,:
proga sulaužymui seno store

! ledo, kurį demokratai ar res 
| publikonai padarė labai stip
riu. Mūs reikalavimas turi 
būti štai koks:

1. Turėti vienų arba du tei
sėjus;

2. Turėti lietuvį steito rė
pi esentatoriu 15-tain distrik- 
te, kurin įeina 11, 21 ir 14 
\v ardos;

3. 11 distrikte irgi turime 
statyti l lietuvį į steito repre- 
sentatorius;

4. Būtinai turime reikalau-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Office Hours 
2 to t and 7 to 9 P. M. 
Suiuluys bv Appointmont

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROgpect 1930

Tel. CANai 0257
Res. PROspeet 6659

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

Ocz.ideiicijn: 6600 So. Artesian Ave. 
'VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

fi iki 8 vai. vakaro

LIETUVIAI ADVOKATAI Td. CANai 6122

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN DR. S. BIEŽIS DR. SUSANNA SLAKIS

mesite vienų iš 1 OKI dovanų. į gosi Federacijcs apskrities pa 
Ši proga laimėti turtų pasi- vyzdinga darbuote, papasako- 
taiko vienų kartų į gyveninių, jo savo pastarosios kelionės 
Nepraleiskite šios progos, ban- įspūdžius, pabriežė būtinų rei- i 
dykite laimėti dovanų. Be toj kalų pastatyti atskirus rūmus 
jūs būsite dvigubai užganė-j Marianapolio kolegijai, nes to j 
dinti, nes susipažinsit su dvi-1 ir valstybė reikalauja, taip 1 
gubo švebiurno Old Gold Ci-Į pat pranešė, liūdnų žin ų, kad 
garėtais, jie visados švieži irj kolegijos rektorius, didž. gerb. : 
padary ti iš prize crop iobakų.' kun. Dr. J. Navickas vėl par-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

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

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadiesnials — nuo 7:00 iki 7KiO vai, vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name ( 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 

• Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios j 
vakarais nuo 6 iki 9

Telefonas CANai 1175 
Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
______ Telefonas REPublic 9600

H(AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern 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. Prospect 1012 
______Rez, Tel. Republic 5047______

Telephone: BOUIevard 2800:

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS A DVOK AT AS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

Tel. YARds 0994 
R«z.: T«L PLAza 2400 

. VALANDOS:
Nuo 10-12'v. ryto; 2-3 ir 7 8 v. vnk. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai, dieną

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road
Valandos, t—3 ir 7-—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietį}, 7—8 v. vak. 
iiiskvrus seredomis ir subatomis

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lnboa

CHICAOO, ILL.
- Telefonas MIDway 2880

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

OI i ice Pbone Res. and Ot'tice 
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV 63rd St.. Chicago
Nedėliotu ir Trečiadieniais 

____________Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečia*!leninis ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
nr WTTQT A Q

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

DR. B. J ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS IR REZIDENCIJA 

2808 VVest 63rd Street
Obicago, Illinois 

Tel HEMIock 6111
Ofiso Valandos: 2 iki 4 po Įlietų ir 

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Šeštadiemais 

pagal sutartį.

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakt
Seredoj pagal sutartį.

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

DR. A. J. BERTASH
(ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30 8:30

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
J^edėhonns jia^aj sutHrtį;

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

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

... . . -.m- i J - a .... ..
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Antradienis, gruodžio 7, 193? DH1TOTR

CICERO NAUJIENOS prie Sodalicijos. Visuotini at- 
, laidai teikiami sodalietčms 
į dienoj priėmimo ScdaUcijon, 
Ijei eina prie šv. Komunijos 
po išpažinties.

Per susirinkimų bus išaiš
kinta apie Prima Piinutna. 
Po mišių trečiadienį bi s l:en- 
dn pusryc ai.

*■ e«n.

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

‘M“ . t ’ ?'■ - i

1* *.

“•T
kun. Gaučas, 
ilo parai), vi

karas.
Kunigų sekmadienio vakare 

ir pirmadienį į Įiagalbų atvy
ko apie 30. .Jų tarpe buvo d i 
dž ai gerb. pralotas M. L. Kru 
šas.

