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Dideli eksportai į Rusiją, kur 
stinga maisto

RYGA, gr. 22. — Suomijo- sų, kalakutų ir kiaulių. Dau- 
je ir Pabaltijo valstybėse vy giausia j Alaskvų svetinių ša
kota nepaprastai judri ir lių diplomatams ir kitiems 
šauni kalėdinė prekyba, ko svetimšaliams. Kone kasdien 
neimta per daugelis metų. Vi- iš Pabaltijo traukiniais išve- 
suosc šiuose kraštuose šie žarna daug pieno ir pieninių i 
metai pažymėtini savo gero- produktų j Lenigrndų ir Ma- į 
ve. Puikus eksportas, ypač skvų.
maisto j Rusiją, kadangi, a- Sovietų spauda praneša, Į 
not žinių iš Maskvos, bolševi- kad Rusijoje paskutiniais lai į 
kanis stinga maisto. kais kai kurie maisto produk- Į

Rusijon siunčiama daug žų tai pabrangę iki 50 nuošimčių.

Lietuvoje atidarytas didžiausias 
tiltas per Nemuną

KAUNAS. — Ministeris du, kuris buvo nukautas 1919 
pirmininkas Juozas Tūbelis metais vasario 13 d. ,Alytuje 
gruodžio 15 d. Alytuje atida- lietuviams susirėmus su Tau
rė naujų gelžbetonini tiltų donarniieč.iais, besiveržian- 
per Nemunų, kuris yra kartu čiais į Lietuvų.
ir didžiausias tog konstrukei- Iki šiol Lietuva tiltų staty- 
jos tiltų Baltijoj. bai išleido virš dvidešimts

Šis tiltas pavadintas pir- milijonų, litų, o ateinantį de- 
mojo žuvusio Lietuvos kari- šimtmetį numato išleisti dar 
ninko A. Juozapavičiaus var- bent dešimts milijonų.

MIRĘS VALSTYBES 
VYRAS

Frank B. Kelloggas, tarp
tautinis diplomatas, žinomos

MIRĖ BUVĘS VALSTY
BĖS SEKRETORIUS 

KELLOGGAS
ST. PAUL, Minu., gr. 22.

— Mirė žymusis Amerikos 
valstvlkks vyras Frank Ke
llogg, 81 m. amž.

Jis buvo J. Valstybių sena
torius, paskiau valstvliės se
kretorius, ambascdorius Bri
tanijai ir pagaliau kelelis nie 
tus tarptautiniam Hagos tei
sme teisėjas.

1929 m. jam pripažinta No
belio dovana (prizas) už pa- Į jo vyriausybei žemės plotų 
sidarbaviimig pasaulio taikos arti Sevilės miesto 
reikalais. lui de Llano direktuojant, ta

me plote bus pastatyta eilės

I IOTI I " V AA " TIIiiI PP i taika tariasi su Europos valstybėm LĮSTŲ žymėtini GE-• rovės darbai Japonijos reikale y
Anglija, kaip paprastai, nori, 

kad Amerika vadautų
SALAM ANGA, Ispanija. 

— Nacionalistui ne tik su 
ginklu vaduoja savo kraštų 
nuo raudonųjų padauža} žudi
kų, bet podraug ir rūpinasi 
savo invalidų kareivių liki
mu ir visų gyventojų gerove.

Iškeliami aikštėn gerove, 
nacionalistų rūpestingumo 
projektai.

Albos kunigaikštis dovano-

WASHINGTON, gr. 22. — 
Amerikos J. Valstybių vy
riausybė turi specialus pasi
tarimus su Britanija ir Pran 
elizija ' Japonijos reikale. Bū
tent, tariamasi, kas toliau da 
rius su japonais, kurie neigia 
tarptautines sutartis ir to-

Kitaip yra su Britanij 
Anglijos vyrausybė vi 
laikais į visus, priešus e v 
grasinimais. Tačiau veikti 
yra paskutinė.'Vargiai ji
ktų ir Amerikai vadovam; 
Sako, kad Amerikos parei; 
imtis iniciatyvos prieš J

vei

PASIDAV
NORJSBG

£ POLICIJAI, 
it! KALĖJIME

liau ignoruoja svetimų vals- nijų
Gen tybių interesus Kinijoje. Ne-■ Amerikos vyriausybės ei 

, žinia, ar bus sutartas koks įksniuose tvirtinama, kad
inors bendras veikimas.

LENKAI DAR NEGRĄŽI
NO LIETUVOS PASIENIO 
POLICININKO MALECKO

namų invalidams kareiviams' Kiek žinoma., Prancūzija y- 
ir darbininkams. ra pasirengus veikti Ameri-

Kai kuriuose sodžiuose tur j-os vadovybėje. Ji pasiryžu-

KAUNAS. — 6. m. lapkri
čio 13 d. lenkai pagrobė an
trų Lietuvos demarkacinės Ii-|j<ėms.
nijos policininkų Maleekų, ku 
rio iki šiol vis negrųžina. Tuo

tingesni ūkininkai padidino 
atlyginimų savo samdomiems 
darbininkams ir darbinin-

Nacionalistų vyriausybė 
skyrė pinigiškag subsidijas

si padėti Amerikai kokiomis 
nors priemonėmis įpareigoti 
Japonijų gerbti tarptautines 
sutartis ir teises.

Britanija jau, esu, šutai 
bendras veikimas. Dabar- 
riamasi tik kokių žygių L 
tis. Kiek čia. tiesos, nieki 
negali žinoti.

Oana to, Amerika 
kia ir nesulaukia Japorii 
formalaus atsakymo Į pS 
tinę protesto notų.

būdu lenkų administracijos Ii migdolų augintojams Major- 
nijos valdininkai pradėjo nau1 
jų erų kaimyninių valstybių

Kelloggo Briando taikos su-(santykiuose, būtent: pradėjo 
tarties koautorius. vogti Lietuvos policininkus.

KONGRESO SESIJA NE
ATLIKO SAVO tfž- 

DAVINIĮI
AVASIIINGTON, gr. 22. —

Uždaryta kongreso nepapras
ta kai kurių pataisymų. J§ jų 
lotų svarbiųjų įstatymų gre.'nnmų ir šiltesnių drabužių, o 
ta kai kurių pataisymo. Iš jų kalėjime to nereikalinga

Ervin Blnmentbal, 38 m. 
amž., nuėjo į miesto seklių 
laurų ir pasisakė, kad jis iš
keitė apie 25 klastotus čekius 
ir nori patekti kalėjiman.

Jis pasisakė, kad neturįs

Nepaprastai didele Cbicaies miesto 
išlaidu samata ■

visų pravestas vien tik namų 
statybos aktas ir įduotas a- 
biejų rūmų komitetų išlygin
ti. Kiti sumanymai tik ajxlai- 
linti, vienas — darbo valan
dų ir atlyginimo, atmestas.

Administracijos rėmėjai 
pareiškia, kad nepaprasta se 
sija buvus, darbinga. Sako, 
kai kuriuos sumanymus taip 
patvarkiusi, kad susirinkusi 
po Naujų Metų paprastoji 
kongreso sesija bus nereika
linga leistis į diskusijas, tik 
stačiai balsuoti.

Apie uždarytos sesijos dar
bingumų ir patys kai kurie 
demokratai abejoja.

Keli nukentėję asmenys pa
sisakė pasirašysią prieš jį 
skundų, jei jis nori kalėti.

SUGADINTAS LAIVAS
PO

Nof'trh,
NAUJĄS PRANCŪZIJOS 

AMBASADORIUS
AMERIKAI

WASHING(TON, gr.- 22. — 
Prancūzija paskyrė ambasa
dorių Am. J. Valstybėms. Jis 
yra grafas Reine Doynel de 
St. Quentin, 54 m. amž., ne
vedęs ir įgudęs diplomatas.

SUGRIUVO SENOVĖS 
PILIS; 20 ŽUVO

FORLT, Italija, gr. 22. — 
Cuaereoli žemėn* įgriuvo se
novės italų pilis. Griuvėsiais

COLLISIOH 
H EPE

N0W STEAMIN6 
foptmpopt

Chieago miesto nldermonų 
tarybai pateikta 1938 metams 
išlaidų sųmata 147,750,159 
dol. sumoje.

Šiais gi 1937 metais išlai 
dų sųmatoje būta tik 131,876,- 
630 dol.

Tokios didelės išlaidos tu
rėtos lik majoro Thompsono 
laikais. Bet tais laikais nė ne
siskaityta su išlaidomis. Tas 
ir nulėmė sunkiuosius laikus.

Ne prieš kokių gerovę ir 
dabar didinamos išlaidos.

