
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINĖS IR 
TIKYBINĖS MINTIES IJB- 
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

THB MOST INFLUBJCT*.
UTHUANIAN CATHO-i 
DAILY IN AMERICA

No
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois 
> 298. 3c A C O P Y nmHEDUl

Japonija garantuos Amerikai ateityje 
{erliti jos teises ■

A a

Imperatoriui pranešta apie lai
vo Panay nuskandinimą

TOKIO, gr. 19. — Japonų
užsienių reikalų ministerijoje 
patirta, kad japonų vyriausy
bė pirmiausia atsakys į an-
trųjų Amerikos J. Valstybių
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TAUTAI IR SPAUDAI

Už sąmoningą atsi nešimą į įvy
kius Tolimuosiuose Rytuose

TOKIO, gr. 19., — Japonų
premjeras princas Konoye va
kar vakarų apsilankė pas im
peratorių į Hįroliito ir jam

' lasmulkmeningai pranešė api“

prezidentas patenkintas, k t 
visa šalis sąmoningai, b . 
kio įsikar&iavilno, sutiki 
vykusį incidentų Tolimui>sii

WASHINGTON, gr. 19. —
Prezidentas Rūseveltas jau
čiasi nepaprastai patenkintą*?

Į ir dėkingas tautai ir spaudai 
dėl ramaus nusistatymo ry- se Rytuose. Seiliau taip m
šium su įvykiais Tollmuosiuo- ta. Šį kartų gi vyriausy-

protesto notų ryšium su karo 
laivo Panay nuskandinimu.

Sužinota, kad Japonija 
griežtai užgins paskleistas ir 
pripažintas faktu žinias, kad 
būk japonai su kulkosvai
džiais apšaudę subombarduotų 
ir skęstantį laivų Panay ir 
Arai tik su to laivo įgula ir ki
tais žmončlnis.

Kitu atsakymu į pirmųjų 
Amerikos protesto notų Ja
ponija garantuos, kad ateity-, 
je kas panašaus neturės įvyk
ti. ■ 1

ATSTOVŲ ROMAI NE
PRIPAŽINO DARBO 

BILIAUS
WA&HINGęTON, gr. 18. — 

Kongreso* žemesnieji rūmai
216 balsų prieš 198 atmetė ša 
lies administracijos pagamin
tų darbo valandų ir atlygini
mo bilių. Biliaus priešininkai 
daugumų atstovų įtikino, kad 
šio sumanymo pagrinde yra 
daugiau politikos, negu dar
bininkams geresnės buities
siekinio. Ir. tuo' būdu bilius t * r * ’sutriuškintas. >
' Pifez. ^RongeVelta® ir darbo-J 1 f t . * r*

Amerikos karo laivo Rąnay ir 
kitų trijų laivų nuskandini- 
mų Yangtze upėje, Kinijoje.

Imperatorius priėmė prem
jerų tuojau po "“įvykusio mi
ni sterių kabineto nepaprasto 
posėdy

Kalbama, kad apie Ameri
kos protestų anksčiau buvo 
trumpai pranešta imperato
riui, o šiandien premjeras pla
čiau jam išaiškino dalykų sto
vį. - . . , .

Šis yra nepaprastas reiški
nys Japonijos istorijoj. Impe
ratorius niekad nesikiša į vy
riausybės reikalus, nes jis 
stovi aukščiau vyriausybės ir 
neliečiamas. Šį kartų padary
ta išimtis. Amerikos J. Val
stybių prezidentas Roosevel
tas įlaužė japonų valdžios sis- 

7 tenių. Gal impefatorius tara 
žodį dėl Panay ir kitų laivų

GOLDEN GATE BRIDGE

Vaizduojama San Francisco įlanka, kurioje yra federalinis kalėjimas Alcatraz. Šio
mis dienomis iš šio kalėjimo pabėgo du faliniai. Artimiausias salai pakraštyj yra už 
pusantros mylios. ' .1 ' (Acme Photo.)

nuskandinitno.

Pranešta, Am. J. Valstybių 
ambasadorius Grew įteikė ja
ponų vyriausybei Įeitų prote?-

se Rytuose. : į
i Iš Baltųjų Rūmų pranešta,

KilUli OTiphifti naftfflti imami nromnnnc INDIJONAMS PASKIRTAm grieoiasi^unu japonu pramones 5 M1L|J0NA| ARRy

PLOTAI
i i

ŠANCHAJUS, gr. 19.— Ki-I Tsingtao'miestas buvo jo
nai griebiasi naujos karinės 
taktikos prieš japonus Kini-, 
joje. Ikiš’ol jie visur tik gy
nėsi, o dabar sukelia puoli
mus, Pradeda naikinti japo
nų savastie Unijoje.

ponų audeklų gamybos di
džiausias centras Kinijoje. 
Šantungo pasiausalyje veiku
si japonų kariuomenė nekliu
dė šio miesto su patrankų šo

WASHINGTON, gr. 18. — 
Remiantis 1934 metų indijo-• ' • I ■ .
nų perorganizavimo įstatymu, 
šalies vyriausybė paskyrė 5 
milijonus akrų plotu® vaka-

spaudžiama, kų ji turėtų 
ryti japonų atžvilgiu.

36 angliakasiai apkaltinti; peras nrnna 
tyta katėjimo bausme

SPRINGFIELD, III. gr. 10. 
— Federaliniam teisme pasi
baigė byla 36 angliakasiams 
ir kitiems asmenims. “Jury”
visus pripažino kalbus tero-
ru — traukinių su anglimis 
dinamitavimu ir žmonių žu
dymu. Remiantis įstatymų, 
kiekvienam jų gręsia 4 metąi
kalėti ir didelė pinigiška bau
da. Daugumas apkaltintų an
gliakasių priklauso Progres
sive Miners of America.

Ši apgli&kasių unija susi
kūrė angliakasių grupei atski-

viafeig^^orrnėrnt^^mbo-"'n^r to-tOrvreitt indijonai senosios Migi

kirtimai ir panaudota terur 
prieš savo oponentus. Cnt 
tąsi dinamituoti traukinius 
anglimis. Įvyko susikurt in
Nuo 1932 iki 1935 met i

roras vyko, daugiausia pi e 
nėse ir centrinėse Hlinoi»;3 
glių karyklų srityse. Tu siu 
su tuo kelios dešitatys jhnon 
žuvo.

Tik įsikišus šalies vy ria 
sybei teroras nustelbtas, k, 
tininkai suimti ir pairau 
tieson.

Byla tęsėsi $enttias mv

jbus įgyvendinti, taip kad £e! orgartlziičijos — United Mipc 
centrų. Dabar "kinai šį cen- neturėtų nuolatinio kontakto Workers of America. Atskilo-
trų sunaikino. Matyt, jie pra- !su baltaisiais žmonėmis. Tuo-įjįjj pradėjo nerimti ir* ėmė ! fas Evans, kurs taip pa
dės naikinti ir kitus japonų se plotuose nebus jokių kie-|pUm $įr,s pastarosios organi-' gresyviems angliakasiam.>
---------- Z- —4------------ x_„,tųjų kelių ir nė‘kokio motori- zacijos nariug< Sukelti gusi.' — - ---- -----

nio trafiko, o ineįijonų susisie- ___  . . ...
kimui bus bk takui per.miškus, MEKSlKOjE SIEKIMĄ SU-

•ir -xu- rr • amerikiečių ir britų. Į tenai dykumas. Tai bu® Primi ^VARŽYTI SVETIMŠALIUS 
naras milzmiški nuostoliai pa- pasiųsti Amerikos iv Angli- ^gyvenimas. 5 milijonai akrų 
daryta. ■ 1 jos karo laivai.

Žiniomis iš Tsingtao, Šan
tungo pusiausalio, tenai ki
nai susprogdino japonų, med
vilnės audeklų fabrikus ir pa
degė gyvenamuosius namus.

mis —- saugojo savo pramonės Tarp apkflldM^ *M| 

šių yra ir Harrisburgo

to notų, kurios turinys dar, 
nežinomas. Gana to, japonų ^a^onia» v®sas Tsingtao mies-
vyriąusybė nepapsastai susi
rūpinusi. Joje reiškiasi hesn- 
sipratimai. Kariniai elementai 
reikalauja neigti Atmėrikos

tas paskendo liepsnose. Japo-

pramonės centrus sava žemė
je-

Tsingtao mieste yra šimtai ERDi

departamento sekretorė Šį bi-1 protestus. Civilinė vyriausy- 
lių karštai rėmė. CIO jo pa- randa, kad taip negalima 
geidavo. Kongreso nepapras. daryti- ' ‘
tos sesijos programoje jis Į
svarbiausių vietų užėmė. Tas i 
nepadėjo. Kadangi prieš tai' 
toli tinkamesnis tos rūšies A- 
merikog Darbo federacijos bi

KATALIKŲ ISTORIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

PHILADELPHIA, Pa., gr.
liūs buvo atmestas pasisakant 17. — Gruodžio 28—31 čia į-
už administracijos bilių.

t

Pranešta, bilius su kai ku
riais pataisymais bus grąžin
ta® paprastųjai kongreso se
sijai ateinančių metų pradžių.

Tų pat laikų senatas prave
dė administracijos parūpintų 
žemės ūkiui 'kontroliuoti bi
lių.

vyks American Catholic His- 
torical ass. suvažiavimas.

ŽUVO 6 ASMENYS

KARDINOLO BONZANO
KŪNAS NUKELTAS I 

BAŽNYČIĄ į

VATIKANAS. — Kardino
lo Bonzano kūnas iš Romos 
kapinių paimtas ir nukeltas į 
Marijos Misionierių pranciš
konių seserų bažnyčių. Šios 
seserys labai pageidavo glo
boti kardinolo kūnų, ne® ve
lionis buvo jų vienuolijai di
dis geradaris.