Dievo Malonių Savaitė •"“'“■h* pasakė 1 
ŠŠ. Petro ir Pm i

Sekmadienį Šv. Antano l»a- 
žnyčio’e prasidėjo 40 valandų 
atlaidai. Stirnų laikė pats kle
bonas kt n. Vaičiūnas. Iškil
ni nj.iji procesija buvo J*> su
mos. Prtx*esijoje “darbe ir 
šlovė” giesmę puikiai grojo 
'mokyklos vaikučių benas, gie 
dant |»arap. chorui. Po sim.i ? 
labai gražų pamokslų pasakė 
TT. Marijonų Provincijolas 
kun. .1. J. .Jakaitis.

Vakare mišparus laikė gerb. 
di. d. Vaitkevičius, rektorių? 
Tėvų Marijonų Seminarijos. 
Diakonu buvo kun. A. Mar- 
linkus, subdiakonu kun. Fri
drikas, cerem. vedėjam kar.

trečiadienį, Nekalto Pra.-i 
dėjimo Panelės Švenr amuos 
^'odalicija, 5 vai. miš’,ase vis 
in corpore prie šv. Koiiiup'- 
jos. Vakare, jhj pamaldų, bu? 
iškilmingas priėmimas naujų 
narių į sodalicijų. Klebonas 
ragina visas lietuves katalikes 
merginas tapti sodalicijos na
rėmis. Nepaprastas kūdikis. Tai Lambert Alsip, iš Curnberland 

Kalis, Ky., 6 mėnesių amžiaus, sveriųs 40 svarų. Kiekvienų 
mėnesį užarga po keturis svarus. J.) tėvai yra normalaus ūgio.Mūsų kolonijoj dabar eina 

S. Valuckis. Labai gmžų lw-'|kataJikiškos spandos vajus. 
mokslų pasakė kun. J. Štai.- į Klebonas ragina visus Ciceros žinoti). Kadangi kun. Kapo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

TOM WtM RIGMT. MARt,

FOM-OL KAS MADE

MT HAIR AS CtEAM AS| 

A HOUND'S TOOTM 

ANO DAMDSOME TQQ£

Good leoking hair ii au asset 
to a man. lt stamps him as a 
well groomed gentleman. Fom- 
ol gives a man’s hair ^low- 
Ing Health and handsome- 
g room i ng through its amazing 
2-fold pow«r... it cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich,

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarai*, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. gtoties (1420 K.) — Pranešėja*

P. SALTIMIERAS

CHICAGOJE
Aušros Vartų Parap. 

Sodaliečių Veikla

NOVBNA BAIGIAS, SUSI
RINKIMAS IR PRIMA 

PRIMARIA

\YEST SJUE. — Šiandie, 
gruodžio 7 <1. sodalietės baigs 
metinę no veną prieš Nekalto 
Prasidėjftno Šv. Panelės Ma
rijos šventę, kurių vedė kur. 
Vengras, savo pamokslėliais

VENETIflN MONUMENT CO., INC.Šv. Antano pamp. įr apylinkės lietuvius užsisa- ,
’kyti “Draugų” arba “ Darbi-! reikalais į Rytus (Cambridge, 

Pirmadienio rytų buvo net ninku”. Katalikiškoji spauda į Mass3, seminarijoje tik trum
pi šv. Mišių. Sumų laikė gerb. veda Anonijų iš tamspbės ir I’3* užtruko. Tikimės, jog kun. 
kun. J. Jakaitis. Labai gražų vergijos į šviesių ateitį. Kapočius vėl kada apsilankys
pamokslų apie dažnų šv. Ko- Š. A. Ž. Į seminarijoje ir papasakos įdo-
- — ■........... ............. ... .......... ..... .......mių dalvkų iš savo darbuo
MARIJONŲ SEMINARIJOS STUDENTŲ 

VEIKIMAS

kevK-ius.
aiumnas,

čius tuo laiku skubinosi su

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų Ir grabnumlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Cklcagoj ,