JAPONIJOJ UŽDRAUSTOS 
KALĖDŲ IŠKILMĖS

TOKIO, gr. 22. — Japonų 
vyriausybės, nuosprendžiu čia 
ir vsoj Japonijoj šįmet už
drausta visokios kalėdinės iš*

' kilmės, ypač vaizduojant ka
lėdų senukų (Santa Clans) 

j parduotuvėse ir kitose jstni- 
■gose. Nurodyta visur iška
binti japonų, vokiečių ir ita
lų vėliavas.

50,000 JAPONŲ KARiy 
SIUNČIAMA Į KANTONU
ŠANCHAJUS, gr. 22. —

Iš Nankino Šanchajaus sri
ties Japonija ištraukia daug 
kariuomenės ir • siunčia į ki
tur.

Tomis dienomis nežinia 
kur link išsiųsta apie 11,000 
karių, o apie 50,000 siunčia
ma j Kantonų, pietinėj Kini
joj, arti britų kolonijos Ilong 
kongo.

Žymus skaičius svetimšalių 
iš Kantono skubiai nusikelia 
į Hongkongų.

Apie 300 amerikiečių Tsln- 
gtao mieste, Šantungo provin 
cijoje, paraginti ko veikiau 
apleisti tų miestų, nes to mie 
sto link japonai žygiuoja.

Svetimšaliai apleidžia Han 
kowų, kur yra nauja kinų 
vyriausybės sėdyba.

ea saloje, kad tuo būdu juos 
paskatinti kruopščiau užsiim 
ti migdolų auginimu ir gauti 
didesnius derlius.

Eksporterių sąjungos ats
tovai Malagos gubernatoriui 
įteikė 25,000 pesetų įkurti so- 
citflėa 'gerovės valgomiems 
kambariams patalpas.

Viešųjų pramogų savinin
kai Bilbao mieste skyrė vie
noji dienos puse pelno nacio
nalistams į kalėdinį fondų ka 
reivių naudai. Nacionalistų 
valdomose teritorijose liau
kai suaukojo 300,000 pesetų 
pastatyti tautinį paminklų 
žuvusių kareivių atminimui.

Nacionalistų valdomose vi
sose srityse žmonių gyveni-, VATIKANAS 
mas gerėja ir gvvėja. Visur'
grįžusi normali tvarka, ko 
nebūta prieš nacionalistų su
bruzdimų vaduoti kraštų nuo 
įsigalinčių žudikų radikalų.

Japonai išsisukinėja; sako, “Panay 
laivas no savo vietoje tavos

TOKIO, gr. 22, — Japonų 
užsienių reikab/ ministerija 
turi įžanginį raportų ryšium 
su amerikoniško upinio karo . .
laivo “Panay”' nuSkanrth.i-jlį."uvtrt1:.k:"T’!: 

mų.
Raporte pažymima, kad ja

ponai neapšaudę sn kulkosvai 
džiais skęstančio laivo. Japo
nai iŠ upės pakrančių, girdi, 
šaudę, į kinų laivus ir “Pa
nay’’ be reikalo į šaudymo

ISPANIJOS RADIKALAI 
KRIKŠTAUJA

Amerikoniškas prekybinis 
laivas “City of Hamburg” 
per rūkus susidaužė su kitli 
laivu ir sugadintas. Nelaimė 
įvyko šiaurinėj jūroj plau
kiant iŠ Bremeno į Anglijos 
krantus. Savo jėgomis jis

SOVIETAI PAILGINO JA
PONAMS ŽUKLAVIMO 

SUTARTJ
MASKVA, gr. 22. — So

vietų vyriausybė oficialiai pa
skelbė, kad ji vieneriema me- 
Ums pailginu žuklavimo su
tartį su japonais.

JAPONIJOJE SUIMTA 
ŠIMTAI RADIKALŲ

PARYŽIUS, gr. 22. — Is
panijos radikalų milicija, at
siėmė nuo nacionalistų Te-
ruel miestelį rytiniam Madri-✓
do karo fronto kylyje. Ne
paisant kelių tūkstančių mi
licininkų nukautųjų, radikalų 
režimas krikštauja. Girdi, di
delis smūgis užduota naciona
listams.

užversta 20 asmenų. Keli ln- grįžta į Cuxhaven. Be įgulos 
vonai jau atkasti. jame yra vos keli keleiviai.

NEW MEXICO VALSTY
BĖJE DAUG SNIEGO

ALBUQUERQUE, N. M., 
gr. 22. — Pietinėje New Me- 
xico valstybės daly nepapras 
tai daug prisnigo.

TOKIO, gr. 22. — Pasku
tinėmis dienomis policija pa
darė eilę “reidų” ir suėmė 
daugiau kaip 350 radikalų už 
priešvalstybinį jų darbų.

Sakoma, Japonuos radika
lai veikę remiantis Maskvos 
bolševikų nurodymais.

ROCKFORD, III., gr. 22. 
— Nežinomi žudikai vakar

t
čia peršovė automobiliu va
žiavusį vietos turtingą gamb- 
lerį C. A- Kalbą.

41,000 BĖGLIŲ MIRĖ 
ŠANCHAJUJE

ŠANCHAJUS, gr. 22. — 
Per paskutinius keturis mė
nesius čia mirė 41,045 kinai 
karo bėgliai.

CHORAS PAGERĖJO
Atsikėlus Į Išlaužus nau

jam vargonininkui Kairiūkš
čiui, į chorą susispietė daug 
dainininkų ir choras žymiai

linijų pasisukęs, ko jis net 
rėjęs daryti.

Japonų įlipimas į
kad

reta gelbėti laive likui 
žmones,.bet jame nieko n4rl 
ta.

Pažymima, kad japonai 
čiomis negalėję apšaudyti lai 
vo, nes laivas buvo ne prie 
šo, bet neutralinės valstybė!

ŠV. KAROLIO BOROMEO ANGLIJOJE PAMALI 
SUKAKTUVĖS ITALIJOJE UŽ NUŽUDYTUS ISP> 

------------ ! NIJOS KUNIGUS
- šv. Ka

rolio Boromeo 400 metų miri
mo sukaktuvės bus 1938 me
tais. Tačiau Milane jau pra
dėtas iškilmingas šių sukak
tuvių minėjimas. Katedroje 
surengtas varpinis koncertas, 
o Švč. Širdies universitete, 
dalyvaujant kardinolui Salo- 
tti, įvyko konferencija.

Kardinolas kalbėjo apie 
Šv. Karolį Boromeo. šis šven 
tasis buvo garsus Milano ar
kivyskupas.

KINAI SVARSTO, KAS 
DARIUS SU BOLŠEVIKŲ 

PASIŪLYMAIS

ŠANCHAJUS, gr. 22. — 
Turima žinių, kad sovietų 
Rusija siūlosi kinams padėti 
kare su japonais. Sakoma, Ki 
nijos centrinė vyriausybė 
svarstanti šį klausimą.

Kai kas randa, kad tie so
vietų pasisiūlymai yra tik pa
prasta bolševikų propaganda 
apie savo “galingumą”.

Sauroto (Lietuvoje) šven
toriuje tamošiškiečių ūkinin
kų rūpesčiu pastatytas gra- 

pagerėjo. Vargonininkas pa-Įžu» kryžius. Lapkričio 20 d. 
siaukojęs dirba choro naudai, pašventintas.

LONDONAS. — Artimiau 
šiomis keliomis savaitėmis vi 
sose Anglijos ir Vali jos kats 
likų bažnyčiose ir koplyčią 
se bus atlaikyta 2,430 MiS 
už nužudytuosius Ispanijoj 
diocezinius kunigus ir vig 
kitus.

Įšėlusieji raudonieji gan 
lai Ispanijoje daugiam ki 
6,000 diocezinių kunigų nužr 
dė. /

KANADOS EUCHARIS
TINIS KONGRESAS

QUEBEC. — Kanados 
cionalis Eucharistinis kong 
sas ateinančiais metais turėj 
įvykti nuo birželio^29 iki Iii 
pos 3 d. Dabar atkeltas į bi 
želio 22—26 d.

Tas atlikta dėl to, kad Ii' 
pos 1 d. yra Dominijos di( 
(nacionalė šventė) ir šią di 
ną geležinkeliais trafikas d 
delis.

O R Al
CHICAGO sritis. 

Šiandien debesuota ir
Saiulė teka 7,:15, lei 

si 4:23.
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“Kevue de deux mondes”/paduoda, kad 
j Sovietų mokyklose istorija dėstoma pagal 

_ByB^RnmoNSonOnejearo- integralinės klasių kovos teorijos principus.
~į,One Yeur — »7.oo; si* Montha — *4.00; į Mokiniai iš 'mokytojų sužino, kad didieji 

advartisiu* įn "DRAUGAS” brinft beat reaulta. ' karvedžiai, kunigaikščiai ir politikai tėra 
tik “buržuazinės fantazijos” vaisius. Vie
nintelis istorijos kūrėjas buvo masės.