IR KALINIO ŠIRDYJE 
KALĖDŲ NDOTAIKA 

REIŠKIASI

. plotai bus paskirstyti į kele 
tų rezervacijų 8-se valstybė
se. Didžiausia rezervacija — . .__  , . .
1,590,000 aknj, bus Rainbow t,atym“‘’ k?r‘a’9. aor,ma J"' 
’., -x- t- • y |dem suvaržyti salyje svetun-Bndge sritis. Ji apims sian-lr ... ; , , ..šalių veikimų, ypač kad jie

MEXICO CITY, gr. 18. — 
Meksikos kongresas ruošia įs-

KARDINOLAS V 
ĮVERTINA LAISVĄJ 

DEMOKRATIJĄ

PRAHOJ PASKELBTAS 
AMERIKOS VYSKUPŲ 

LAIŠKAS

PRAHA, Čekoslovakija. — 
Vietos katalikiški laikraščiai 
paskelbė santraukų iš Ameri- 

-ko» J. Valstybių katalikų vy
skupų laiško, pasiųsto Vokie
tijos katalikų vyskupams, ku
rie kelinti metai gyvena na
cių vykdomus peraekiojimus

Amerikos hierarchija laiš
ke reiškia giliausių užuojau
tų persekiojamai vokiečių bi 
erarchijai. Vokietijoje laiško 
skelbimą® griežtai uždraus
tas. . ,

LA PORTE, Ind., gr. 19. — 
Nuo ė.ia už 8 mylių rytų link 
automobilis susikūlė pu tno- 
ku. Žuvo 6 asmenys, kurių 
penki priklausė vienai šeimai.

1 KAUNAS. — Gruodžio 12 
d. Šiandien ministeris pirmi
ninkas Tūbteli® atidarė Pre
kybos, Pramonės ir Amatų 
Rūmus. .

JOLIET, III., gr. 18. Reng
damasis praleisti 40-ųsia® Ka 
ledas Stateville kalėjime, ži- 
lutėlis kalinys Lyman Hali, 
67 m. amž., šiomis dienomis 
nedrąsiai prisiartino prie ka
lėjimo viršininke ir įteikė 
jam riŠulį.

“Noriu jūsų vaikam® palin

dieninę, Navajo rezervacijų 
Arizona ir Utah valstybėse. •

Kas norės baltųjų žmonių 
atlankyti indi jonų šiuos nau
jus plotus, galės tai padaryti 
nusisamdę indijonus palydo
vais.

Į indijonų gyvenamus plo
tus nebus įleidžiamo® jokios 
mašinerijos. - Jie turės arklius 
ir kitus gyvulius. Griežtai 
bus uždraustas jų išnaudoji-

PARYŽIUS, gr. 18. - 
Eminencija kardinolas V 

negalėtų šalies ekonomiškai‘er, Paryžiau® arkivyH<np
išnaudoti.

Be kitko svetimšaliams nn-
turazalizacija bus žymini su.
varžyta. • j|(f:

Meksikai bus geistini tik 
tie svetimšaliai, kurie galės 
investuoti kapitalus ir paduo
ti juos meksikiečių kontrolei.

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do
vana dienraštis DRAUGAS! 

Metams $6.00; Pusmečiui $3.50 '

kėti linksmų Kalėdų”, tarė 
kadinys.

Rišuly buvo medinis veži
mėlis viršininko berpiukui Bi- 
lly skiriamas, gi mergaitei 
Jane — lėlė.

KONSTITUCIJOS PA
MINĖJIMUI

DUBLINAS, gr. 17. —
Naujos konstitucijos paminė
jimui JAirijos (Eire) vyriau
sybė nusprendė išleisti speci
alius pašto ženklu®.

BALTIMORE, Md. gr. 19 
— Mirė R. W. Bingham, 68

mas.

JAUNAS KATALIKAS 
TEISĖJAS

KITA SEMINARIJA ATI
DARYTA ISPANIJOJ

SALAMANCA, Ispanija, 
gr. 17. — Iš nacionalistų bu
veinė® paskelbta, kad Verga- 
ra atidaryta nauja kunigų se
minarija.

Bilbao mieste įsteigta mo
kykla našlaičiams, kurių tė
vus radikalai išžudė.

BOSTON*, Mass. — Vals
tybės viešojo saugumo kouii- 
sionieriu® P. G. Kirk, 33 m. 
amž., paskirtas teisėju į vy
resnįjį teismų. Jaunas teisė
jas yra katalikas.

HONGKONGAS, gr. 19. — 
Prancūzai ' priešlėktuvinėmis 
patrankomis iŠ Kantono (pie
tinėj Kinijoj) priemiesčių ap
šaudė japonų karinius lėktu
vus. • i .

giliai įvertina laisvųjų <1 f r 

kratijų.
Žmonių teisių slopi n 

kai kuriose valstybėse nue 
damas Jo Eminencija pa 
kia, kad nepaisant sočiai 
ir politinių režimų, Bi'žn\ 
nepaliovė skelbusi, ka i 
žmonės yra lygūs, l a.lp 
jie yra to paties 
ir paveldės tų
lyg šių pažiūriu, 
mės rimtumas ir . 
veikimas stovi aukščiau 
tinės santvarkos viršila ių.

Tiesa, sakė kard inn 
šiandien individą® vi l -1 
mašinos ratuose yra 
krumplys. Tai kolektiv < 
venimo sąlygų pasekoąb 
nereikia užmiršti, kau i m 
dai, įstaigos ir pačios a 
bės visados turi būti u 
tarnai.

■wr
PRAVEDA NAMŲ STATY

BOS BILIŲ

WASHING^ON, gr. 19. - 
m. amž., neseniai atsistatydi-1 Kongreso žemesnieji rūmai, 
nęs Amerikos ambasadorius Į pravedė namų statybos bilių. 
Britanijai. • Pasiųsta' senatui. ..

Anądien Superior Match 
dirbtuvėje, 60 W. Superior 
gat., įvyko sprogimas ir gais
ras. Sunkiai sužeistos 7 mo
terys darbininkės. 4 iš Jų 
mirė, o trys sunkiai serga.

ORAS
CHICAGO SRITB. - 

besuota; numatomas snigt 
vimas ir kiek šalčiau.
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dedame aavo galvue ir kalbų pa anglišku kir
viu”. &ų, jei" kas verstų tai daryti t. y. 
įvesti angliškus pamokslus į lenkų be&nyČias, 
griežčiausia prieg tai protestuotų. Dabar pin
tys savo laisva valia išsižada tėvų kalbos. 
Taip elgiamasi, nes “mūsų jaunimas nemo
ka lenkų kalbos”. Čia pat pastatomas Ir 
klausimas — kų daro mokyklom, jei jos vai
kų neišmokino tėvų kalbos! Esu ir Čia kas 
noi's yra negera. Sėt kad ir taip būtų; “len
kų kunigų sakomi angliška pamokslai len
kų bažnyčiose laisva valia, be prievartoj ne
išlaiko, jokios kritikos”, Tai skaudžiai atsi
liepsiu į lenkų tautinį gyvenimų šiame kraš
te.

Pasirodo, kad angliškų pamokslų baž
nyčiose plausimas yfa aktualus visose tau* 
tinėse grupėse, ne tik pas mus, lietuvius.

DRAUGAS NAUJASIS VILNIAUS VADAVIMO 
SĄJUNGOS PIRMININKAS Žmonių Prietelis

Arba
Nurodymai, kaip užlaikyti savo kilno, proto ir 

dorovės sveikatų 
Vertė Kun. Ant. M. Karuiiškis

UTHUANIAN DAILY FHIEND
2334 S. Oakley Avė., Chieago, 211.kttMUbaa aute, aatept sums*. 

IBCRIPTION8: 0Q« T«»r — ft.OO: Mx 1 
BO; Three Montha — BI.00; One Month - 
• — One Tmu- — 17.00; stx Month* —
— .»»c.
<erUain< ta "D RAUGAS" fcringe beet remi 

Ui Uk^UOHtlOIl.

.“DRAUGAS"
■r •, "JC7:ax’2JL=ax; 'Z

ant pikto. Bet nors yra reika
linga, kad kūdikis būtų mo
kinamas apie jo aukštų liki
mų ir išmoktų, kad būti lai
mingu, jis turi būti glaudžiai 
suslviehijęB su Dievv, yra ki
tas dalykas, kurs neturi būti 
aplenktas, būtent darbas. No
ras dirbti yra prig.nitas vai 
kuose. Jie myli xėvų ir moti
nų geriausiai ir mėgsta būti 
su jais kiek yra galima. Dargi, 
kuomet jie «niati savo tėvus 
rūpestingai dirbančius, jie, ir
gi, prideda savo mažas ran
kutes, ir pradeda nesti, pakel
ti ir dirbti. Ji*. tų išmoksta 
iš jų; ir tat tėvai turėtų taip
gi : latyti uolaus darbo pavyz
dį prieš jų vaikų akis. Dar
bas turi bfltf vienas iš svar
biausių dalykų, kuriuos vai
kai išmoksta jų tėvų mokyk
loje. Bet nėra gana, kad vai
kai būtų mokinami Dievui tar. 
nauti ir pratinami prie dar
bo, jie turėtų taipgi labai 
greitai kaip pasielgti varguo
se, kuriuos jie turės gyveni
me sutikti. Nes žmogus yra 
netiktai priteistas dirbti, jis 
taipgi, dievišku nuosprendžiu, 
turi panešti kentėjimus ir var
gų. ftiuo dalyku vaikai turėtų 
gauti auklėjimo nuo jų tėvo 

1 ir motinos žodžiu ir pavyzd
žiu. Kuomet vaikui sakoma; 
'“Tu turi veikiai priimti tuos 
vargus, kurių negali išveng- 

i ti; būsi. viekų t$enų atlygin 
tas už tai”, jei jis matys kaip 
patys tėvai kantriai paneša 
kentėjimuš ir Vargus, jis tuo 
veikiau pasives tam, kas ne
malonu ir pripras prie ramu
me ir pasidavimo skausme ir 
liūdesyje. Jei jo tėvai neištars 
jokio nusiskundimo ir keiks
mų, vaikas irgi nepradės skų
stis ir keikti.

Bet laike tų metų, kuomet 
vaikai yra auklėjami tėviškuo
se namuose, jie hetUrėtų būti 
perdaug apkrauti nei laiko
mi per stipriai prie jų darbo; 
«es jei vaikai ym darbu įtem
pti, jie išaugs silpni užmt 
sveiki ir stiprūs. Vaikas tuoj 
apvaldyk raitoj, bet lenda be
galiniu i&nokti atmintinai ei
lių dalį; taip yra ir su rankų 
darbu.

—, Kun. t. Kneipp.