Studentų kuopa plačiau patiekti žinių iš Ma
Kaip kitais metais, taip r. H»rbine; ""avit

šįmet seminarijoje gyvuoja ii 
veikia Studentų kuopa, kuriai 
šiais metais vadovauja sekau 
t i valdyba: pirm. A. Mic;ū 
nas, vice pirm. —- A. Ignotas 
ir rašt. — K. Stadalninkas.

sti jų reikalus, veikimų, trū
kiams, kati tuo būdu Ameri
kos lietuviai katalikai susipa
žintų su šiomis ^nisijomis ir 
prieinamais būdais misijų rei
kalus paremtų.

Neseniai seminarijoje lankė
si grįžę iš lsietuvos jauni ku
nigai Marijonai — K. Ven
gras, MIC., ir V. Andriuška, 
MIC. Pirmasis paskirtas “laii 
vo” vedėjo padėjėjmn, antra 
sis Aušros Vartų parapijos 
(Čikagoj) vikaru.

Abu kunigai dabartiniams 
seminarijos auklėtiniams labai

kreipdamas sodaliečių ir vi- ' foaming oil shampoo which

gerai žinomi. Kai kuriems dar 
Mamertų kuopai dabar-|tpko syWu |ankyti Inokyk|ib 

o kun. Vengrų net turėti už

sų kitų atsilankusių į 
mintis į sielos ateitį.

novenn

Kuopos nariai stropiai ruo
šiasi ypatingu būdu paminėti t,u’u vadovauja sekanti
Kalėdų šventes. Kitų slengui- pirm. A. Mažukna,
masi karts nuo karto bendra- pirm. — A. Sandys ir
darbiauti organizacijos žurna. į~ Cinikas, 
lui “Studentų Žodžiui” ir ki į Seminarijos Misijonierių 
tiems lietuvių katalikų laik- kuopa visais atvejais ir pro

gomis ragina žmones galionais 
būdais prisidėti prie kuopos
veikimo, pav. renkant varto-

Misijonierių kuopa pasta- k ženkluS) visokius

luuju kuku dideliais Siu.lnu-!b|Kgu(..ius (fen, auks4), knv.
..na pirmyn .r savo bendru-' įr Iiaaa}iai (priilluulul ;r 
darbių eitėsna .trauku, dau- [atlkos) visa tfli reika|inga ir
giau talkininkų. Atsiranda ne- misijy reikalams, 
maža geraširdžių misijų re:- j 
kalus užjaučiančių žmonių, ku- : Svečiai
rie aukomis ar kitais priein?.- Pastaruoju laiku seminari-
mais būdais prisideda prie šių joje lankėsi nemaža garbingų Harrison lfigh School bene 
svarbaus, kilnaus ir bendro! svečių. Jų tarpe būta Lietu t,,vų s.#junga rengia (J^in?tų 
misijų ar o. Tvos dominikonų provincijolo jj ,n(,jjnj koncertų mokyklos

Marijonų \ ienuolijos Gene Į kun. Pauliuko, O. P., kuris, yuditorijoj gruodžio 10 d., ? 
rolas, d. g. kun. A. Cikolo, jsiuo laiku įvairiose Amerikos j vai. vakare. Programų išpil- 
MTC., praeitų vasarų besilan- 'lietuvių parapijose veda mi- dyę mokyklos benas ir solo 
kydamas Amerikoje, užgyrč Į sijas. Kun. Pauliukų semir.a- atskirais instrumentais moky- 
Misijonierių kuopos veikimų ! ri jon atlydėjo \ isų Šventųjų studentai. JBus ir svečias
įr jai patiekė daug gražių si- parapijos (Roseland) kleboną-' soIistas Maxim Koetyluk, ku 
Ganymų. Tarp kitų dalykų, kun. J. Prskauskas. ris dainuos arijas iš operos
paragino kuopos narius Ame- \ėliau, seminarijų aplankė B^ris (įodunov. Andre Andre 
rit<os lietuvius katalikus ar- is Lietuvon atvykęs svečias, interpretuos kazokų bo
čiau supažindinti su Marijonų Lietuvoj statomos Prisikėlimo kįng. p
misijomis Darbino mieste, Ma-! bažnyčios rektorius, kun. K.
nchukuo (buvusioje Mandziū Kapočius. Jį lydėjo kun. dr. 
rijoje). Kuopos nariai, tat, ti- Starkus, kun. Mikaitis, (tre- 
kisi už kiek ^aiko spaudoje čiojo kunigo vardo neteko su-