Nelinksmas ir rusų poetų bei rašytojų 
* Vendradarblaiua lr koreapondentama natų nų«x>tlna. j likimas. Gorkis toleruojamas, UOTS ir jo kū- 
Rr’»S2»w»enkių. ^Re^kcu*nU^iuukoU«lu te£» "ut ryboj esu “smulkiosios buržuazijos dvasios”.

rssuri&su; i mainus kad«

lu« ln “DRAUGAS” brlnga beat reaulta. 
Advertialng ratea on appllcatlon.

“DRAUGAS”
Uelna koadlen, Uakyrua aekraadlenlua.

tų tik juokai.

Buvusiuose rinkimuose bal
savo 94,136,159 piliečių. Sta
lino sąrašui priešingų balsų

Ketvirtadieni*, gruod. 23, 1937

SOVIETŲ RUSIJOS RINKIMAI

Sekmadieni, gruodžio 12 d., litinių pažiūrų kandidatai ga 
1937 m., įvyko rinkimai Bu-, Ii laimėti rinkiniu*, 
sijoje. Buvo iš anksto gerai I Rusijoje įvyko rinkimai, bet 
žinoma ir neabejotinai užtik- ne demokratiški rinkimai, 
įinta, kas laimės rinkimus. į kaip amerikAauiai supranta 
Almorikoje tokie rinkimai bū- ■ Juk toki rinkiniai yra vykdo

mi Vokietijoje ir Italijoje. Be 
abejonės, nacių, fašistų ir ko

PO SVETĄ PASIDAIRIUS sprendė, kad ir taip guli likti.
1 — Jums reikia naujų dan-

munistų rinkimai yra vienodi. 
Apgailėtina, kau toki rink i-

caras buvo kclis>k Turgenevas pa- huvo 1,194,476. Dėl įvairių "lai yra damai vardan de-1 Kai „„einam,. į teatrų ir at- _ tarė jia. Vienas iš pry.
B.nt p.t.mLko. I, ^„Ukaaur r~~>ua> kor- žymūnas kaip “smulkiųjų bajorų ideolbgas”, I priežasčių buvo panaikinta 2,- mokratijos. Aišku, kad tuo sis{,taiiie žiūrėti mūviu, ne šakinių mano dantų buvo liek

T oeniAntm-n TAzVksfz. imr o-L’ i ir f 1 rvnervl, rea 1 ir, v o .______ ___ ,  ITT 1— A* *■ . I, ' * _ I

glant polemikos Ir amu en ilk ūmų.
pondencljos lalkraltln nededamoa i. . w , • i • • rv ■■

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi "> vai. popiet 0 Lermontovą, Dostojevskį ir Gogolį galuilU. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Ainemto. valstybė: Į , -r “tik SU atsariTUmu”Metams — *6.00; Pusei metų — M.80; Trims mine- ! hKa-Hyu UK SU atsargumu .

riams — *2.00; Vienam minesiul — 7 Be. Kitose vai- Apie mokymo lygi byloja faktas, kad■tybtoe prenumerata: Metams — *7.00; Pusei metų r , l. J " zjn Ann i •
— M.oo. Pavienis num. »c Maskvoj 64,000, o Leningrade 62,000 moki

Skelbimų kainos prleiunClamos pareikalavus.

124,390 balsų. tarpu Vokietijoj Italijos *r t vienas pasakome: “Baigai1, trumpėlesnis. Kad tų trūku- 
Opoaicija prieš Stalinų ga ik(,kia gra“ artistė‘ 1S k“r J‘ ,u* ištais>tų ir ^tiesintų dam

maoavoj „jWv, o ^.uug.aoo oa.ooo moa.- .vjo pareikšti savo norų tik į i “•.Į*1“*'”:? ‘"'T" "’*■*'» “"«* ”»**> j'5’ k»' <ta«‘
i niu sėdi) vienoj klasėj po dvejus metus, o išbraukimu kandidatų vardų . .u.. ■ - ,• Uedę r\„a is pa\> o. aip a- gūnia mano viršutinių dantų
3,000 mokinių — po trejus. Tuos skaičius'bei pavardžių padėtų ant di- iTTTj™ lyvade padaroma gražios ar- būtų ištrauktą jį- dirbtiniais

Pasauline Paroda New Yonce padavęs, vienas Sovietų laikraštis ne be iro- ktatorio surašo. Be abejo, Ru- . i.
nijos klausia: “Draugai mokytojai, malonė
kit pasakyti, kiek penkmečių reikia, kad 
vaikį išmokytumėt skaityti!”

Bet kad ir pačių “draugų mokytojų” mo 
kslas ne iš didžiųjų. Antai, vienuose kon
kursiniuose egzaminuose 350 mokytojų rašė

Gilesnės Gyvenimo Prasmės 
Beieškant

New Yorko miestas smarkiai rengiasi 
prie 1939 metų pasaulinės parodos, kuri atsi
darys balandžio 30 d. pirmojo Jungtinių Val
stybių prezidento Jurgio Vašingtono inaugu
racijai paminėti.

Parodos pavįlijonai užims keletu kvadra- diktantų, susidedantį iš 153 žodžių. Nebuvo
tinių mailių žemės. Pavilionų bus daug. Fe- Į nė vieno kuris diktantų būtų parašęs be 
deralinė vyriausybė yra paskyrusi $3,000,000 klaidos; klaidų skaičius svyravo tarp 24 ir 
federalinei parodai, New Yorko valstybė $2,- 220.
200,000; o pats N. Y. miestas $1,300,000. Mi
lijonus dolerių tiems reikalams mano išleisti 
pramonės ir prekylios įmonės. Parodos ren
gėjai mano išrinkti penkiasdešimtį milijonų 
dolerių už visokias koncesijas, o $7,700,000
už žemės nuomų ir visokius procentus. 1939 Galvojau apie garbę, sako L. Teis
inėtais paroda tikisi sulaukti 50,000,000 lan- t«jus, “ kul^ ^pelnys manieji kūriniai 
kytojų, bendrai 2«50,000 į dienų. Visas paro-' ^a> gerai, —- kalbėjau aš sau tu būsi gar- 
dos įrengimas kainuos desikntimis milijonų.bingesnis už Gogolį, Puškinų, Šekspyrų, Mol- 
dolerių 1 0er4j v*sus pasaulio rašytojus. Na ir kas

Jau 31 Amerikos valstybė sutiko paro-t^ Ir aš nieko, nieko negalėjau atsakyti. 
> doj dalyvauti. Dalyvaus daug ir Europos vai- Į klausimai spirginantieji, reikia į juos 

stybių, kurių tarpe ir Lietuva. New Yorko, 8r<dt atsakyti. Neatsakius negalima gyventi,
apylinkių lietuviams taip pat teks daug kuo 
prie parodos prisidėti.

Kuomet 1933 ir 1934 metais Chicagos 
lietuviai dirbo ir ginčijosi, rengdami pramo
gas garsiojoj Chicagos parodoj, New Yorko 
lietuviai ištolo žiūrėjo. Dabar chicagiečiai 
žiūrės, kaip nevjprkiftčifti dirbs.

Fė B. Kellogg

sijos gyventojai, kovodami 
prieš carų despotizmų, niekuo
met nelaukė ir visai nesitikė
jo tokių rinkimų save tėvy
nėje.

kaip buo pirtn rinkinių.

Jei mes, amerikiečiai, būsi
me ateityje pnvbrsti balsuoti 
tik už vienos partijos kandi- 

d&tų sąrašą, tai bus pradžia

tistės, pasakys jums savo ra- pakeista. Pagaliau dantų gy- 
porte Margarita Sullavan. \ a, dytojas padarė dangtelį ant 
jos pačios raportas: mano trumpesniojo danties ir

Atvažiavus į Halyvudą, tuo- P° to kai šeši vyrai aplink 
jau patekau i frizuotojo, gri- 11 nuie apstoję žiūrėk) ir man- e w-- J_______ _ _____

diktatūros ir pabaiga demo-!^^ fotografo !15 minučių liepė jūoktis, nu-
X T Amerikoje. &nonia, . . t sprendė, kad gali ir tai likti.Kuomet Jungtinėse Amen- neg&lės bnmuotoja6 pažiurėjo ir ta-, P

kos Valstybėse būna rinkimai,į—• » » ™ i .■ -Ire:
kelios partijos turi savo kaa-’ 
didatus, už kuriuos piliečiai

Na, daugiausia ką jūs — Jūsų viršutinė liųia yra 
kilti, kol ^gyvuos Federalinė bĮ^^ienas.” per ilga, — tarė grimorius.

sovietų buvo vienas iš nedaugelio Man to buvo jau perdaug,
krašto nauja konstitucija nie-| .... . . ... .balsuoja. Amerikos piliečiai . Rusijos buvuriuo-H .^f." 5

turi teisę balsuoti už bile ku- j ge Tik tada ga- patenkintas-
rios partijos kandidatų sąra- į jįj^ tikėtis demokratiškų rin- 
šą arba 
iš vienos

“Jūsų veido odos spalva y-
pasirinkti kandidatus kimŲ ir kuomet ra- ra švelni ir rožin®’ ° ak>'s di’

5 ir kitos partijos ga-1 nd • anoziena. ldeIė* ir Pilnos- Maž« aki,b”
lutiniuose rinkimuose. Tokie s Į 
sistemos ir privilegijos Rusi
jos piliečiai neturėjo, nes bu
vo tik viena komunistų pan> 
tija buvusiuose rinkimuose.