Mokyklų
MutarhtMM lr toroorondentaino raStų nfe*r<tln«, 
iižtfMa UU MdofsU ir npprtMUMtsmn tart tUMr- 
SM lenktų. UeMhciJn pMllUko Mu te«« tai 
' trumpinti vteue prielųMu® raitu* Ir ypač td 
UeecUM toly* rara nuoilftraa. KorenponSeatų 
riky* trttnfAl Ir aMklat <JM (allmk raiomaje 

IM) ShUeMMft «ldetlue tarpte ektH»>tixmK »ei» 
polemlkoa ir umenftkumų. Paeenualoa koreo- 

netjon lalkraiUn nededamos
ifetertni er*ma — «M f vaL 11*1 5 vat popiet
MUUERATOB KAINA: i. v.itetybtas:
B —• It.H: fh*el melų — IBIO; Trtm« m«he- 
— Bl.BO; Vienam meheotut — Oe. Kftoae Vai- 
> — •’ *'•’ Pu*' met0 

Minų katros prisiunčiamos pareikalavus. r

Jau Ir Lietuvius Komunistus ‘Valo’ Hispanus “XX AmAus” (XI. 27 d,> ve
damajame kalbėdamas apie Ispanijos pilie
tinį karų kaltina Ispanijos katalikas dėl so
cialinio apsileidimo ir nerūpestingumo: “Ar 
ne perdaug, sako, ten buvo tų arkikataliklš- 
kų turtuolių, kurie pop. Leono Rerum N^ 
varuiii lygiai nekentė kaip Markso “Kapi
talo f. Ir ar ne perdaug tų inteligentų, kurie 
vietoje skubintis į pagalbų saujelei didvy
riškai pasiaukojančių dvarininkų, pasitrato 
kė į savo patogumo urvus smaguriauti if 
lėbauti pagal receptų: aprės noUs le dėlugi 
— po mūsų, kad ir tvanas! I

Veltui Apvaizda svaidė savo strėles į 
tautos sųžinę: 1908 m. - kada. anarchistas 
Ferreris katalikams suruošė tų kruvinų “Se- 
mana tragica” 1910 m. — kada buvo nu
traukti ryšiai su Apaštališkuoju Sostu. ,1912 
m. kada įstatymais buvo pažabota Bažnyčia 
ir taip' toliau iki katastrofiagųjų rinkimų 
1936 m. pavasarį. Bet nuo jų užkietėjusiu? 
sųžinės jos visos atšoko, it Žirniai nuo sie
nos. Kas tuomet Dievo Teismui beliko, kaip 
vykti į tokių tautų su išvažiuojama sesija?

Iš to -išvada aiški; katalikai visur tun 
organizuotis, plačiu mastu Varyti apaštala
vimo darbų ir visur vykdyti socialinį tei
singumų. , .

Rusijoje karo metu buvo apie 250,000 
kars tremtinių iš Lietuvos, jų tarpe buvo la
bai daug Žydų, nes rusų valdžia dar pradžioj 
karo visus žydus iš Lietuvos ištrėmė į Rusi
jos gilumų. Apska;čiuojama, kad žydų Lietu
vėje prieš karų buvo apie 15 procentų gy
ventojų, o po karo jų liko tiktai virš 7. pro
centų. v

Kilus revoliucijai, žydams atsidarė nau
jų galAnumų įsigyventi Rusijoje, todėl dau
gelis jų į Lietuvų nesugrįžo, nes čia jiems 
buvo ankšta gyventi. Beveik viri . lietuviai, 
žinoma, sugrįžo į savo Tėvynę dar 1918-1919 
metais. Kurijoje paliko daugiausia tie lietu-' 
viai, kurie buvo UUsibičiuliavų sU kymuniz- 
iūu. Aiškūs kmuttbistai patys į Lietuvų ne
važiavo, nes Čia jų nusistatymams nebuvo 
tinkama valstybės santvarka.

Lietuviai komunistai stengėsi pagelbėti 
rusams pagrobti Lietuvų ir čia įvesti bolše
vikiškų tvarkų.

Trumpam laikui didelę dalį Lietuvos 
raudonarmiečių gaujos ir buvo pagrobusios 
ir davė Lietuvos gyventojams paragauti ko
munistiško “rojaus”. Bet tas “rojus” lietu
viams atrodė labiau panašus- į pragarų, to
dėl Lietuvos kariuomenė, savanoriai, šauliai, 
jsartisanai tuojau komunistiškus šalies tvar
kytojus išvijo net už Dauguvos.

Lietuviai komunistai tada susimetė vei
kti Minske, arčiau Lietuvos rubpžių, ir čia 
vis gyveno viltimis sujaukti Lietuvoje ko
munistiškos valdžios.

Minske apylinkėse iš senų laikų buyo 
Užsilikę lietuviškų kaimų. Lietuvių fannunis- 
tų veikėjai paaisteugė lietuviškus kaimus su
varyti į “kolchozus” -- kolektyvinius ūkius; 
jie leidžia Minske lietuvių kalba savaitraštį 
“Raudonasis AtIOjas”; ir per radio iš Min
sko varo komunistiškų propagandų. .Viso Ša
tu komunistiško “švietimo” pagrindų suda 

4fO Lietuvos šmeižimas ir komunistiškos Sov. 
Rusijos garbinimas.

Kadangi lietuviai komunistai Sov. Ru
sijoje veikė daugiausia lietuvių tarpe ir .var
toja rusams besuprantamų lietuvių kalbų, tai 
į juos rusų valdžios įstaigos maža tekreipia 
dėmesio. Todėl ilgai lietuviai komunistai 
nebuvo skirstomi į pozioionierius ir opozicio
nierius arba trockininkuš. Matyt, rusų ko- 
trtunistų akyti Žvalgyba pagaliau ir lietuvių 
komunistų veikimu susidomėjo, ir Čia rado 
ttockininkų. Gauta žinių, kaip .praneša 
“Triv”, kad Sov. Rusijoje prasidėjo ir lie
tuvių komunistų “valymas”.

į* Sov. Rusijos spauda rašo, kad areštuoti 
yra lietuviai komunistai trockininkai, jų tar
pe buvę “Raudonojo Rytojaus” redaktoriai 
Bnčukas - Niedvaras ir Vaišnora, taip pat 
esu suimti SI.' Matmaitis, V. Serbentą, Žal- 
pie, poetės iMhu Iri-Datule vičius, Valinskis- 
Matusevičius, Vardūaas, Valentą iš Minsko, 
Rimbą ft Mankv.js, Katiė Matulaitytė is lx»- 

- ningrmlo ir Kasperaiti', kuris Lietuvoje bu
vo nuteistas mirti ii vėliau buvo iškeistas 
į fek,v. Rusijų.

Juozas Papelys gimė 1899 kaip prieš valstybinis nusikal- 
sausio 1 d. Puskėpurių kaime,1 tėlis, išlaikytas Suvalkų Kai 
Šunskų valsčiuje, Mari jampo-J vari jos kalėjime , šešis mene 
lės apskrityje, ūkininko šei- sius ir teistas Vaduvos teis 
moje< 1910 m. baigė Marijam-^ iuo rūmų, > > ■ j
polės klasinę gišnnezijų. Bū-^j m. įstojo, j Maskvos u
damas gimnazijoje, jau nu®niver>-iteto teisių, fakultetų, 
trečios klasės pradėjo daly- kurįo fcUrsų 1914 m. baigęs iŠ- 
vauti tautiniame ir kultūri - į valstybinius egzaminus, 
n i ame lietuvių darbe: platino j f jgįjp teisininko diplomų* 
lietuviškas knygas, skleidė lie Studenhiutianunl dirbo Mask< 
tuviškns atsišatakknus ir pr^ &»Mų studentų draUKu 
klamatcijas, nerigė Hctuviškm? ^ldybo^ jBlį.wį2 hK
ikarus r spėkt^liits, orgpv dalyvavo moksleivių žurnalo 
nieavo kaimo jaunimų rr mok- redakci.jos kolegi

*1Tios> °t.r m-JS*!**!** 1915 nr. buvo išrinkta?
rašlBėti j "Vitoiius Snins”, Lte,uviy n^ugį^ „kayį, 
“UBtuvo, Ck«mk,”, “Mo- mokyklų moksleivia
kyklų , Ihnugųų ir kitus šelpti ‘‘‘‘Leidimo Komisi- 
laikraščius, pasirašinėdamas L piltt)ininkH> ir jo :nk.;a.
vairiais slapyvardžiais, o Ma- lyva if rūpes£.įu 19l6 m. buv,' 
rijwinpolėje kartu Su Petru jgj^jgtae tos komisijos leidinvs 
Klimu, kitų draugų padeda- 20 <-1916 m, buvo alma, 
mi, leido mokaleiviams lailo- nachas> 19l6 ra. datavo Pe, 
raštį, Mokinių! Draugų . Da- trj(pįiyjg Rusijos lietuvių va- 
lyvavo literatūtoš vakaruose 8ar~ ' 23-25 d. suvažiavime 
ir pate rašinėjo grožinės W kai|) Maskvos Lietuvių Brau 
ratūras kūrinėlius, kurių pir- atstovks. 1916 m. dirbo
mieji bm/> spausdinami žur- Maskvos Lietuvių Tremtinių 
nale “Draugija’, minėtame Komitete .teisių patarėjo dar 
“Mokinių Drauge” ir vėliau bų.

moksleivių žurnale “AuSrinė- W1# huvn ; r„.
j*5*’- dalyvavimų lietuvių .ų. kariuomene Hliniu ksrej. 
tauthrianje ir.politiniame judėįviu (kaip politiškai neištiki* 
jime, i998 m. pavasarį rusų Inas) f a7,Tveriaus pėstininkų 
valdžios buvo suimtas, pairau- pnlkų. Is čia Vėliau (karinin,- 
ktas teismo atsakomybė*, 1 - (Tęsinys 4 .pusi.)

Tautos Sveikatingumo Graboriai
“XX Amžius” pradėjo akcijų prieš gel

tonosios spaudos platintojus. Juos pavadino 
Lietuvos graboriais, nes tokie niekšingai ža
loja tautos dorinį sveįkaįtingumų. Dabar gi 
laikraščiai parašė, kad “Fanni” moteriškų 
.skrybėlių salono savininkas doroviniai paže
mino ir apdraskė savo tarnaitę. Ta proga 
dienraštis XI.d. rašo:

Kitataučiai atrodo lyg aristnkrata', o 
lietuviai tebėra žydo bernai ir mergos. Ne 
atvirkščiai! Mes nematom, kad Žydai savo 
dukteris leistų kitiems, nežydoms, tarnauti.

, Galėtum dar susigyventi su faktu, kad 
lietuviai turi parduoti fizinę energijų sve
timiems. Tačiau baisus išniekinimą*, kada 
tie svetimieji prievarta išnaudoja mergaitės 
garbę. Išnaudoję dar pasijuokia, apkaltina, 
paspiria koja ir morališkai pastumia Žody
tis... ,0 mes... mes eiftbme į to graboriaus 
salonų, renkamės skrybėlaitei, mokame lituę, 
Už kuriuos bus taškoma lietuvio dora Ir gar
bė. Lengvai esam perkami. Pigiai savo tų»« 
tiečius parduodam.