rasejams.
Misijonierių ku°pa

mokytojų.
Malonu buvo po taip ilgo 

laiko pasimatyti su senais pa
žįstamais, o tai dar visai nau- 
j.ose ir tokiose palankiose są
lygose 1

Kun. Vengrui ir kun. Ar. 
riuškai linkime Dievo palai
mos naujoj darbo dirvoj!

A. J. M.

Tų j»atį vakarų, po novrsios, 
sodalietės laikys savo mėne
sinį susiririkinių. Kadangi šį 
met Sodalieija buvo priimta į 
Prima Priniaria, Romoj, tai 
gruodžio 8 d., po 6 valandos 
mišių per kurias į sodaliečių, 
širdis atsilankys Kūdikėlis Jė- i 
žus, hus iš naujo priimamos i

takos unkempt, siekly hair 
(mon’i, womon’s or child’s), 
and leaves it clean as a whis- 
tlo and sporkling with healtb. 
Fom-ol is toeconomical; a little 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
•iže. Or, write for a generous 
Iriai bottle, enclosing 10c to 
cover packing and pastoge.

FOM-OL
■ore aau a shampoa... 3 treatment!

♦ f * ’
' ✓ t’ ’ ’' ••* • A J

Suvlrš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės U 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagcs Lietuvių *

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

AKIU GILINU AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 61O3|

CHICAGO, TLL.

“mHUGO” RADUO
PROGRAMA
TREČIADIENIAIS 

TARP 
4:00 ir 4:30 

K*
STOTIES

WEDC

(1210 kilocyktes)

Dešimtasis - Metinis 
Harrison Mokyklos 

Beno Koncertas
Buy gloves with whaf 

it savęs
Neretu mokėti 6ftc ai 

dantų mostj. Llstarlne 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk. kaip garai ji 
veikia. J* vartodan.a3 per 
metus sutaupai $9.09.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Urba Flower Shoppe jj 
180 Archer Avenue i

Į Gėlės Mylintiems — Vestuvėms - 
Bsnkletams — ljSJ<fc>tuTėinn —

Phr
PapunAtmama.
LAFAYETTK MOO

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN

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

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

“STANLEY © TUtL OILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PE6IŲ IR BOILERIŲ
Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 

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

šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. VVestern Av. Chicago, Illinois

R. KANAPACKIS, Savininkas

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M DIII A M P C patarnavimas AfflDULANlt DIENĄ IR NAKTĮ
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I J\A1 MIESTO DALYSE

J. liulnidus.
S. P. Mažeika
A. Masalskis
1 Petkus
S. M. Skalias
1.1. Zolp
loozapas Einteikis
P. I. Ridikas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Litnanica Avė. 

Phone BOUlevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street
Phone BOUlevard 5203-5566

IR 4704 So. We8tern A 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Lacbawicz ir Sanai

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone C A Nai 2515 
Skyring 42 44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270
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VIETINĖS ŽINIOS

PADIRBEKIM MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
CHICAGOS APSKRITIES BANKIETUI

Motinų Klūbo Bunco

MARQUETTE PARK. — 
Mokyklos Motinų klubas ren
gia bunco ir kortomis lošimų

ftj vakarų bua visų sodalie grivwlžjo 8 d., 7:30 vai. va 
čių susirinkimas, 8 valandų, kare, Yuškos salėj, 
ihokyklon kambary. I Pirm. V. Trost ir pirm. va