Tokius rinkimus, kaip buvo 
Rusijoje, galima aiškiai supra
sti. Jei tik viena partija da
lyvauja rinkimuose, tai išbrau 
kimas kandidatų vardų bei

o atsakymo nėra...
Aš pajutau, kad kažkas, ant ko aš sto

vėjau, lūžo, kad jau nebėra to, kuo aš gyve
nau, kad man nebėra kuo gyventi...”

Tikrai galingu žmogus jaučiasi tada, kai [pavardžių, palietų ant sąrašo
jis rimtai atkreipia dėmesį į tai, kas jame nepadaro bedsų didžiumos ki-. • . • • * * • • —

Šiomis dienomis mirė vienas iš žymiau
sių šio krašto politikų, diplomatų F. Ž. Kel
logg. Jis buvo Jungtinių Valstybių senato
rium, ambasadorium Londone ir valstybių 
sekretorium prezidento Calvin Coolidge ka
binete. z

Velionis buvo ne tik didelis taikos šali
ninkas, bet ir uolus šioj srity veikėjas. Jisai 
buvo garsiosios Kelloggo nepuolimo sutar
ties (pakto) autorius. Už tai 1929 m. jisai 
laimėjo Nobelio taikos dovanų. 1930 m. Kel
logg buvo paskirtas Pasaulinio Teismo (Ha
goje) nariu, bet iš tos vietos jis rezignavo 
1935 m.

Savo veikla, taikos vykdymo srity Kel
logg daug nusipelnė. Bet jis dar aavo1 aktinis 
turėjo progos matyti, kaip Italija ir Japo
nija laužo jo sumanytas ir pačių pasirašytas 
taikos sutartis.

amžino, į savo nemarią sielą.įTadt jis drau
ge su filosofu J. U. Fickte gali Salbėti:

“Drąsiai keldamas aukštyn galvų aš 
žvelgiu į grasinančius uolų kalnus, į verpe
tinguosius krioklius, į dundančius debesis, 
kurie plaukioja ugnies jūroje, ir sakau jiems: 
aš esu amžinas ir juokiuos iš jūsų galybės. 
Žemė ir dangus ir visi elementai su pašėlu
siu triukšmų teužgriūva mane; tegul jūsų 
pašėlusi kova sutrina paskutinį ateinu kūno, 
kurį aš laikau savu, — viena mano' valia 
drąsiai skraidys virš visatos griuvėsių, nes 
aš suvokiau savo paskyrimą; jis yra patva
resnis už jus, jis yra amžinas, o su juo esu 
amžinas ir aš”.

tai partijai, nes jos visai nė
ra. Nedaro jokio skirtumo, 
kiek piliečių balsuotų ir kaip 
jie balsuotų, tik vienos poli
tinės partijos ir tik vienų po-

Tiesos 'Žodis

Šiais laikais daugely kraštų mėgiama 
smurtu vykinti vidaus ir užsienio politikos 
tikslus. Kadangi krikščionybė smerkia smur
tą, tai jo šailrnmkai atsisako nuo krikščiony
bės ir skelbia naujųjį pagomzmą. Neseniai 
prieš šią smurto krypti politikoj griežtai! pa

ndasi tvirta opozicija.
cuv u;:. • - a. murmėjo jis, “aš negaliu pa-Stalmas, Hitleris ar Musso- , .. ,. . kęsti. Melsvumas geras. Tvai

kais įkiša priešingų politinių į k.{,, 

idėjų vadus kalėjne, o kai 
kurines, prieš rinkimus su
šaudo. Vadinasi, kuomet ak i
na rinkiniai, opozicija neturi 
jokių jėgų, nei sa-vz> sąrašo, 
nes priešingos pusės vadai sė

aš ėmiau jo perdėm neapkęsti 
ir šiandien aš stebiuosi, kad 
vietoje jo neužsmaugiau. Ė- 
mė«i dabar jis, nosį ir burną 
vieną prie kito artinti, ir po 
ilgų pastangų ir šis trūku
mas buvo ištaisytas, “lr jū
sų veidas kreivas. Burna yra 
į dešinę pus#; persimetus ir“Plaukų linijos taip pat ge- • , ,. .... .... . (lesmvsis žandas vra žemesnis

ros, (arė • jok,y .ūkanų, u- fcai - „ Tal„^tai ti rei.
jokio laukimo plauko, kūne ... ..... .. ... .. . kejo dešiniąją akių antakio Ii.
reiktų pašalinti niją nugrimuoti aukščiau ne-

“Bet,” tarė jis, “jūsų ant- gU kairiąją, per tai dešinioji 
di kalėjimuose, kiti sušaudyti akius mes išpešiosim, nes jų veido pusė paaukštėjo ir krei- 
ilsisi šaltuose .kapuose. [susilankstymai negražūs.” Tai yumo nebeliko.

Tiesa, įvyko minėti sovietų 
Rusijos rinkiniai, bet tai ne
buvo demokratiški rinkimai 
sulyg mylinčių laisvę ir civi
lizuotų žmonių supratimo.

KAIP ŠANCHAJAUS UETUVIAI
PERGYVENO KARO VEIKSMUS

Milijoniniame Šanchajaus 
mieste jau nuo prieškarinių 
laikų gyvena kelios dešimtys 
lietuvių šeimynų. Didžiojo ka
ro metu į šį miestą atvyko 
nemaža mūsų tautiečių, tar
navusių įvairiose rusų armijo
se. Vieni jų apsigyveno kinų 
kvartaluose, o kiti anglų, pra
ncūzų ir amerikiečių koncesi-

gi man buvo išpešioti visi a- pradėjau nekantrauti,
kių antakiai ir ateity juos j-am pagaliau jie mane kvie- 
man nutepliodavo. Galėjo atsivesti sau iš gat-

Mano plaukai buvo pusiau vės kokią mergšę ir su tokiais 
tamsūs, o grimorius sakė, jie taisymais būtų pasigaminę

Adv K Valasina į ^uri šviesūs ir iš manęs sau filmos gražuolę, kokios
______________ i jie padarė blondinę. Vėliau norėjo ir pinigai būtų atlikę.

jis pamatė, kad fotografijose * Tai, ot, kaip padaroma Ha- 
jie per tamsiai išeina ir nu- lyvudo gražuolės.

---- • I dienų. Didžiulės japonų gra-1 dėl jų dalis prasidėjus gais-
lietuvius Kaune jokių žinių natos krisdavo Chuan-Pu-Usar. roms ten ir išvyko. Kiti mū-
neturėta. Užvakar iš Šancha
jaus Kaune buvo gauti du lai
škai, kuriuose smulkiau apra
šyta kaip mūsų tautiečiai per
gyveno to miesto bombarda-

upių santakoje. Aukšti van- sų tautiečiai, kurie jau anks- 
dens stuljiai kildavo į padan- čiau dirbo “Europiniame Sa
ges, kur būdavo palaidojama ncliajuje”, ypačiai amerikie- 
nedideli kinų žvejų laivai. 15 i čių koncesijose, iš savo gyve- 
pradžių Šanchajaus gyvento na mųjų vietų niekur nesikėlė,

vimą. Vieną laišką gavo Lie- jai su bombardavimu lyg ii Savo laiško gale Povilas Sa- 
tūvos Aeroklubas, kuriame apsiprato. Mat, tuo laiku ja-1 baliauskas rašo, kad, jo žinio- 
“Šanchajaus Lietuvos Piliečių ponai bombardavo Czian-Su , mis, Šanchajaus m. per bom-
Draugija” dėkoja už atsiųs-į provincijos pietų lytinę dalį, 

jų kvartaluose. Kai kurie mū- tą aviacinę literatūrą. Kitą kur prasideda Šanchajaus prie 
sų tautiečiai per Didįjį- karą laišką gavo Katnib apylinkių miesčiai, bet ‘vėliau j)adėti<
Šanchajaus mieste uždirbdavo