Visur Tas Klausimas Aktualus

. Lenkų .-jMuda gana gyvai pradėjo svars
tyti angliškų pamaksiu į lenkų bažnyčias į- 
vedituo klaashnų, kuris ir paa juoe, matyt, 
pamdarė aktualus.

“Daiennik Zjednoazenia”, lankų katalikų 
Susivienijimo dienraštis, leidtisfenaa Čttica- 
gaj» pasisakydamas prieš angliškus pamoks
lus, pažymi, kad “..iMa, lenkai, aaVaanriAi

tt Lietuvos KlriurftMmAa Sveutta, lapkribto 23 d. luteŪjDno. tškilnvngasis aktas Karo Muiiejuje Kaune. De 
tas Antanas Smetona, jaa* iš dešinės Seimo pirmini nkae it& K. ftakenis, sūri siektino ministaria šaš. »Stxnifia«sk 
Raštikis, kariuomenė* štabo viršįninkas brig. gen. Černius, o jam iš kairės —1 mlniaterfa pirmininkas Juozas Tū 
Lozoraitis. Kairėje pirmoje eilėje sėdi generplai, o už jų — organizacijų ir studantų vėliavos ir kiti dalyviai.
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
/

Pas Užmigusį Išganytoją
................ •• r ■

Tyki tyki huvo naktią: nei negalėjo suprasti, kas čia da
vėjas nepūtė, nei žvėrys ne- rosi.
kaukė, nei nakties paukščiai — Garbė Dievui aukštybė- 
neklydavo. Tą naktį dangus 'se, — vėl pasikartojo giesmės 
labiau pasipuošė mažomis įžodžiai, ir pasirodė šviesiame 
žvaigždelėmis, kurios blykčio- debesyje didelis giedančią an- 
jo mirkšČiojo, lyg miegelio gėlą būrys.
norėdamos. t Ją rūbai buvo balti, kaip

Visi Betlėjaus gyventojai sniegas; o veidai v spindėjo 
jau miegojo. NeYniegojo tik neapsakomu džiaugsmu. Vie- 
piemenėliai, kurie ganė gyvu-'naa tų angelą atsiskyrė iš
liūs netoli nuo miesto. Tą na- jbūrio ir, netrukus atskridęsj 
ktį jie, susėdę, minkštoje pie- ,paa piemenėlius, tarė: 
velėję, klausėsi genelio Jobo į — Nebijokite! Linksmą ži- 
pasakojimą apie Mesiją (Iš-'nią atskridau jums pranešti, 
ganytoją), kuris turėsiąs atei šiąnakt Betlėjaus prakartėlė- 
ti ir išaukštinti žydą tautą je užgimė Išganytojas. Bėki- 
pasaulyje. ' -te Jo pasveikinti.

— O laimingi bus tie žmo- j Tai pasakęs angelas prany- 
nės, — tarė atsidusęs senelis, ko, o piemenėliai, palikę gy- 
— kurie galės matyti ir gar- vulius, nubėgo į stainelę. Pie- 
binti Mesiją. Tie žmonės menėliai suklaupė pas Išga- 
daugiau nepažins nei vargą, nytoją ir garbino Jį. Senelis 
nei nelaimią, nes Jis, atgjęs į Jobas negalėjo atsidžiaugti 
pasaulį, išnaikins šias blogy- Dieviškuoju Kūdikėliu. Jis

•v
Gimė JėzuKn,
Gied angelėliai, 
Klūpo galvijai 
Ir piemenėliai, / 
Skuba išminčiai, 
Ieško Betlėjaus,

*.

Dovanas brangias 
Neša Kūrėjtii.
Ir mes skubėkim 
Garbint Jėzulį,
Kurs prakartėlėj,
Ant šieno, guli.

Ad. K ėraitis.
7 ; v i • »

KALĖDOS Vertė P. MCk<

net apsiverkė iš džiaugsmo.
— O kaip gera pas Tave,

Išganytojau! — kalbėjo ver
kdamas senelis..— Kokia lai- 
mė man, kad aš galiu Tave

bes.
Betariant seneliui šiuos 

žodžius, Betlėjaus padangėje 
pasirodė nauja, šviesi žvaig
ždė, daug didesnė ir puikesnė 
už kitas. Ji savo aiškia šviesa 
apšvietė miegantį Betlėją.
Piemenėliai, pamatę žvaigi- Įliojančiu veideliu ir mėlyno-1

Sveikiname maloniuosius i, “Mažųjų 
Skaitytojų Skyriaus” bendradarbius, 
platintojus ir skaitytojus, sulaukusius 
Kristaus Gimimo švenčių! . \

Hedaktoriiu.

matytb ir garbinti, kad galiu KŪČIŲ ŽVAIGŽDE 
pasidžiaugti Tavo maloniu vi-

Suspausti rūpesčių ir bėdų 
Taip ilgai varpą kentę 
Sulaukime linksmų Kalėdų, 
Sulaukėme tų, švenčių.
Šiandieną Kristui Atpirkėjui 
Užtrauksime giesmę.
Ir bėgsim būriu į Betliejų 
Bas kukliąją stainelę.

Balys Pranckūnas

KLUSNUMAS

Parašė J. Spillmann’as

MARIJOS VAIKA|
Apysaka is kaukazų gyvenimo

Šiame žodyje randame daug 
reikšmės, o ypač murma vaiku
čiams. Visi žmonės noroms ar 
nenoroms turi klausyti kokio 
nors autoriteto. Tad, dabar, 
kol dar maž5, turime išmokt 
kaip, kada ir ko klausyti, kad 
užaugus nebūtą mums sunku.

Ketvirtuoju įsakymu Die
vas įsako: “Gerbk savo tėvą 
ir motiną.” Visame, kas gera 
turime klausyti savo tėvelią., 

r/ Netik įsakymu, bet ir ją no
rus ir patarimus turėtume iš
pildyti. Jei iš mažens pripra
sime klausyti vyresniąją, ta
da ir užaugus bus lengva. Jei 
•mes dabar kitą neklausysime, 
tada ir mūsą kiti neklausys.

(Tęsinys)

5. Aukų šventė.
Išaušo šventės rytas. Usba- 

nokas bemaž su visais junos 
gyventojais traukė per arti- 
miausį kalnagūbrį į geną Ma- 
rjono juną. Čion rinkosi ir 
kitą junų piliečiai. Tolima, 
tamsią šimtamečią ąžuolą ap
supta, miško pieva bnvo pa
rinkta iškilmėms vieta. Did
žiulio medžio pavėsyje prieš 
senovišką, didelį, nenudailin
tą kryžią stovėjo iš kameną 
sukrautas didžiulis aukuras.

i (Jezha-tha-ok)!. Dieve, 
'(Tha, Thą) l Kitą maldc 
džią lietuvis negalėjo suj 
ti. Jis su širdgėla me 
kad gailestingasis Diei 
Švenčiausioji Mergelė 
šviestą vargšus apj 
žmoneri ir atvestą juos 
vo tiesos ir malonią 

Maždaug ketvirtį 
truko tas šauksmas ir 
kurios rodė ruošimąsi i 
Tuo metu senis užsidėjai 
galvos aukštą kailinę . 
Vyrai .visi pasekė jį. Di” 
niukai priėjo prie senio 
sistojo vienas iš kairės,’Kai 'čion atvyko jaunasis

lietuvis, taį jau buvo susirih-1 trag "fg dešinės.’Dešinėje' 
kusi didelė vyrą, moterų ir;vįs berniukas laikė ant 
vaikų minia. Sunku buvo ras- VritOg medin?a iėkgtfc 
ti vieta, iš kurios, aukojime nevienodo didumo peili 
nedalyvaujant, būtų galima kairėje — tris viens į kitą1 
matyti apeigos. Aplink auku- tatytus lnediniug indua. 
rą stovėjo keturi jauni jau- !seniui tarnaujančią valką 
čiai, aštuoni avinai ir daug traitig ^ino > gavo ja 
ožių, kuriuos jauni vyrai tvir
tai laikė už ragą. Paplokščias 
aukuro akmuo buvo apstaty
tas indais. Vienuose induose 
buvo duonos, kviečių, pyra-

dę, stebėjosi:
— Oi kokia didelė ir kokia 

šviesi! Dar niekada nebuvo 
tokios matyti. Ką ji reiškia?

— Garbė Dievui aukštybė
se, — staiga galingai kažkas 
sugiedojo.

— Aukštybėse, aukštybėse, 
— nuskambėjo aidas ęer kal
nus, per miškus ir per tyru
mas, prikeldamas iš miego 
žvėris ir paukščius.

Piemenėliai išsigando. Jie

mis, kaip dangus, akelėmis. 
O brangus ' Išganytojau, leisk 
man amžinai pasilikti pa& Ta 
ve. Tik pag Tave nebus man 
nei vargą, nei nelaimią.

Ilgai buvo piemenėliai pas 
Išganytoją. Tik kai žvaigždės 
ėmė gesti, kai rytai pradėjo 
švisti, jie sugrįžo pas savo 
gyvulius. Negrįžo tik senelis 
Jobas, kuris dari liko pas už
gimusį Išgantoją. *

Jonys Antrasis.

Šiandien Kūčios. Kiek dar
bo nuo paties ryto! Stasys 
nešė malkas krosniai pakurti, 
paskui kvėpiančiu šieneliu 
apklojo stalą. Barborytė lip
dė žvaigždutę iŠ spalvuotą 
popierėlių. Niekas nė valan
dėlės nebuvo be darbo.

Ligi sutemos visa buvo pa
ruošta.

Priėjo vaikai prie lango įr

LINKSMŲ KALĖDŲ 
RECEPTAS

Turime klausyti netik tėvelių,
bet ir mokytoją ir kitų vyrės- lgajčių, medaus, kituose

' niųją,. kurie mus. mokina &r lpįenP jr šveto, kuris yra iš 
auklėja. Jei jie. lieptą mums gorų košės ir medaus paga-

Adventas reiškia laukimas 
arba prisirengimas. Ne tik 
mes, bet ir Jėzus laukia Ka
lėdą, nes Jis myli mus ir nori 
ateiti į mūsą širdis. Jei no
rime turėti linksmas Kalėdas, 
tai turime gerai prisirengti 
prie taip didžios šventės. Ad
vento laiku mes galime pri-

ką bloga daryti, tuomet ne
privalome jų klausyti, nes tu
rime daugiau Dievo klausyti, 
negu žmonių.