Ras svarstoma apie “Christ jaus naujų narių Dobolski da 
mas party”, “Grab Rug” ir

to, kas mėnuo ben

JAU LAIKAS CLASSIFIED

Baigiasi 1937 metai. Vi 
ug dirba, kad nepasitikus nuo Įsiems geriesiems “Draugo’ 
kitų skyrių

- Ateinanti sekmadienį įvyks' Kadangi šis bankietas įvyks 
Marijonų Rėmėjų Chicagos a-( Mest Sidėj, tat ir tikimės, kad 
pskrities Miietinis bankietas vestsaidieėiai tikrai skaitlin- 
Aušros Vartų parapijos sve-lgui susirinks, nes ir šia pa- 
tainėje, prie kurio strogpiui re- rupija rūpinusi Tėvui Murijo- 
ngiamasi. Paskleista po visas, nai. ir tikslas šio bankieto 'a- 
r.odos, kolonijas Marijonų rė- bai svarbus ir vertas paramos.
mėjų darbuotojus tikietai, kad 
kuodaugiausiai jų išplat inus, i 
kud sukvietus svetelius iš vi-1 
sų Chicagos kolonijų, nes Ma-1 
rijonų rėmėjų, prietelių ir 
Šiaip geros valios žmonių vi- i 
sur randasi. Tokios progos, , 
kaip metinis Chicagos apskri- į 
ties rėmėjų bankietas

Jonukas

Marijonų Rėmėjų 
19-to Skyriaus 
Susirinkimas

Marijonų Rėmėjų 19 skv- 
būna l iaus metinis susirinkimas į-

vienų kartų metuose, tat ir 
tikimasi, kad plačioji visuo
menė kreips dėmesto į šį retų 
parengimų ir skaitlingai atsi
lankys. Programa šiam vaka
rui begalo įvairi ir turininga, 
susirinkusiems nereikės nuo--I
bodžiauti, ir tikiu, kad jinai 
bus ir trumpa. ,

West Sidės šeimininkės, va 
dovaujant čia augusiai ir pla
čiai žinomai biznierkai Emi
lijai Karlavičienei, pagamins 
tikrai nepaprastų vakarienę, 
kokios dar šioj kolonijoj nėra 
buvę. Ponia Karlavičienė yra 
begalo darbšti ir sugabi ir ne 
pirmų kai tų jinai pasirodys su 
savo visu štabu.

TAUPYMAI. PIRKIMAI. PARDAVI
MAI. PASKOIiOS, APDRAVIIOS

Mūru roŠOnėne— Keistučio ir Lie
tuvon Spirikosn tru lito taupyti. paal- 
akoįvti, namu r pirklį, parduoti, rop

lį- kati lietuvių skaityto jams pranešama, kad. . . .. . Krp|pt<H3<« par;
pirmoj vietoj, jau laikas užsisakyti vienin-

gruodžio 13 d., 7:30 valandų i k P-
vakare, parapijos salėj. Įdrai bus einama prie šv. Ko-i skyrius būtų

Visi kviečiami atsilankyti ir nu,nij°s- į Taigi padėkim joms užs b n o- tėlį katalikiška dienraštį 19-
Visos jauni.'.nelės prašomo,* kėdamos savo duokles, nes s s 38 m. Nelaukite rytojaus die- 

dnlyvnuti Strikt susirinkime, 'mėnuo yra paskutinis. H. M. uos, šiandien užsisakykite 
Sodiiietė ------------ “

paremti, nes pilnas eis -.iicky 
klos naudai. Mat, yra daug 
vaikučių, kurių tėvai negali 
užsimokėti mėnesinio mokės 
ėio ir tokiu būdu seserinis la
bai sunku verstis. Joms tame 
padeda Motinų klubas veik 
kas mėnesį surengdamas pc 
vakarų ir padėdamas seserims 
.padengti išlaidas. Rengėjos 
dėl to laukia visuomenės pa
ramos. Laimėtojai gar.s gra- mas mėnesinis žurnalas 
žiu dovanų.