Vis Dėlto Rengiasi

įleidžiami paskalai, kml Sovietų Rusija 
stiprina savo karo jėgas Tolimuose Rytuose. 
Ten tvirtinamas karo laivynas, sutraukiama 
daug kariuomenės ir didinamas lėktuvų skai
čius. Dėl šio Rusijos elgesių netenka stebė
tis. Bolševikų vyriausybė negali būti rami, 
-matydama japcnų žygius Kinijoj. Ji jaučia, 
kad anksčiau ar vėliau su japonais teks su
siremti. Taip seniai jau būt įvykę, jei bolše
vikai nebijotų karo

sisakė Austrijos prezidentas Mikilas. Viena-| visai neblogai. Kiti įsigijo ir
me susirinkime prie Zalburgo jis pasakė kai 
bą, kurioje ypač pabrėžė, kad Europos val
stybėms krikščionybė yra patvarus ir per 
tūkstančius metų išmėgintas pagrindas. To
liau savo kalboje Miklas pareiškė: “Smur
tas patvarus valstybių pagrindas būti ne
gali. Istorija rodo, kati vien tik smurtu pa
remtos valstybės gali išgyventi ne daugiau, 
kaip vieną kartą. Valstybės turi būti pagrį
stos amžinomis vertybėmis”.

nekilnojamo turto. Tada lie
tuviai Šanchajuje gyveno ne
organizuotai. Prieš keletą me
tų lietuviai ten sudarė “Lie
tuvos Piliečių Draugiją”. Į 
šią draugiją įsirašė ir keli kai, 
n iečiai pirkliai, nuvykę j To
limuosius Rytus prieš 7-6 mė
tos. šiais motais draugija pa
rodė didesnį veikimą ir paląi-

Vojcietijos diktatorius Hitleris turi net kydavo nuolatinius ryšius su 
Kaip žinoma, bolševikai turi turėti daug «'“zikos peržiūrėjimo konūsijĮg kurios parei- savo tėvyne. l>raugijos pir-

kariuomenės tvarkos viduje palaikymui. Jei 
ne stipri kariuomenė, bolševikų valdžia tuo
jau subirėtų. Kud taip yra, aiškiai matome 
iš paskutiniųjų įvykių. Pačių komunistų tar
pe eina dideli nesutikimai. Jie vieni kitus 
šaudo. Kas būtų, jei kariuomenę Teiktų iš
siųsti į karo lauką. Dėl to aiškn, kodėl bol
ševikai santykiuose su karingais japonais 
ligšiol yra nuolaidūs. Bet kai Japonija su
stiprins savo jėgas Kinijoj, vargu' ji iškęs 
nenžkabinus Rnsijos. Tuomet, norint ar ne
norint, bolševikams reikės susikibti Rd ja
ponais. Kas tada atsitiks Ruaijos viduje, ne
lengva tuo tarpu pisakyti.

ga yra akylai ištirti iš užsienių įvežamą mu-1 mininku buvo išrinktas veik
ziką, kad jos autoriai, gink Dieve, nebūtų jus to miesto lietuvis J. A. Za-
žydų tautos žmonės. Vokietija susilaukė to- • j)njionįs
kių laikų, kad jos valdovai pfadėjo bijoti I • . .v ; , . ..... r “ u Prasidėjus kinų - japonųžydų kaip velnias krvziaus. 1 1 1 v

Dėl to ne be kaltės yra ir patys žydai.
Žydų tarpe yra daug koavnnratų. Jiems 

vadovaujant Rusija privesta prie bolševiz
mo. To paries jie siekė ir Vokietijoj. Tuo 
būdu jie iššaukė patį kTaštutinįjį nacionaliz
mų, kuris būk tai norėdamas išgelbėti kraš
tą uuo komunizmo, pirmoje vietoje Smė 
smaugti žydus. Dėl to dėl žydų komunistų 
veiklos, turi nukentėti visa žydų tauta.

ginkluotam konfliktui, kai ku-

bardavimą nė vienas mūsų 
tautietis nei u&nuštas nei su
žeistas nebuvo. Lietuviai tu
rėjo tik materialių nuostolių,gyventojas Nikodemas Saba kasdien darėsi sunkesnė. Vie 

liauskas. Pirmutinis laiškas iš ną rugsėjo mėnesio dieną už-' nes kai kurie iš jų neteko da 
Šanchajaus išsiųstas spalių 27 sidegė kinų kvartalo dalis.! rb© kinų kvartaluose, 
dieną, antrasis spalių 29 die- Gyventojai bėgiojo lyg proto i
ną. Iš šių laiškų matyti, kad netekę, nežinodanu, kur slėp-! 
prieš-pradedant to miesto bo- tis nuo krintančių iš lėktuvų 
mbardavimą “Lietuvių Pilie- bombų. Netrukus didelė mie- 
čiųčių Draugija” turėjo saVo sto dalis jau skendėjo tirstuo- 
buveinę Chang Wei-Hai-Wei se dūmuose. Tiršti dūmai bu- 
Koad. Prasidėjus karo veiks- v.o gera priedanga nuo prie
inama draugijos būstinę tdko 
perkelti į saugesnę vietą, bū-

L. A.

— Žmogus yra sutvėrimas, 
turįs daug netobulumų. To
dėl jis privalo visą gyvenimą 
tobulintis, kad savo netobu
lumus, jeigu visai ir nepaša 
lins, tai bent sumažintų. — 
Prancūzų išminčius Dekartas.

— Neleisk, kad tavo liežu-

šo bombardavimo. Nors degė 
didžiuliai pastatai ir ugnis 

tent, į Avenue Haig 435-5F? naikino milžiniškus turtus, ta 
Mat, to nuėsto dalis, kur buvo 1 čiau tuo būdavo išperkama 
mūsų tautiečių draugijos būs- daugelio žmonių gyvybė, nes Įvds būtų £reite8n‘8 uz mintį
tinė, buvo smarkiai apšaudo Į lėktuvai jau nebegalėjo maty- ' P‘n"^ pagalvok ir tik tada
ma. Per karo veiksmus dalis ti aiškiai taikinių. Daug gra- ĮtenovS* graikų iž-
Iretuvių neteko darbo. Jie da natų krisdavo į abi upes”, 
žinai sūri rinkdavo naujoje pa- Toiiau Sabaliauskas rašo,

minčius Chilonas.

Galingiausias žmogus y-
rie 'mūsų tautiečiai iš kinų talpoje, kur svarstydavo savo kad Šanchajaus lietuvių dalis, ia tas, kuris nugali pats save.
kvartalų persikėlė į “Europi
nį Šanchajų”. Prieš 3-4 mė
nesius šio Tolimųjų Rytų mie-

reikalus. Šanchajaus lietuvis vis dėlto tą miestą turėjo pa- 
Povites Sabaliauskas savo bro! likti. Kai kurie iš jų anglų 
liui Nikodemui a/pie tenykš-'ar amerikiečių laivais išplau-

— Mahometas.

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.sto lietuviai Aeroklubui atida-lietuvių vargus ir pergy-Į kė į A. J. Valstybes. Kiti šio 

ntė kiek pinigų ir prašė at- venftnus taip rašo: > 'miesto lietuviai jau is anks-
eiųsti aviacinės literatūros. “Jau liepos - rugpiūčio m. čiau turėjo gerų bičiulių Man- J vienybę nesueisim, jm 
Nuo to laiko ių)ie Šanchajaus mes pergyvenome daug baisių rižiuke, Cliarbino mieste, to- rūshhė slėgs mūsų širdis.
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ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI
I didysis Ketvirtadienis

KAULAS: Jonai, kų reiškia 
Verbų sekmadienis?

.JONAS: Reiškia, paskutinį 
Kristaus ėjimų. į Jeruzalę. Vi
sas miestas sutiko Jį su gies
mėmis ir didžiausiu iškilmin
gumu, su palmėmis ėjo sutikti 
ir šaukė: “Osana Sūnui Do
vydo!”

mas rusiškų “rojų”, t. y. ba 
dų ir didžiausių priespaudų, 
randa sekėjų ir mano būk ge
riau būtų čia rusiškas “ro
jus”. Jam būtų geriau kaip 
šuneliui laukti trupinio nuo 
komunisto stalo negu kaip 
dabar galį pirktis kiek tik no
ri. Tas pats buvo ir Jeruzalėj. 
Pariziejai sakė: jei nužudysi- 
me Kristų, tai bus ramybė ir

a ttt a o t - • .! tvarka. Todėl karštagalviai,KAULAS: • Jei iškilmingai i, ..x .. kurie negali protauti, uz ke- pneme jį, kodėl kitų dienų:.. ,. ... x . .. ..:. „ , ..XT , v. ; ,. lių dienų pradėjo saukti “nu-jie saukė: “Nukrvziuok Jį, nu1 v , , ,T. v , , ,,,•* * žudyk Jį, nužudyk!”