Mes turime klausyti vyres
niąją, nes Dievas įsako. Kris
tus pasakė: “Kas Jūsų klau
so, Manęs klauso1; kas jus nie
kina, Mane niekina. ”

Philonuena Rekašiūtė, 
Nekaltos. Pras. mok.

mintas svaiginantis gėrimas. 
Senas .Marjonas, banguo

jančia barzda senis, apsiren
gęs vilnoniais iškilmių drabu
žiais, išdidžiai stovėjo 
aukurą. Jis palenkė

rengti Jėzulėliui šiltą ir ma
žiuli, ar tuoj pasirodys pir-konią’ vietelę mūsą širdyse.

TIKRAS DALEDŲ DIEDUKAS

Artinasi Kalėdų rytas. Vi- amg žiovauti; dėl budėjimo 
si senieji su savo šeimomis jjg pavargo, nuleido galvutę 
jau seniai buvo sugulę savo ant rankelių ir, užmigo. Praė- 
minkštuose pataluose. Saulė, |j0 keletas valandą ir motina, 
tartum baigusi savo dienos priėjusi prie lango, rado Jo- 
darbą, nebešildė šaltos žemės, nuką bemiegantį. Pažadino jį. 
vien sniegas ir ledai dengė Jonukas krūptelėjo, pravėrė 
nuplikusius medelius ir tvirtų savo mažas akutės ir vėl pa
ąžuoly šakos. Menulis švietė dėj0 snausti. Po didesnio ju- 
savo sidabriniais spinduliais, dinimo motinai pasisekė Jo- 
dailindama puikų nakties re-.nuką prikelti, aprengti ir pa- 
8™į- (ti pasiruošusi nusivedė jį į

Tolimame krašte gyveno; bažnyčią, 
dievobaiminga šeima. Iš visą] p0 ^kilmingą šv. Mišią, 
šeimos vaikų vienas iš geriau paėmė Jonuką už mažos ran- 
sią buvo mažasis Jonukas. kog> ir prįvedu8į prie bažny- 
Jis vienas iš visą kitų vaiką &oje gražjaį parėdyto “Bet- 
nemiegojo. Atsikėlęs iš lovų- nejaus”, tarė:
tės nuėjo prie sušalusio lan
go, nubraškė jį, atsirėmė ant “Jonuk, vakar laukei Ka- 
alkūnių ir prikišęs mažą vei- lėdų dieduko ir norėjai jį pa
dėlį žiūrėjo į tolimą ledą ap- matyti. Net užmigai prie lan- 
šalusią upę. Praėjusią dieną. I go jo belaukdamas. Vaikeli, 
Jonukas buvo girdėjęs, kai Kalėdų diedukas yra pats 
motina pasakojo kitiems vai- Dievas. Jis mums visas dova- 
kams kada Kalėdų senukas nas suteikia. Žiūrėk, vaikeli, 
ateina, todėl ir pasiryžo jo toje mažoje prakartelėje ant 
sulaukti. Bežiūrint į gražų šiaudų, tarp gyvulėlių šią 
gamtos reginį, Jonukas prisi- naktį gimė gerasis visko 3a- 
minė visus praėjusios dienos vėjas — Viešpats Jėzus. Jis 
žaidimus, ypač čiuožinėjnną mums atneša ne tik dovaną, 

'ant užšalusios upės, kuri da- bet ir išganymą, ir tiktai Juo 
bar mėnesienoje bnvo išsitie- mes pasitikime, Jį mylime ir 
sus ties jo akimis, netruko Jam visa širdimi atsidnoda- 
nė valandai praeiti, Jonukas me. E. J. T.

moji žvaigždė. Bet mamytė 
nežiūri į langą, ji nuliūdus ir 
-.žsimąečius.

Žino vaikučiai ko nuliūdu
si mamytė. Ji mąsto apie tė
tušį.

Tėtušis toli iš savo namų 
ištremtas. - Suspaudė liūdesys

“Jei ką padarysite vienam iš 
tų mažąją—Man padarysite,” 
pasakė Kristus. Tad, jei ko
kiu nors būdu pagelbėsime 
savo artimui, jį sušelpdami, 
ar jį palinksmindami, tai bus 
kaip Kristui padaryta. Ir į 
tokią širdį, kuri dega artimo

vaikams širdeles. Akutės pa- meile, Jėzui bug malonu' ir
sruvo ašaromis, &tai ten, ant 
užpustyto Iželio, kažkas pasi
rodė.

Kas tai galėtų bati?
— Stasyti, pabašus į mūsų 

tėvelį...—sušukojdBarborytė ir 
nu*v»rė Stasį "nž - rankos.

— Leisk; Barboryt, tai tė
velis!'— suriko Stasys ir kul
kos greitumu išbėgo per du
ris. O paskui jį ir senelis, ir 
mamytė, ir Barborytė.

Kieme buvo balta, šviesu, 
ir žvaigždutė danguje jau ži
bėjo. Stasys apsikabino su
grįžusio tėvo kaklą, Barbory-; 
tė bučiavo į vieną ranką, mo
tina nutvėrė antrą.

Senelis pakėlė ašarotas a- 
kis į žvaigždelę ir dėkojo 
Viešpačiui Jėzui ir Švenčiau
siai Motinai nž dabar suteik
tą laimę.

Vertė Al. Terichaitė.

linksima įeiti Kalėdų dieną. 
Per Kalėdas kiekvienas kata
likas turi išklausyti šv. Mi
lių.-Tą-dieną kiekvienas ku
nigas atlaiko trejas šv. Mi
šias, tad ir mes neturėtume 
pasitenkinti vienomis šv. Mi- 
šiomis. Turėtume išklausyti 
kiek tik galime Šv. Mišią ir 
priimti Jėzų šv. Komunijoje. 
Tas, kuris per advbntą pa- 
=====*=======?=

------------------------- I
SKAITYKITE TIK KATA-' 
LIKI6KUS LAIKRAŠČIUS

Vyrų ir moterų ,būryje vieš
patavo mirties tyla. Aplinkui 
girdėjosi tik degančią prie 
aukuro šakų traškėjimas. 

Senis atkreipęs akis į kry-
7-to skyriaus mokinė,' žiu, kurio maloningos reiks- 

Chicago, UI. (mės jis» pats nesuprato, pa- 
—■■ ■ įkeltu balsu pradėjo kalbėti
puoš savo širdį artimo meilės .maldą. Susirinkusieji lyg 
žiedais ir atliks savo prieder-' murmėdami, lyg giedodami
mę Kalėdą dieną, tikrai tu
rės lįnksmas Kalėdas. x 

Zofija Spetylaitė, 
Gimimo P. Švč. mok. 
8-to skyriaus mokinė,

Chieago, Ill.Jki)! Jėzau,

kartojo paskui. Petraitis su
prato tik šiuos žodžius: “Oro 
žusis Dieve (Tha)! Didysis 
Dieve (Thašuha)! Mes varg
šai garbiname Tave (Tamitš-
1 ’V • • T — T\ • » -* ■

draugą Marjubą. Jam 
darė neramu, jog jis ne] 
pėjo berniuko, kad jis nt 
lyvautą prietaringose apeų 
se. Tačiau pagalvojęs, 
maža turėjo laiko, nūs iri 
no ir džiaugėsi, kad dabar 
lės pamatyti, kaip jis 
bins Dievą.

Žilagalvis Marjomas st
vėrė iš Marjubo didesnįjį 

įlj, pasišaukė senį U si
prieš kaįp valdomosios junos 

galvą. įr padavė jam. Usbant 
palietė peilį ir padavė jį 
tam. Taip keliavo aukų 
iš rankos į ranką. Visi 
rinkusieji seniai Jr jauni 
rai tur3jo paliesti peilį, 
liaujantį iš kairės į dešinę 
sen£ Marjomą.

Paskutinis vyrą eilėje 
vėjo jaunasis Malekas. Gavįl 
peilį, suriko Bgtuviui, 
stotų į gilę. •

— Palieski šį peilį, tdnt 
jis tau laimės ir palaimos, 
tarė jis.

Dievo jSūhao (Bus daugiau)

Vilnius

Ten, kur rytą. saulė teka 
nž žalių girių, 
ten Tėvynės širdis plaka 
tarp aštrių 'dygių.

Ten yr kalnas Gedimino 
Ir vartai “Aušros”.

l JI NIEKO NEBIJOJO
I ' ------- ,----------
| Viena mergaitė norėjo bfltii Taip atpasakojus vien 
| vienuolė. Ji nuėjo sykį į Kar-Į no gyvenimų, perdėtinė, 
jmėlitų vienuąlypą ir praŠS JĮdausė: “Afr nemanai,, 
į perdėtinė.*, , kad ją priimtą.
I “Bet žinok duktė”, ipalo-

Ten kapai garsi,, didvyriųniai jai “kė PerdWn6’

.mūsų Lietuvos.

Kalėdų naktį.

tau mūsą vienuolyne 
sunku gyventi?” ;

Mergaitė pažiūrėjo į 
dėtinę ir paklausė: “P,® 
kyk man, Motinėle, ar člt 
kambariuose yra kryželiaj 
pakabinti?”

‘ ‘ Taip, kiekviename kam
bary yra ant sienos pakabin
tas kryželis”.

“Aš, to tik ir tenorėjau
gaitei kokį prastą valgį jos žinoti. Jei yra kryželis

‘ * * ri kur
aš turėsiu pasitenkinti pras
tu valgiu ir kambary kur dir-

mūsų vienuolyne gyvenimas 
lyra sunkus. Tu esi pripratus 
J prie- visokių patogumų, o 
čia kaip tik bus viskas prie
šingai. Einam aš tau parody
siu, kaip mes gyvenam”.

Ir perdėtinė parodė mer-

valgo, ant kokių kietą lovų mano kietos lovos ir t 
miega; apsakė, kad joms rei
kia užlaikyti didžiausią tylą, 
nevalia kalbėti, ir reikia 
daug dirbti ir daug ilgai mel
stis. Suprantama, ji lai darė 
norėdama išmėginti mergai
tės plaukimą.

per

bsiu, tai gyvenimas man bus 
lengvas. Jėzaus Kristaus kry 
žipą duos man stiprybės ir iš
tvermės visus sunkumus iš
kęsti”.

Žiemos malonumai.



mroABDJE ISTATTJTRUO 

Ta ItTKA DAINA
nio valgykloje išstoodama 300, 
Šančiuose — UGO pietų,

ir davęs ištatuiruoti visą dai 
nelę savo nugaroje...

ATIDARYTI PREKYBOS, PRAMONES 
IR AMATŲ ROMAI

Žmogus, neturodaams aet jo
i kio talento, būna laimingas, 
!jei pasirenka amatą, kuris 
lengviausiai jam prieinamas.