Noriu dar

RADIO
“Pasiuntinio” Radio 

Programa

BRIDGEPORT. — Dr-stės 
Palaimintos Lietuvos prieSme- 
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 8 d., 8 vai. vak., Cbiea- 
gos Lietuvių auditorijoj. Ib.s 
renkama valdyba 1938 rr

Valdyba

Draugų” 1938 metams!
T aikraščio kaina: $G.‘X) me

tams, $3.50 pusmečiui ir Lie
tuvoje $7.00.

Svetimu protu netoli nueisi.

Kiekvieno auklėjimo pasla
ptis yra — pavyzdys.

4011V P. F.VAI.DAS, .Pkr,
SI0 AV. 33 SI. Tel. VAIKI s 2700

n -bn
700 W l« <S». T,.Į, HAVmRrlipl SUSU

i M-r»TPi.'n c-rnips’

or-'M neboiclna nro dnH« kmla 
lded«"vpnlher «lr1r»M.” Taip pnt 
nnbni.tpa ir p*-n Ke — rei
kalinga. p-šoi>V’t MPMinrk 2573.

J. PTTn’rOKAS 
Sn, Ttt^bmond St

p.vinAVTMri ftirfeAPr:
n/j u-n tos "nrimft srrntt nnr-
diiotl ftb’šflnę. Biznis eornl Iftrtlrb- 
tas, m n Alnos stovv io. Biz
nio virta j 23A4 So Hovhp \vo., 
uavlnlnbu mnfvklt- ?nn« \V. St.

ANGLIAI

priminti,

Statistikos reikalams leidžia 
“Pa- i

siuntinys” pradeda radio pro-; 
kad gramų antradienyje, gruodžio j

Redakcijos Atsakai

vyks trečiadienį, gruodžio 8 
d., tuoj po pamaldų “Drau- i 
go” name, 2334 So. Oakley 
avė. Visi Marijonų (West Si
dės) skyriaus rėmėjai ir no 
rintieji tapti jais, prašomi su
sirinkti kuoskaitlingiausiai, 
nes šiame susirinkime bus re
nkama valdyba 1938 metams, 
ir galutinai reikės pasirūpinti 
darbininkais metiniam bankie- 
tui, kuris įvyks ateinantį sek
madienį, gruodžio 12 d.

Valdyba

Motinų klūbo susirinkimai į- 7 <1. 7:45 vai.’ iš WGES sto- 
vyksta kas antri) antradienį (ties. Peoples Furniture Co. su 
kiekvieno mėnesio. Šio mėne-Įįko užleisti statistikos reika- 
sio susirinkimas bus svarbu.-, lams 15 .minučių savo proigra- 
priešnietinis ir jame bus vai- mos laiko, kurių WGES sto-
dybos rinkimas. Visos narės tis pavedė 
turi atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti. H. M.

“Pasiuntiniui
O

Žmogus, neturėdamas net jo 
kio talento, būna laimingas, 
jei pasirenka amatą, kuris 
lengviausiai jam prieinama?.

Nauja PHILCO
už ^59.00

1938
IR

JOSŲ SENĄ RADIO

1938 RADIOS
Stebėtini pagerinimai Naujų Hadių.
Lengvai pagauna stotis.
Išduoda gražų balsų.
500 Radių setų RCA Victor, Pbileo, Zenitb, General 
Electric, Crosley — turi būti išparduoti — išmai
nyti. Iki $50.00 nuolaidos ant jūsų seno radio ar 
piano Budriko 25 metų Jubiliejiniame išpardavime.

Jos. F. Budrik Ine.,
3417-21 South Halsted Street

3409-11 So. Halsted Street
Telefonas BOUIevard 7010 •

Paaiklauayklte nudriko I.lctuviAkų Programų: WCFl< 970 kll. 
NedėlloJ 7:30 iki 8 vai. vak. WAAF, 920 kll. Pėtnyėloj Ir 
NedėlloJ i vai. po pietų.
WIH'C, 1 420 kll. Kelvergais nuo 7 Iki 8 vai vak.