KAULAS: Kodėl Verbų se
kmadienį bažnyčioj esti tokios

kryžiuok!”
JONAS: Aišku, kad tai žmo 

nių užmokestis už gerus dar
bus. Ir tas daroma iš pavy
do. Jėzus Kristus daug gero 
darė dėl žmonių: ligonius gy
dė, raupsuotuosius apvalė, mi
rusius prikėlė ir t.t. Už tai 
žmonės Jėzų pradėjo mylėti, 
gi pariziejai nekęsti. Parizie
jai sukurstė minias meluoda
mi, būk Kristus einąs prieš 
valdžių. O žinai, Kaulai, kad 
į menkai protaujančių žmo
nių galvas greičiau gali įdėli 
suklaidintas mintis, negu tik
rų tiesų. Argi dabar nėra to 
ir mūsų tarpe? Labai daug! 
Pavyzdžiui, AVnerikoj yra di
džiausia laisvė, žmonės dau
giausiai uždirba, negu kokia
me kitame krašte, o ir tai 
vienas komunistas, pažadėda-

ilgos pamaldos?
JONAS: Dėlto, kad šventi

nant palmes (verbas) skaito
ma visa Kristaus gyvenimo 
istorija. Visa istorija Jo kan
čių, kaipo atpirkimo akto. Tai
pgi, kad. tikintieji pasiaukotų 
nors valandėlę apmąstymui 
Atpirkėjo kančios, kad per pa
šventinimų palmių kunigas 
meldžias už žmonių nusidėji
mus, idant Dievas dovanotų, 
ir apsaugotų nuo nelaimių, 
kaip kad Mozė izraelitus sau
gojo nuo bado, troškimo ir ki
tų pavojų, kad kurie priima 
palmes į rankas, kad eitų pa
tikti Kristaus gryna širdimi 
ir padėkotų Jam už atpirki
mų ir kitas malones. J.V.S.

WEST END
Gruodžio 16 d., šv. Vincėj)- jų vaikučiai scenoje “ektino”.

Be to, nž geriausius rašinėlius 
“trafiko” apsisaugojime įtei
ktos keturios dovanos. Buvo 
ir Kalėdų Diedukas, kuris su
teikė vaikučiams dovanėlių. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Jų tarpe matėsi kunigai: J. 
Misius ir J. Skripkus.

to moterų klūbo buvo drau
giškas vakarėlis, kurį gražiai 
suruošė Vaišnorienė ir Uz- 
drienė.

Praeitų sekmadienį parapi
jos motinėlės bendrai ėjo prie 
šv. Komunijos. Jų “armija” 
Šv. Marijos Neper.stojančios 
Pagalbos globoje žymiai auga. 
Gerai daro, nes tuomi rodo 
savo šeimynėlėms gražų pa
vyzdį.

Gruodžio 19 d., mokyklos 
vaikučiai gražiai pasirodė sa
vo vakarėliu. Programa buvo 
įvairi. Susidėjo iš dviejų ko- 
medijėlių, drilių ir dainelių. 
Tėveliams labai patiko, kaip

Šv. Vincento draugija lai
kė mėnesinį susirinkimų.

Girdėjau, kad Pranas B. v. 
Iinskas sunkioj ligoj jau eina 
sveik vn. Vietinis

RINKTYNĖS MINTYS 1 
KIEKVIENAI DIENAI

verte

Kuu. Ant. M. Karužiškia

Gruodžio 23-eia Diena

■ afekte >■ ti m
ŠV. KAI,EDŲ LINKĖJIMAI g

Si •'
Visiems Pittsburgho Žinių skaitytojams^' sus 

nuoširdžiai linkime linksmų Šv. Kalėdų. Lai 
.šventasis Betliejaus Kūdikėlis atneša visiems 
laimingus Naujuosius Metus ir Trijų Karalių 
Žvaigždė tegul nušviečia takus.

Pittsburgho Žinių Red.

SOUTH SIDE

Sv. Kazimiero Parapija

Visiems Šv. Kazimiero pa- 
rapijonams linkime linksmiau
sių Kalėdų ir Dievo palaimos.

Kun. M. J. Kazėnas ir 
Kun. J. V. Skripkus

Praeitų sekmadienį paskel
bta linksma žinia, kad mūsų 
mokyklos mokiniai vėl pasižy
mėjo konteste, kuriame turėjo

NORTH SIDE

Kalėdų proga sveikinu vi- dų jau pradėtas. Atrodo, kad
tara pi jonus, parapijos ko

mitetų, visas draugijas jr tų
darbas bus geras ir stiprus. 
Dedamos pastangos, kad Ka-

draugijų valdybas, visus Da-j ledoms bažnyčios grindys bū-
I ngmi Žengimo bažnyčios vei-'Jų baigtos taisyti ir pasipuoš, 
kūjus ir darbuotojus ir linkiui Pasiliks tik bažnyčios dažy- 
visiems daug laimės, džiaugs mas, kurio atidėliojimas ilges

niam laikui tiesiog negalimas. 
Kiekvienas bažnyčios kampas

mokyklų, tai yra lietuviškų 
mokyklų.

Kalėdose Piemenėlių mišios 
šv. bus vidurnaktyje, antros 
8 vai., o trečios lygiai 10 vai. 
Išpažintys bus klausomos pe
nktadienį po piet 2 vai. ir va
kare 6:30.

•nvo ar kuogeriausios kloties. 
Tegul Kūdikėlis Jėzus visus 
Jus laimina, mokina, globoja 
ir padeda, šv. Kalėdų dvasia 
tegul visus mus apsiaučia. 
Meilės, ramybės ir santaikoj 
ugnelė tesužiba mūsų širdyse. 
Te kiekvienas mūsų supranta 
ir pęrsiima Kalėdų giesmės 
reikšmingais žodžiais: “Gar
bė Dievui aukštybėse, o ra
mybė ant žemės geros valios 
įmonėms”.

Kun. J. Misius, klebonas

Darbas prie bažnyčios grin-
Praeitų sekmadienį klebo

nas pranešė, kad jau jsikrau-
.. stė į naujų klebonijų, 2111

aprašyti saugų važinėjimų au- Rnrah S|rept 
tomobiliais. Iš tūkstančių į- ’
vairių mokyklų, šie mūsų mo
kyklos vaikai gavo dovanas 
ir garbingo pasižymėjimo liū
di jimus: Edvardas Baltrūnas 
(diplomų ir $2.00 pinigais), 
Aldona Bač.vinskaitė, Genovai
tė Kaškiniūtė, Albertas Pet
rauskas ir Stasys Kundrotass
(diplomus). Aišku, mūsų mo
kykla ne tik nėra prastesnė 
už kitas, bet geresnė. Garbė 
tėvams, kurie leidžia savo vai
kus j tokių su pasižymėjimais

Praeitų sekmadienį paskel 
bta bažnyčioje, kad vedybų 
laikas, Bažnyčios parėdymu, 
prasideda gruodžio 26 d. ir 
pabrėšta, kad Šv. Kazimiero 
bažnyčioje maišytų moterys 
čių nėra.

Natom savininkų vakariene 
bus kaip kas met — palydint 
senuosius, <o sutinkant Nau
juosius Metus, gruodžio 31 d.

HOMESTEAD

Sakoma, Kalėdos, Kalėdos, idnkas pasivėlavo atvažiuoti, 
kas jūsų nelaukia? Bet, štai, Dnbn'r atvažiuos tiktai sekmn-
jau ir Kalėdos... Klebonas ba
žnyčioje paskelbė, kad Kalė
dose bus sekančios mišios: Rė
melių 6 vai., antros 8 vai., o 
trečios 10:30 vai.

Sekmadienį po Kalėdų į- 
vyksta moterų ir merginų pa
silinksminimo vakarėlis, į ku
rį visi nuoširdžiai kviečiami. 
Visus gražiai pavaišins ir pa
linksmins mūsų moterys.

dienį po Kalėdų, t. y. gruo
džiu 26 d., 3 valandų po piet. 
Sako, apdovanosiąs visus ge
rus Sft. Petro ir Povilo mo
kyklos vaikučius. Taigi, viii 

kučinms nėra ko nusiminti. 
Kad ir pavėlavęs, bet visgi 
mūs neaplenkia.

Daugelis žmonių nori būti . _ - , , ,* 1 Anų dien pas musų klebonų
t.»rt.ngai», bet daug guriau, )ank-si sve{iai. k|m gfc Wzi 
kad jie j,j nuturėtų, k,t. nori Ras B p įr knn
būti kunigais, bet daug geriau
tiktų būti tarnais.