KALNAS. — UruodŽio 12 
d. sekluadienį Ministeris Pir
mininkas J. Tūbelis atidarė, 
naujai perorganizuotus Pre- i 
kybos, Pramonės ir Amatų 
ItūniUs atidarymo kalboj pl
aukydamas, kad tiems Dūma
ms suteiktos daug platane- 
kompetencijos tei«C« ir užde 
toe atsakomingesnės pareiga.- 
• — skatinti krašto vkihom nio 
pajėgumo augimų, derinti eko- 
sominio bei sočiai nio gyvo* 
nimo interesus, kati socialinė 
taika yra vienas pagrind nių 
krašto sveiko auginto dėsnių.

Perorganzuotieji Rūmai 
skiriasi nuo senųjų tuo, kai! 
anksčiau atstovavo tik staru 
besniųsias įmones, kurios te 
sudarė 12 nuoš. viso įmonių 
skaičiaus, o vidutinės ir ma
žesnės, kurių yra 88 nnos., ne 
buvo atstovaujamos. Dabar 
bus atstovaujamos ve'k visu 
Šimtu nuošimčiu ir mažosics

Įmonės. Rūmų uždaviniai yra ir dainų mėgėjas yra vienas 
tikrai dideli: jie turės dėti anglų jūrininkas. Jis, kaip 
viscr pastangas Ugdyti L ėtu- rašo užsienio spauda, davė iš- 
vos prekybų ir pramonę, tu- tatuiruoti savo nugaroje vit^ j 
: i s . tvrinfti naujų prekybos dainelę “Kaprio sala” — ir 
bei pramonės {hum'u s'eiginm gaidas ir Žodžius (anglų kal- 
k h; tisinius, tūlės tobulinti jau ba). Ta dainelė jam neap- 
dnbar gaminamas prekes, ta- sakoūiai patikusi. Kur tik su
irs rūpintis rvikai ngų Liitj* tinka muzikantus visur prašo 
\os pramonei kval'f ku tų pagriežti jų. Galį tačiau pasi- 
specialistų paruošimu, amatų taikyti ir nemokančių tos dai- 
tvvrkymu, jų kėlimu ir plėti-' neles be gaidų pagriežti, tad 
nr., gražių vakar’nių tradkri-; ir turėsiąs dabar visada sti 
jų sudarymu, Lietuvos versli- savimi dainelės gaidas. Po
niukų komercinės et'kts pa pieryje surašytas gaidas bijo- 
kėlimu, pirklių, pramoi'n'nkų jęris galįs kada pamesti, tad 
ir amuLn’nkų gero vardo sau
gojimu. Tos pareigos yra t’.k 

i rai svarbios. Juk ir Š ainVon 
: yra žinoma, kad pas'taiko pri 
į k.ybininkų, kurie nepas žym’ 
j sąžiningumu, nesirūpina also
kyti i užklarsimūs ir t.t. Už
sakymai dažnai atliekami ne- 
sužliunga*, kad tik atsikraty 
ti. Visi tie nenormalumai tu*

. rėš būtt pašalįjįti.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiao:

LATayette 4817 
T, I toamt:

HEMteck 6BM
kita — Šančiuose. Abi vai 
gyklos kasdien aprūpina pie 
tumis 500 beturčių. ŽfeUiakal GYDYTOJAS IR OKBVRflHUI 

4142 Archer Avenoe
Ofise vak: 2 4 k A-8 P. lt 
Res. ofiso vėl.: 10—12 A.II. 

ir 8—0 P. M.
Trečiadieateit b* SkieOnnish

-------------------------------------

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. C ANal 2545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W Cenmak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vnl. vakare 

Ketvergei* pagal salartj
2305 Šo. Leavitt SL 

Tel. OANal 0402 „

PHYMOIAN ant SMMMr * 
10 N. Broadway, Metrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 V. dieną ir 

1 iki <4 tr nno 7—8 v. vakare
Tel Metame Tart M0

Res. 2126 8, 5th Ava, Mayveod Av. 
Phone Maynood tilt

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSM, OPT.
LIETUVIS

OC'YoMEt'niCAll.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Suvirfi 20 meto praktika* tuo 
Mano ^Uarantavlmas

Palen<vliks aklo Įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuetu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose alsi 
tikimuose egeamlnavlmas daromas su 
elektra., paroda n din mainiusios klai
das. Speciatė atyda atkreipiama Į 
mokyklon valkos. Kreivos akys nti 
taisomos.

Valandos nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
Tfedėkoj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atltaho- 
ntok be (Ainių. Rakė— pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Doulevaru 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116 4970 Archer Avė.
Valandos: 1—3 pcy.iet ir 7—S v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadieni susitarus.

Birželio, Liepos ir RngpifiČio mėne
sinis nebus valandų pojHet, bet nuo 
10—12 vai. ryto.

DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. 
Utain.. K«tv. ir Pite. M—S Mai. v. 

3147 So. Hal ted SL, Ghlekce
Pnneil., Sered. ir Subat. nuo 2—Iv.

Naudingas išradimas. Iki šiol žemų reikėdavo arklius 
austyti aštriomis pasagomis, kad važiuojant neslidinėtų, 
wt su tokiomis pasagomis arkliai dažnai strsižeisdavo. Da- 
>ar išrasta tam tikros uždedamos ir nuimamos pasagos, kaip 
parodoma šiam atvaizde.

Žmogus turi pabrinkti lokį 
amatų, prie kurio turi palinki 
Iną, bet *eigu neturi tiek suma
numo. tai Imi pasitenkinti to
kiu, kurį lengvinusiai galima 
atsiekti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAMftl

Ofiso M. VBfteU MM 
Reiidenrfjos Tel BHV«rly> •

guldytas ant Dietfo minties. so 
Darykite sau linksmų min- **

čių guštas. Nė vienas iš mū- 
sų dar nežino, kokius laumių * 
palocius mes galime iš Rn 
kios minties pastatyti — tvi- J 
rfcovę\ prieš visų nepalaimą, Į 
Puikios svajonės, užganėdin- :| 
toe atmintys, kilnios istorijos, 
ištikimi posakiai, skarbo nd-J 
mai brangių iš poilringų min 
čių, kurių rūpestis negali Su 
drumsti, nei skausmas pada 

kryti Sykiam is, netJrietiatta- 
Tatimti nuo mūsų, —L namai.! 

pastatyti be rankų muaų šie- 
toms gyventi. — Rados.

* *- - » '■ - i-' k > f
Dievo tiesa ir noosirduinas 

Jo žmonėms pasirodo Jojnin- 
.1 ties atvirume ir aiškume, kuo

met Jis tai jiems apreiškia, 
j Prietelis, kure kuklus papras-

HNKTYNES MINTYS 
HEKVENAI DIENAI

TWWPT<lT ft fl

<300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS: 

i 10 vai. ryto iki 9 vak vakaro 
’ Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pacai Sutarti

GYDYTOJAS IR dDRURGAA
1 * ' '

4157 Archer Avenue
OfibO vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.« f - - - -

Rezidencija
8939 So. Claremont Ate.

Valandos 9—10 A. M. 
Ncdėliomis JgagpLgBteti-

GERKIT
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egsaminuojimos — akiniai 
pritaikomi

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 tekate i&skiriaut sek 
madietnus ir trečiadienius Rea. 6858 So. Talman An 

Res. TOL GROvehill 0617 
Offke TeL Httfaek 4846OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue
V aiandoe: kasdien ano 9 iki 12: 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 9628

DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
 CHICAGO, ILL.Visi geria ir mėgsta AMBRO- 

/UA ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
olas yra padarytas iš geriHusaos 
rūšies produktų.
Unuo (Wholesate) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Btenlo rcefonas BOULEVARD 71 te

gydytojas a chirurgai' 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nedėliomk sanitarus 

Ruhatvmis CrSeTOj 
1446 So. 49tb Ot.

Nuo, 6.ikį,.9.vąk Ykt

OFficft Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by AppointmentLIETUVIAI ADVOKATAI

Telieptume: BOUIevard 2800
PHYSICIAN and StJROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1930

Tai. CANal 0267

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 & RoCkwell Street 

Telephone: REPublic 9723
GYDYTOJAS IR UHIRUR&A8 ’ 
1821 So. Halsted Street

Reeideueija: 6600 So. Artosiaa A Ve. 
VALANDOS: ll ryto iki J popiet 

6 iki 8 vai, vakaro . .
iaiiiHmnimiimiiiimnmiinmmmmiimniimiimiiirtmnmiimnHiiiiNMHni

TeL CANal 9585
I WEST SIDE VIEŠBUTIS
c «<■
’ į KAMBARIAI RENDON. DIENAI.

AR SAVAITEI

’eL CANal 6122

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road'
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6459 S. RockweH St. 
Telefonas REPobUc 9600

TeL Office Wentworth 6880 
Rea. Šyde Park 8896GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos. 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomia Avė.
Telefonas REPublic 7868

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
SALTI M1ERO

RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H.F.C. (1420 K.) 
Pirmadieniais -— nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7^)6 iki 7^0 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 94X) iki 9i30 vai. vak.

Motor, k valku ligą MrdytMa 
6900 So. Halsteu St

Valandos 2—4 po pietų, 7—6 V. tek. 
. LŽsįmrąS-SžrędoiĮae Jr sAdpiA

3AL® RENDON D^L VISU PARENGIMU
• VESELEM8. 3OKIAMH, RALIAMS 

VIRTUVft. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAt
T4l BOUIevard 7042Office Pborie Res. and Office

PROspeet 1028 2869 8. Leavitt 8t.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

Chicago, III. Dfi. C, l VEZEL1S2435 So. Leavitt Street
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Bes. Tek RepubUc 6047

DANTISTAS
4645 So. AsMand Avė.

arti 47th 8trcet 
Vai.: nuo 9 ryte iki 8 vakaro
. Seredoj pjagti sutartį

(KOWARSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W 63rd St.. Chicago
Nedėtiem ir Trečiadieniais 

Pagal Sutęr|į.Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patardavo West Side apietinkei, 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!

JVA1ROS „DAKTARAI
Ofiso vai. nno 1—nno 6:30-^ JOGYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tsl. LAFayntte 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.__

Tel. ofs. REPublic 7606 
Melrose Park 620

OR. CNAUIES SEGAL
onsAs

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL. 
tefefflftal HlDntoy 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vM. ryte, nno 2 iki < 
vai. po pieta ir nno 7 iki 8:30 v. v.

rftHes. Tai yri, auMčiaual Asrtd- 
koe medikaliai autoritetai mAl* li
goninę priskyrė prie geriauaig AmV- 
tflroa linndatą. Reikale naadokltts 
joa netarnavteiK 2700 W. 89tk BL. 
tel. HEMlcck 8700.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

M. MIME KAHN DENTISTAS ' 
2423 West KarthMtte Road 

Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6-0 v. ♦. 
Šoitadieniain nno 9 v. r. iki 1 p* p.