Vidai. Pervėlai gavom tam 
stos korespondencijų ir dėl te 
negalėjome Įdėti į pirmad e 
nio num.

Kol kas sutarta 3 mėnesiam 
laiko.

Programos laikas bus pa
naudotas ypač statistikos ir 
dingusių giminių paieškojimo 
reikalams.

Širdingai dėkoju Peoples 
Furniture kompanijai už už
leidimu “Pasiuntiniui” savo 
programos laiko ir nucširdžiai 
kviečiu klausytojus susipažin
ti su brangiu mūsų išeivijai ir 
visai tautai statistikos darbu.

Kun. S. J. Draugelis,
“Pasiuntinto” red. ir leid.

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and possess the 
•lender form you erave—you can’t 
lf you Usten to gosslpers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspopn- 
ful of Kruschen Salta in a gi aaa of 
hot water every morning to eliml- 
nate excėss waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.”

No drastic cathartics—no consti- 
pation—būt blissful daily bowel ac
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ....................$6 00
Mine Run ............. 5-75
Egg ........................ 6 00
Nut ............   600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYI.A

PRISTATYMAS Sli ĖST R IR 
PRIEMIESTI IJOSE

Tel. ARDmore 6973

R’aek Gold R«’ipp n»-ba Ee-er t<5 00. 
Mino run $5.7 5. Stoker Screenings 
$5.00.

GRUNnV MIVTVG CO 
CANnl 7447

PARDAVIMVI RPNGAI.OW

5 kambariu naujas mūrinis bunga- 
low. Pnrslduoda pigiai. '

6417 So. Trlpp Avė.

BEVERI.Y SHORES

Kelioms dienoms papigintas išpardu-_ 
vimas lotų. kurte randasi ant M it] 
Igsn ežero kranto tam Indiana

! Pnrk ir Michigan City. Y.ra 
kalnuotų ir lygių, be miško ir'

| mišku, prie pat, ežero ir tolia/ 
vandens. Dėl informacijų .a—ais 
kreipkitės i "Draugo" administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790.

RENDON KAMBARYSIškilmingai Palaidotas 
Jonas KasciŲkas

BRIGHTON PARK. — Jo- 
nas Raščiukas mirė lapkričio 
30 d. Iškilmingai palaidota-- 
gruodžio 4 d. Šv. Kazimiero 
kapuose. Laidotuvių dienų 
dar anksti iš ryto suvažiavo 
su viršum 200 automobilių 
prie velionio namų 4158 So.
Campbell avė. ir nulydėjo kū
nų į Nekalto Prasidėjimo Ta
nelės Šv. bažnyčių. Iš namų Šiandie 7 valandų vakare iš 

1 išlydėjo kun. Statkus, o bež- stoties WGES, 1360 kilocykles 
nyčioj gedulingas šv. Mišias girdėsite žavinčių koncertinę 
atlaikė klebonas kun. Briška, programų. Dainuos Peoples 
kun. Jonelis ir kun. Statkus, radio kvartetas, kurį sudaro 
Po ptfmaldų misijonierius pa- operos dainininkė II. Bartusb, 
sakė gražų pamokslų. Po vi- 0. Skeveriūtė, J. Romanas ir 
sam nulydėtas j Šv. Kazirnie- A. čiapas. {Re to, bus gražios 
ro kapus. muzikos ir kitų įdomybių ir

Laidotuves tvarkė laidotu- naudingų kiekvienam pasi- 
vių direktorius A. Masalskis, klausyti. Nepamirškite.
Uniformuoti grahnešiai buvo ( 
Chicagos Lietuvių Draugijom 
nariai, prie kurios ir Jonas 
ilgus metus priklausė. Keis
tučio klūbo grahnešiai daly
vavo kaipo garbės grahnešiai.

Velionis vedė pavpzdingų 
gyvenimų. Gražiai sugyveno 
su savo žmona Elena ir išauk
lėjo dvi dukreles Juzefų ir E- 
lenų. Jo brolis yra kun. Pet
ras Raščiukas, Josvainių pa
rapijos klebonas, Lietuvoj. |

Beje prie velionio karsto , 
buvo sudėta daug vainikų nuo 
draugijų, draugų ir giminių.