Sadauskas iš Donorą, Pa. Pa
starasis sykiu su klebonu gruo 
džio 16 d. minėjo gimimo die
nų. Senis Dėdė abiem klebo
nam linki geriausios sveika
tos, ilgiausio amžiaus ir Die
vo palaimos.

Pas mus šiemet Kalėdų Die

Šia proga ir senis Dėdė, jū
sų žinių rinkėjas, sveikina vi
sus tų žinių skaitytojus ir Ii- 
nkL. linksmų Kalėdų. Dėdė

ir kampelis šaukte šaukiasi 
“brušio ir dažų”. Keikia da
žyti ne tik sienos ir labos, bet 
ir sėdynės ir altoriai. North 
Side lietuviai pajėgė trumpu 
laiku tiek daug nuveikti, kad 
be abejo pajėgs ir bažnyčių 
nudažyti, nors tai bus vienas 
iš didesnių dalykų. O paskui? 
Paskui gal galėsime truputį 
atsikvėpti ir pailsėti, nors di- 
kčiai abejoju apie poilsį. O 
kur mūsų svetainė, kur mūsų 
mokykla? Tai dvi tvirtovės, 
be kurių mūsų ateitis nėra už
tikrinta. (Bet kaip tų nors sve
tainę įsigyti? Čia reikia gerai 
savo makaulę pakrapštyti. 
Kur rasti išeitį? Mieste kiek

Praeitų savaitę Pittsburglie 
svarbiais biznio reikalais 
lankėsi mūsų žymus biznie
rius Jonas Grebliūnas. Jis 
yra Pittsburgho Federacijos 
apskr. iždininkas ir žymus ka- i 
talikų veikėjas.

Visas vargas mums, honie- 
steadiečiams, kad darbai slp- 
nėja ir silpnėja. Dėl to kai 
kam ir Kalėdos bus nelinks- 
mios. Minėdami Kūdikėlio Jė
zaus gimimo dienų, prašyki
me Jo, kad palinksmintų vi
sus ir suteiktų reikalingų ma
lonių.

kojau už mano erškėtį. Aš esu 
Tau padėkojęs tūkstantį sykių 
už mano rožles, bet nei sykį1 
už mano erškėtį. Aš pasitikę- i 
jau pasauliu kur gausiu atly
ginimų už mano kryžių, bet 
aš niekad nepamaniau apie 
kryžių it jis pats dabartinė 
garbė. Tu, Dieviškoji Meile,

---------- kurios žmogiškas kelias buvo
‘Gana tau mano malonės, ištobulintas per kentėjimus, 

nes jėga įgyja tobulumo silp- išmokink mano suprasti ma- 
nvbėje. Taigi, aš imielu noru no kryžiaus garbę. Parodyk 
girsiuos mano silpnybėmis”. I man, kad man,o ašaros pada- 
— 2 Kor. XII, 9. rė mano orarykštę. Apreišk

Dr. Jurgis Matherson iš j man, kad mano stiprumas bu- 
ftkotijos yra visiškai apakęs, vo gamyba tos valandos, kuo- 
o tačiau jis yra vienas iš mo-'met aš Gilinusi iki dienos auš 

ra i. Tuomet aš žinosiu, kad 
mano erškėtis buvo Tavo pa
laimintas.

Arčiau, mano Dieve, Tavęs, 
arčiau Tavęs; nors tai būtų 
ir kryžius, kurs mane kelia.

kyčiausių ir labiausiai apdo
vanotų vyrų visoje Britanijo
je. Sekanti jautrūs žodžiai iš 
jo plunksnos turėtų sustiprin
ti Dievo užgautų vaikų krikš
čioniškų kantrumų: “Mano
Dieve, aš niekad Tau nepadė-! — Sara Flower Adams

viena žemės pėda 
brangi. Tai kas dai 
lipama į padangėn, 
gamos po žeme. Gal 
mums taip daryti.

Viktoras Kunca, 
jau galanda “pikį” 
lopetų, sako eisiąs 
rūsį - beinmentų kasti, 
juokais, bet apie tai 
mėm visi gerai pasi 
šv. Kalėdas gražiai, Ii

j r padoriai praleidę, 
toliau parapijos atstat 
rba. Kaip akis U 
tuosyk pasilsėsime.

G. Nagreckienė dar 
ga. Automobilio nei 
gauta koja nenori tai] 
tai gyti. Apgailestauj 
mūsų parapijos veikli 
ninkė šv. Kalėdas 
voje praleisti. Tebc 
Motiejus Jurgelis.

Gruodžio 19 d. vakf 
nuvykti į Seserų 
č.ių surengtų mokyklos 

jčiii vakarėli McKees 
I Va i k i iči ų gražiai paš

4 pusi.](Tęsinys

geriausios leM^vęMN°S
kurias esame davę^

NAUJOS 1938

E. S, “GERESNIO REGĖJIMO 
LEMPOS

TIKTAI 99c JMOKĖ:Tr

Ltthting!

IEŠKOKIT 
IE.S. TAGĖS!
— Jinai jfiųų ga
rantija, kad lem
pa buvo išbandy
ta Ir yra patik
rinta pagal aperi- 
flkavlrnua lllumln- 
Atlng Kuginpcrlng 
Soclety.

Thm Caitdlt 
Lųbll :i 12 mėnesiu ai mokėti li.i

Inmn sykiu su Seni J:

w

® Mums buvo tikras darbus pu pramini i jums Šias nau
jos mados I. E. H, Hfd’lector lempos nž ši;> žemę kal- 
n.f. ... išžiū rėjom turi ritėtus, bandėm, prilyginome..... h? 
Štai jos piircnglos ulnt-šti jums Geresne šviesą Ir tlnr 
sulaupu; . Puikios tnndcrnIškas Refloctor l/ mpos su. 
Sun-(llow Onvx lidaid pamatu, ivorv gold ir bronze- 
gold spalvomis. . . . runk-siuii šilkiniai viršui, aukso, ba
nanu. chainpngiie ir ivery spalvos.

ŠIE GERESNĖS ŠVIESOS—GERESNIO 
REGĖJIMO ĮTAISAI SAUGOJA AKIS:

- A. Approved l. E. S. reflcrtor l>owl.
B. Gundu- sliiekl.
C. Six-way lighting that permlts you to 

light an.y or all of eandles antį three- 
intensity centrai bulb.

Uldls pasirinkimas kl. Geresnio Retėjimo Lempų už
$ 13.95 $17.50 $22.95

Pnrirnffll nuošimti, k niuo truput) aukSlrsnč, knrtn 
perkate nnt lengvų išmokėjimų.

FACTS YOU NEVER KNEW!>'

TABLE DELICACYU

CHRZSANTHEMUM IS 
IN CH1NA \NHEBE VT 

IS CONSIOERED A BARE



II U 4 IT fl t & Ketvirtadienis, gruod. 2

JNKIME SAVO PRIETELIAMS IR 
RĖMĖJAMS LINKSMŲ KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

■v L Wehslavas graborius, 2128 Carson st.J 
Pittsburgh, Pa.

Stanley Simonavičius, valgomų daiktų 
krautuvė, 2100 Carson St.

C. J* Woshner Real Estate & General 
Insurance, 1905 Carson St.

Woshner Bros. drabužių krautuvė, 
1514 Carson St.

K. J. Stravinskas, čeverykų krautuvė, 
1814 Carson St.

Jonas Petraitis, fotografas* 
1710 Carson St.

Edward A. Schultz, lietuvis advokatas, 
Law & Finance Bldg.

Dt. J. A. Dougert, Dantistas,
1812 Carson St.

Joseph Kizik, Restoranas ir gėrimai, 
1828 Carson St.

Polithania State Bank, 1910 Carson St.

Lithuanian Buildmg QC Loan Association, 
.-r——1910 Carson St.

Adolph Peleckis, valgomų daiktų 
krautuvė, 401 Stadium St.

Antanas Urbonas, Restoranas ir gėrimai, 
214 Tabor St.

John Greichus, Restoranas ir gėrimai, 
1620 Beaver Avė.

Ignas Rumbauskas, Restoranas ir gėritnai 
1219 Beaver Avė.

Jonas Kerttfa* Restoranas ir gėrimai, 
1101 Penftsylvania Avė.

Colonial Theatre, 2009 Carson St.

Arcade Theatre, 1921 Carson St.

Mary Wentz, Restoranas ir gėrimai, 
2019 Carson St.

Kaz. Gutauskas, Restoranas ir gėrimai, 
133 South 22nd St.

George Young, Restoranas ir gėrimai, 
1719 Carson St.

Birmingham Pire Insurance Co. of Penna. 
1812 Carson St.

National Liberty Pire Insurance Co. 
of Amerika* Grant Bld.