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL 

Pinnadifeniais ir trečiadieniais nuo 
10 V. r. iki 9 vai. vakaro . 

Šettadiminia nno 2 v. iki 9 v. V. 
Sekmadieninis pagali sntartį.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis kalAtikiškas laik
raštis

GTDYT0JA8 IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
K YARda 0994 

Ittau TW. PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 104Y V ryte ; 2-3 ir 7-8 v. vat. 
Nmtiltetnis nno 10 iki 12 vai. dien$

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

rttt** ' I —------------------ ------------------------------------- —ii..

Naudokitės patarnavimu tą daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
įkurtų aketbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



Pirmadieni, gruod. 20> 1037 DRAUGAS

1938 METU 
r KALENDORIAI

rke Kti “FroBkfv.it r Zeitung” ra- lėktuvai ir autemoOHMU, 
4> kuri So, kad japonai nusistatę eiti *maku sprąsti, «vk tokio žygio 
Mokai) iki nauj0!S kinų goatjn^ &tn- ne vienu moderni kariuomenė 

1926 ln. gk:ngo, kati galutinai jialauž- Hg&iol nėra padariuM,. Ir ja
* tų Kinijos^pasipriešinjuę, bet P00®1 P*Va labai «*rai «®‘
lOHKORi tai pasakyti esą d-iug san pranta, kad žygis į na m ją Ja 
Valuty- k ttU> negu paduryti. Rad pu- ponijos sostinę pareikalaująs 
įaudž a- „jefcty Cungkingą, japonai tu- daug laiko, ir dėl to jie rjm 

rėa praeiti ilgą kel ų, kurio a*asi ilgam karui, 
p. č gr.» dgį edropicttun.; šanku ir į ! “Daily Hmld” Jprlnlut 
. s ka.p sivaizduoti. Seiuano prozinei korespondehtas praneša plo, 
kos J u Ja, kuviije yra nauja kinų gįau ap}e bado siaubą Han 
K 6 me- sostinS, viena pati yra dai. g cliajuje. Daugiau kaip 70,000 
č ų ii.!- didesne, negu visa Japonija, kinų gresianti badu mirtis ir 
os”, .-o Tui esanti vieoa derinčiau- ligos. Vyrai, "moterys ir vai- 
eista ir provincijų ir, lyg dabar- kai susimetę koridoriuose ir 
eiterr.š- kimus į zykus numatydair, s, susispaudę gelbsti nuo Šalčio 

os aitu <5ian„rka.š.kas jau ilgesnį lai- Badaujančių žmonių eilės ato 
e to, jt. M- ~ P?8 j^ didžiausią dė vį prie produktų krautuvių 
dinta į mesį- Derlingume atžz.lg.ū jr godžiai žiūri į viliojančiu® 
eidiniuo Sečuano provincija yra t:kia, produktus, kurių jie negali 
ip laik ? S viena gali aprengti ir ii- nusipirkti. Mirusiųjų pabėgę 
Spaudo.' maitinti KnijOs kariuenunę.
bai įdo- V ienas trūkumas esąs tas, kad 

Lietu ten nesą geležinkelių. į ten 
enkų k., einant japonams teks nugalė- 
veikimą ti tokius pat sunkumus, kaip 

| Napoleonui pakeliui į Mas-
, kva, ir kelias būsiąs daug ii- aug kc ”. ? .. •

ivęs Ru Sesnie- Atstumas oro unija 
f »• nuo ^ttIW‘l,ajaus iki čutigkin- 
e ir^l £° yra Vienintelė

patogi susisiekimo priemonė 
į Čungkingą japonams bus 

įvo Vii- Jangtsekiango upė, bet ir ji 
igos vice turtinga kliūtimis ir daugely- 
išrinktas je vįetų laivininkystei — ne- 
:nku. tinka. Patį Sečuano provinci 

didelis ■ IUI111 t ..r..*

: JAU GATAVI: v ' ’JjS
Gražus lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
menuo turi skirtinga paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c»

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS |
2354 So. Oakley Avė. Chicago, III

išdirbėjai aukštesnės rūfeles 
paminklų Ir grabnamių

Didžiausia paminklų dlrbtuyė 
Chicagoj

Suvlrt -60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai IS dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

ARU (IRANU AVK.

Telefonas 
SEEIey 610

CHICAGO, ILL.

jokXs
ANDRUMKmenJB

mlr« gruodžio 17, l»St, 9:15 
vkl. vak., miaukus tė mėBfeSlų.

GtuMė Chicago. tU., Visų t*, 
parapijoj.

. Paliko dideliame nuliūdima 
motinų Katarfbų, Jm tėvam 
Preldikė. tėvą Antaną, senato, 
dvi seseria Onų H- Stanislavo 
tr daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 9316 So. 
UiHversIty A.ve. TelMOnae Rfe-
gent 5238.

Laidotuvės (vyks Antratilenj, 
gruodžio 21 d, lt namų S vaJ. 
ryt* bus atlydėtos I Visa B*, 
parap Dažny c1%, vctittOjc jvyfcR 
gedulingus patoMiffae už voltą- 
nie stelų. bfcmaNų bus b*- 
įyttėtM | dv. KaMmtnne toa*t-

(Po tėvais Budvytattė)
mirė gruodžio 18, 1987, 12 v.
dieną, sulaukus pusės, am
žiaus.

KOo 1S Raaolnlų apskr., Ty- 
vėnų parap., Tyvėnų kaimo.

Amerikoj ltjyveno 85 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Stanislova, marčią Uli
joną, dukterj Kleną, žentą An
taną KarnĮ, du anūkus, hrolj 
Kazimierą Būdvyti, broliene 
Kastanciją ir Jos Seimą, puse- 
eerj Juzefą Balaban, jų Seimą 
lr gimines.

Kūnas pašarvotas 8805 Bo. 
Hermitage Avė. ,

Laidotuvės |vyks Antradieni, 
gruodžio 21 d. 18 J. Kudekto 
koplyčios 8 Vai. ryte bus at
lydėta J 8v. Kryžiaus parap. 
bažnyčią kurioje jvyks gsdu- 
Ungos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Sv. Kazimiero kapines

NuoSlrdžial kviečiame visus 
kimine* draogus-ffee lt pažy
stamus-mas dalyvauti Mėse 
laidotuvėse.

Nuliūdę Mtans, Marti, Būk
lė, Žentas, Anūkai, Brolis, Bro
lienė, Pasesecė »r visos gBMMfis.

Latdotnvlų Direktorius Jo
nas Eudeikis. Tel. YARds lftl.

■P LAIDOTUVIŲ r OIIEKTORIAI
NAMAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LABOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

l IIO iii m n r patarnavimas ImDULANbC dieną ir naktį'
rs W A T KOPLYČIOS VISOSE į 
U I IX Al MIESTO DALYSE

NOllttdę

LaMotuvių mrbktOTfttt ». P. 
Mažeika. Tel. Tam ItM-UM

180 ArckMr A

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas bOCLEVAKD 4551
tTHalkom MektrfMh| Kabinetą, karėtus ir garo kambarius;. suteikiam 
biektrlkinlus lr Švedų Masažas: Pugelbėslm /ūsų Sveikatai VTObHT 
Spinduliais Ir sieros Vantom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
ųtarnlbkais.

1657 VVest 45tli SL, kampas So. Paulina St.

8307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4130
OARY, DID. LAttOTOTIV MBUTOtlAt 

KELNER —PRUIIN
Geriausias patarnavimą* — įkirta fartbkūjū

1410 So. 49th Ct.. Cioero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0142Phone 9000

S. K. Stato 718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3377LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄJohn F. Eudeikis 1646 Weet 46tli Street 

Phone BOUIevard 5203-5560IR BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS SU
IR 4704 So. Western A 

TĖVAS Tel. VIRginia 0883STANLEYABNIAGBIA IB NRtUMlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tei laFayette 0727

8354 So. Halsted St. ' 

Phone BOUIevard 4089

2314 Weat 23rd Place 
Phone CANaI 2515 

Skyrins 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270 

4348 So. California Ava. 

Phone LAFayette 3572

BLUE FLAMK RANGI OIL
DEGINAMAS ALIKJTJ8 DEL VISOKIU 9MIU tt MMUHUV 

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo anklWansw iMpuria — 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paperti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS •- < v ■ ’ ' * . f ■ * *•'<
Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

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

B. KANAPA CK IS, Seviaiakas

latamzirSnai
koplyčiOe rltosa 
Chicagos dalyse

DYKAI

8819 Lituanica Ava. 

Phone YARdu 1138-1139

%25e2%2580%259cFroBkfv.it
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CICERO NAUJIENOSB U D R I K O

: 25 METŲ 

KALĖDŲ

Kodėl Vartot Piliules 
ir Valyto jus?

KALĖDINĖS
ATVIRUTES Generalinės Krautuvės Sa- • 

vininkas paieško balsuo-- 
tojų pasirašyti peticiją j 
nuominuojant jj už Coun-i 
ty Commissloner. J\tsi-i 
Šaukite:
ALEXANDER J. CIOK,:’ 

2135 S. Halsted St.

Nuo Tlianksgiving (Padėko- 
nės Dienos) visose Chicagos 
lietuvių kolonijose “Draugo” 
agentai pradėjo1 kalėdinį dar
bą. Yra. tai rinkimas nuo biz
nierių ir profesijonalų kalė
dinių sveikihimų. Yra svarbu, 
kad agentai nesivėlytų aplan
kyti savo kolonijos biznierius 
ir profesijonams, nes agentai 
.anksčiau pradėję darbą turės 
progos sužinoti apie jų biznį 
ir turės laiko apie tai “Drau
ge” parašyti. Rap.

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

Namų Savininkų 
Klubo Sus-mas

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

“DRAUGAS”
12334 S. Oakley Av., Chioago

IJuoauotojų tlkslaa y r* priversti 
vidurius veikti. Po to. jūa Kalite pa- 
nljuatl suallpnlntala. Paprasto utkle- 
tf-Jimo ataltlkimuoMp, ar negprlau y- 
ra užsilaikyti “reguliariu“ vartojant 
pulki) NATŪRALŲ malsią. kaip an
tai Kcllogg'H AR-Hrnn?