Ilsėkis Jonai šaltoj žemelėj. 
Verkia tavęs netekus mylima 
žmona, ašaroja ir liūdi nete
kusios gražiai išauklėtos du
krelės, gailisi tavęs giminės 
ir drangai. Mes tavęs neuž
miršime ir tavo kapų dažnai 
aplankysime.

Steponas Karkia

--------- —7 1
Vėl Susijungsime 

Bendram Veikimui

Rap. XXX

BRIDGEPORT. — Draugy
stė Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys priešme- 
tinį susirinkimų 7 d. gruodžio, 
7:30 valandų vakare, Chicagoj 
Lietuvių auditorijoj. Bus rin 
kimas naujos valdybos 1938 
metams.

Nut. rašt. Frank Bakuti :

American Legion Auxiliary 
laikys mėnesinį susirinkimą

BRTGHTON PARK. - Prieš 
keletu mėnesių čia Sodalici- 
ja bnvo padalinti į dvi dalis: 
jannametes ir suaugusias. Pra 
ktikn tačiau parodė, kad vei
kimui tos perskiros nėra nau
dingos, todėl nutarta vėj susi- 
jurtgti j vieną bflrf.

COMPANY

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
VnHEN every 
vV thingvou at

tempt is a burden
—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’^ end—try 
this medicine. It 
tnay be just whst 
vou need for extra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just s little work I had to lie 
down. My mother-in-lav recom- 
mended the Vegetable Compound. I ean see a wonderful change now.”

VECtTABlt C0MF0UN0

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai pardus gėri 
mas. Gerkit Lietu- 
vi&ką Krupniką sn 
karSta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavemus. Ten ir 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų tabelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL

Plione Boulevard 0470

/Ų ' «<,,

Manant statyti san nanjų namą 
ar pertaisyti seną, paftankite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,I

6739 So. Map1ewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

UNIVERSAL
. RESTAURANT 
Moderniškiausia ir Pato

giausia Valgykla 
Bridgeporte

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

GERKIT TIK 1,1,1 ALŲ

ambrosia
SOUTH SIDE BROIING COMPANY
Vifci geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš 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
Ll. m. MORKi R 

Rcn. HEMIAMK «24O

Rendon kambarys vyrui arba mer
ginai, prie mažos šeimynos. Kamba
rys pečium apšildomas, visi patogu
mai. telefonas name. GaJite matyti 
vakarais. Atsišaukite:

3231 So. Emerald Avė. 
antros lubos priešakyje.

PARDAVIMVI NAMAS

Parduosiu labai pigiai mano 2 aukš
tu mūrini namų. 2 fletai po 6 kam
barius. šilto vandens šiluma. 2 ka
rų mūrinis garadžius 1 blokas nuo 
parkfis, 1 % blokai nuo gatvėkario. 
Atsišaukite: —

639 West, 18th Street, arha 
telefonunkite CANaI 1133.

Priežastis pardavimo — liga.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras Okles darbui, turi 
būti prityręs melžti karves. Ūkis 
randasi | žiemvakarius nuo Wauke- 
gan. apie 70 mylių nuo Chicagos.

Atsišaukite laišku arha telefonu: 
MR. BEN SAWOKIN.

Wadsworth, 111.
Tel. Majestic 945y2

SKAITYKITE “DRaUGĄ”

Ištikimas prietelis, tai tik- 
i ras Dievybės paveikslas —
, Napoleonas.

iniiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiuS PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S 
n . “

Du Svarbūs Dalykai:
1.—Balzekas Motor Sales DYKAI prirengs Jūsų 

karui karboralorių Ir generatorių žiemos va
žinėjimui.į 2.—Ir duos 20% nuolaidom kai pirksit heaterĮ.

I Balzekas Motor Sales
“U wlll Likę Us”

I 4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515 ■
ŠlIlIHHIlUllllllllllllllllin

1938 METŲ 
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

BOtTDEVARD 717»