All-Bran užlaikys .“reguliariais“ 
kaip laikrodi — <af*u veikla kitaip 
negu vaistai. Jia neperakstlna vidu
rio: Jis telkia I»Ų .dalyku. Vieną Ali- I 

Rran telkia “rupumą” — ■ sugeria 
vanden) ir minkština kaip kemplnš. 
Ta vandens minkštinta niasš pade
da Išsivalyti. Seka, vitaminas “BĮ” 

i — All-R&n yra geras tų vitaminų 
šaltiniu, kurs sulvarko vidurių ta
kus.

Vartok All-Bran REGULIARIAI: 
valgyk po du šaukštu kasdien Ir 
gerk gana vandens. Pasekmes nu
stebins jus! Visi krautuvininkai All- 
Bran pardavinėja. Gamina Kellogg 
ln Hattlo Croek.

Lietuvių Narni/ Savininkų 
klubo priešmetinis. susirinki
mas įvyks gruodžio 21 d., § 
vai. vakare, parapijos svetai
nėj. Visi •kviečiami dalyvauti 
susirinkime, nes bus rinkimas 
naujos valdybos. Be to, išgir
site įvairių raportų. Taip pat1 
reikia nepamiršti atsivesti sa
vo draugus, bei kainynus įra
šyti klūban. Nors klubas naJ 
rių turi apie 150, bet dar nei 
pusės nėra; turėtų būti dvi
gubai didesnis klubas. Atsi
minkite, kad organizacija yra'giasi Santa Gauso dovana, l. 
vienintelis įrankis kovai prieš y. sveiku sūneliu. 'Maimytė ir 
aukštus mokesčius, aukštas! sūnelis randasi Šv. Kryžiaus 
vandens bilas. Nors pobtikie * ligoninėj. , Rap.

Saitas oras nebejelna pro duris, kada 
Įdedame “weather strlps.” Taip pat 
nebejelna ir pro langus. Kam rei
kalinga, paftauklt HEMlock 2573.

. J. rURTOKAS
C425 So. Rlchmond Rt.

Brangi Santa Gauso 
Dovana Žodžius ir melodijas parąšč 

Seirijų Juozas. ;

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, liarm. J, 
Žilevičius. 34 giesmės 5Co

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų .giesmės, barm. Al. Ka
čanauskas, t 30 giesmėj 50c.

int dalis-a) Gegužės įpėn. 
giesmės, harm. Al. Kadarians- 
kas.' 28 giesmės 35e 
• III dalis-b) — Švenč. l$ak 
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, liarm. Al. Ka
čanauskas. 3C giesmės 50c.

IV ‘dąlis-a) — Giesmėi | 
Dievų, hann. Al. Kačanaus- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta ląaina— Piano $1- 
kitiems instrttmentams po

Black Gold Lump arba Egg $6.00. 
Mine run 35.75. Stoker Screenlngs 
35.00.

G RUN PY MINING CO 
CANal 7447

Kelioms dienoms papigintas išparda
vimas lotų, kurie randasi ant Mlch- 
lgan ežero kranto tarp Indiana Stata 
Park Ir Mlchigan City. Yra lotų 
kalnuotų ir lygių, be miško ir su 
mišku, prie pat ežero Ir toliau nuo 
vandens. Dėl informacijų taškais 
kreipkitės J “Draugo" administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANal 77 90kuri aud*r« parsIdtfahLi, ' v 

drtsBuaua kr. nuow<la — w 
(raitai y«leixvli>ama».

NUSIPIRKITE BONKUTt 
ŠIANDIEN.

Dvajapa gAmos Mc. kr No.

3-jų Dienų Rekolekcijos 
Šv. Mykolo Bažnyčioj

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui kampinis namas su ta
vernų. Tavernas su visais Įrankiais. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite: 2258 
North Mango Avė.NORTH SIDH. — Gruodžio 

20 d., 7:30 vai. vakare prasi
dės trijų dienų rekolekcijos. 
Rytais po paskutinių Mišių 
šv., kurios būna 8 vnl.,v bus 
pamokslėliai. Vakarais pamal
dos bus 7:3d vai. ir pamoks
lėliai. Išpažinčių bus klauso
ma rytais ir vakarais. Trečia
dienį bus įrašymas naujų na
rių į Tretininkus.

Visi prašomi mūsų bažny
tėlę per šias tris dienas lan
kyti ir atlikti išpažintį prieš 

«Kalėdas.

Kun. J. šaiulinskas, kleb.

Vėliausiais praneširoėis, vo- kimasi skrj 
kiečių “Lufthansa” jau btai- vienų naktį- 

!gė 22 bandymo Skridimų per siekinių pei
Atlanto vandenynų, ieškoda- —----
ma tinkamų oro linijų regu- Išll
bariam oro susisiekimui per

i Atlantu. Amerikiečiai iš: sa- 
vo pusės padarė 6 bandymo nigiasi
skridimas. sie"s

Šiuo metu, sakoma, vyksta- skaitytojam 
derybos tarp abiejų vyriau- jau laikas 
sybių oro bendrovių apie re- lėlį kataliki 
guliaraus <pro susisiekimo a- 38 m. Nelai 
tidengimų. “Lufthansos” di- nos, šiam 
rektorius baron. von Bablen- “Draugų” 
zas pareiškė, kad Vokietija T-aikrašči< 
labai aukštai vertinanti ben- tams, $3.50 

i dradarbiavimų su Amerikos tuvoje $7.0( 
, oro bendrove, bet jei ameri- k

kiečiai transai]antiniam regu- Ištikimas
bariam susisiekimui nebūsiu ras iKevyl

. *> ■
pasiruošę iki Naujų Metų, vo-.Napoleonas

ANT BEKDO8 BUNGAIX)W
Ant rendos gražus 5 kambarių bun- 
galow. Furnace apšildomas. Randasi 
104127 So. Homau Avė.

Savininkas: Mikas Kraujai!*
1943 W. Ccrimak R»l.

Anų Cliair Riųlios po 
$-| 9-50, $QO;5Q .
/ U $39-™

Midget Radiofc po $g.95

BRONCHIAL
COUGHS

HARDIVARE STORE TARPAVI.MVI
Seniai Įsteigta geležių (hardwane) 
krautuvė pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina 34500 casb. 
Nemainysiu.. Rašykite: Draugas. 2.^34 
So. Oakley Avė., Chlcago. Box jb76.

Ali ooughs look alike to Buckley’a 
Mlxture (triple actlng)—one slp pf 
thls grand medicina aoog stopa an 
ordlnary cough — tough old deer 
seated cougha and the 'persistent 
bronchial <xuig(i are under oėntrol 
after Just a iew dosea—no more tor- 
mentlng, slaepl«as»nights.

Buckfey’s is alkallne, that’s why It’s 
so dUTeredt—it “acts liks a flasb”. 
Refuss substitutas—guarantesd. 45 
and-86 cents at all drugglsta. W. K. 
Bupkley, Ine., Rochester. N. Y.

Vaikinas ieško kambario prie nedi
deles šeimynos. Pageidautina, kad 
kambarys būtų Marąuette Parko a- 
plellnkėje. /
Pasiūlymus siųskite: “Draugas” Pub. 
Co.; , 2334 S. Oakley Avė. Box 73. 
Chlcago, III.“DRAUGAS” J 

2334 So. Oakley Avė. , 
Chicago, III. 

arba pas autorių

.KUN- J. 4IDANAVIČIUS 
260 Kast Main Street

Amsterdam, N. T.

Palaimintas žmoguę, kuris
suranda atinkamų savo talen-, ) . < •
tui darbų.

KNltTlNG ' MILLS
P; Selęmonavich 
Sveterių Krautu- 
vė Atdara Kas 
Diena ' Ir Vakar 
raia Ir Sek- 
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Manant statyti saa paujų uam* 
ar pertaišyti seną, paSankita

JOHN VILIMAS 
Oontrsctoi and Bufldar, 

6739 So. Maplewood 
. Telefonu PBOapeet 1186.

— 80 Proof — ;
Iiabai trnrdus trėri 

Lietu -
viSką Krupniką -n jĮjgįyraĮ
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
j tavemus. Ten i Brrn j| 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta-
Vernams orderius pa-H J
Biunėiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Winc 8č Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Bonlevard 0470

Skalbiama mašina naujau 
sios mados po

$ Knygos!
Perkant Bulovą Laikrodėlį 
jūs gausite $10.00 nno’.aidrrs 

už senų Laikrodėlį.

Puikiausia Dovana Kalėdoms 
— tai Gera Knyga

“DRAUGO” KNYGYNU DAR GALIMA GAUTI , 
nuo-BIA&KNYGAS;

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato- 
' gi&usia Valgykla 

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

3417-21 So. Halsted St 
3409-11 So. Halsted SL 
' Tel. Boulevard 7010 
BUDRIK JEVVELRY 

3343 So. Halsted St.

Dykai gražus kalendorius 
» visiems

Trumpa Apologetika...... ........
Jėzus Kristus ........ —
Katalikų Tikybai............ .......
šventoji Dvasia ............ .......
— Kelionės Įspūdžiai ...........

j — Kristaus Patarimų Keliais 
r — Misijonįeriaus Užrašai ...
- Sparnuoti Lietuviai-----.....
- žmogaus Tikslas ...................
s — Sielos Takai Tobulybėn ... 
is — Praeities Pabyros ...........
- Huckleberry Firmas .........
- Dieve, Pasigailėk Mūsų.......
m — Karalienės Prižadas .......

Rodi o WCFL 970 Kil. Nedėlioję 
• kaip 7:30 vakare ’ 

Budrikas tranai I i uoja gražų Ra- 
dlo programų au simfonijos or
kestro, Helen Bartush, Stasys
Rimkus. Silvestras ir Petras.

OOAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump •••••••.,... 38-00
Mine Run ............... 5.75
l'KK •••••»•....... 6-00
Nut .««. «•••...•.. 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR! I KAI7VO8 
GREITAI KY1.A 

FRIOTATYMAR MIEOTK tR 
PRIEMIEseirOKE

Tel. ARDmore 6975

DRAUGAPLATINKITE

Asthma Cause
Fought in 3 Minutes Su visokiais užsakymais kreipkitės

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. ChicagoGražus "kainierius”. Tai vienas lankytojų mėgiamiausių žvėrių, vad. panda, Chicago 

(Brookfield) žvėryne. Žiemų, išleidus į laukų pažaisti, jis pats nenori eiti į vidų, tat sargui, 
kaip matome atvaizde, priseina, užsiinetus ant kupros, įnešti.

GRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402