Joseph Kiris, špaustuvninkas,
1106 Pennsylvania Avė.

Jėrry Nauyokas, valgomų daiktų krautuvė,!
129 W. 4th Avė., Homestead, Pa.

--     --------- --- ---- ----- - ■ ■ - <------------ —  
jonas Grebliūnas, Valgomų daiktų krautu
vė, 1601 McClure Avė., Homestead, Pa.

Jonas Cbubis, Restoranas ir gėrimai,
125 W. 4th Avė., Homestead, Pa.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

OK'D BY MILLIŪ
* Jot

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side Visiems Ačiū

(Tęsinys* iš 3 pusi.) 
trepsenta *.r suvaidinta

lei 8\. Pranciškaus Sestu ų jiU,įs. jar BUtiilaUkia kunigo! iuiiai laukdama paskutinės va- 
Ivi ltftnėuų seimų, Ona Bartinin-j Susilaukė ir ši moteriškė, landos. Veidas nušvinta, rruo- 

trumpos komedijos: anglišku kieno prisiėmė surengti eard įg to: kuni-J taika pagerėja. Ne, visai ne
ii lietuviška. Keikia pripažin- l’R'ty savo namuose vienuoly-' patyręs, kad gyvena pa- tas ligonis! Dar ji nemirs, įim
ti, kad lietuviškoji komedija no n*udai. laidai su vyru, negali teikti turi jėgų gyventi. Ir tikrai,
daug sklandžiau išėjo. Ma!.>- Gruodžio 5 d. Su jiavalba Kakrumentų. Iki sielos gelmių nurimus sąžinei, moteriškė 

j nu girdėti vaikus gražiai lie- savo motinėlės (Pauliu, s Ma- gujaudįnta moteris pradeda pradeda taisytis ir po 2 savai- 
i tuviškai kalbant. Sava moky rtinaitienes) surengė tų eard verkti, kaip kūdikis, kurį pa-1 čių pasveiksta. Su kokia niei- 
kla dar yra dideliu pliusu Pa,'tv, kuri pasisekė, i liko motina vienų, tarp sveti- ie ir dėkingumu ji dabar žiū

Į mums lietuv ams. Kalėdų Die- Rengėjos reiškia širdingiau mųjų nedraugingų žmonių. Gę- ri į bažnyčių, į tikėjimų! Jau 
į dūkas išdalino mokyklos vai- šių ačiū visiems, kur.e pr.si- gta paskutinė vilties kibirkš-
i kailis jai saldainių pilnų niai- dėjo prie pramogos, ypatin tėlė, laikrodis nepaliaujamai 
šų. gai J. Kiziki.i (užeigųs vedė- prftaena prabėgantį laikų, a-

---------- -—--------  jui, S. S.) už jo didelę jmgul- kyse skraido mirties šešėliai.
' SKAITYKITE “DKaGGA” bų. Raštininkė Kunigas rūpinasi padėti: “Mo
============================= teriškė, sutvarkyk savo gyve
JUNGTUVĖS MIRTIES PATALE nimų su vyru, ir galėsi susi- 

------------ taikinti su Dievu’’.
MIRDAMA IŠTEKĖJO, IŠTEKĖJUSI 

PAGIJO

Taip Buvo Biržų Apskrity

Šiame tikybų mišinio krašte kinti su Dievuliu, jį vėl pri-1kunigo rankų palaiminimų niu 
pasitaiko Liūdnokų vaizdų: imti, kaip anksčiau priimdavo, 
vienos tikybos pora išs skiria, j Prisimena ji ir pirmųjų šve- 
pereina į kitų tikėjimų, kad ntųjų Komunijų. Kada su bal- 
vėl galėtų vesti. Pasitaiko, ta * suknele, mėlynu kaspinu 
kad gyvena ir nevedę. Liūd- perjuosta su žvakute rankoje, 
nas toks gyvenimas, „anties- artinosi prie Dievo stalo. Ko- 
nį žmogų giliai paveikia, sa kia laiminga ji tada buvo it

paskutinė?” Taip prašomas i Tel. LAPayette 8016
vyras sutinka priimt, šliūb,,. i (J j, SVENCISKAS
baltų prakaitų braukdamas

DENTISTAS
ardo nervus, padaro invalidu, kokia nelaiminga šiandienų! uuc kaktos, artinasi prie 1 o-Į 4300 So. Fairfleld Avenue 
Štai vienas vyras K) metų gy- Bet raminasi viltimi, kad at-lvos’ kur kankinasi jogyveni- 
veno su viena dar tikinčia mo-! vyks kunigas. Jau ir žmonių!’110 <lrau£°, paduoda jai ran-
(ėraiti. Moteris krimtosi vis,,-------------------------------------- I M. 0 lai,nina ben,lr0

dėl tokio gyvenimo. I luli 1-os.rinkti tokį Įsy veninio kdius..__________

galima
atsiekti.

laikų
i“Klanan puolęs, sausas neke-Įania^» l,rie kurio tun palinki-1
Įsi”, sako patarlė: taip pra-I n,!>’ bet Jeigu neturi tiek suma I 

įdėjus gyventi, sunku jau be!nurno’tai 1uri Pasitenkinti to-| 
! pasekmių baigti. Vyras nen.o-ikiu’ M lengviausiai 
ri bažnyčion eiti: jis netiki,
kam jam šliūbas. Kur dėsis da
bar vargšė moteris, padariusi j 

į neapgalvotų žingsnį. Ir ken-1 
čia nabagė didįjį sielvartų, 
kol pagaliau visai paįra svei

PIRKITE KUMPIUS 

IŠ LIETUVOS 
BALTIC IMPORT, CO.

AKI V gydytojai

A
fo

kata, ir jau artinasi visiems 
skirtoji paskutinė valanda, ku 
rių ypač atjaučia skaudžiai 
tie, kurių sųžinė nerami. Pra
šosi nelaimingoji moteris al- 

I vežti kunigb. Jau 10 metų nė
jusi išpažinties, jau 10 metų 
buvo atsitolinusi nuo bažny
čios dėl šio laikino gyveni'mo, 

j 10 metų buvo pamiršusi Am-
Tunjtll (ifn fJpl tniIllTH) džinu- skaudamą. a.kitj karšt), atitaiso. ueiĮ, Utį LI UI1IJM3 uziau trumparegystę ir follregrystę. Priren-

! gsmo. Dabar vėl pajunta ii 
gesį
da nors, maldos, ryšio su Die 
vu.

DR. VAITUSH, OPT.
I.IETVVIS

OPTOMETRK'AM.V AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 meti, praktikavimo 
Mano (iarantavimas

Talengvins aklę įtempimą., kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklą aptemimo, nervuotu-

gia teisingai akinius. Visuose atsi 
tikimuose epzaininavlmas daromas su 

ilcrovi ili.lotni Metru Va I elektra, parodunčia mažiausias klai- 
iigvsj uiuesilj, negu das. Specialė atyda atkreipiama j

mokyklos vaikus. Kleivos akys ati 
taisomos. į

Valandos nuo 10 Iki f! vai. vai:.
_ v . Nedėlioj pagal sutartĮ.

Korėtų ji StlVO HSUrolIlis nu- Daugely atsitikimą akys atltalso- 
, i » a- „ •, • mos Bė akhiitj. Kaiit— pigios kaip Iplauti praeities nusikaltimus, | plrmlBll.
norėtų ji keliais nueiti į D e-j4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Į vo namą, norėtų ten, susitai- I Phon< Boulevard 7589

^'klausykitės
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ IS STOTIES VV.H.F.C. (f420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak." 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak.

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.
Te). OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800!

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

į Telephone: REPubiic 9723

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

vakarais nuo f! iki 9
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnhlic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestėrn Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtny.čioj nuo 2 iki 6vv. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

LIBTUVISKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELS8

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos, yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreipt/s adresu —
BROLIS VLADAS

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas Mlt)way 2880 

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994 

Rei.: Tel. PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vnl. dienų

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. Naudokitės patarnavimu tą daktarą, dentistą, advokatą ir biznierią,
'kurią skelbimus matote jūsą dienraštyje DRAUGE.

būrys susirinko sutikti kuui-i Sutaikęs ligonį su Dievu, niekuomet nebeatsitrauks nuo
!go su šv. sakramentu. “Kas aprūpina šv. sakramentu, pa- Dievo! Ji pati ištyrė, koks 
i valgo mano kūną, ir geria ma stiprina tolimai Kelionei, į ku liūdnas yra tų zinonių gyve
no kraujų, nemirs per am-1 rių jau 'moteriškė pasiruošus.
Žiue” — Kaip brangūs šie žo-! Dabar jau mirtis nebaisi. Nu 
ttžiai mirštančiai sergančiam, limsta iškankinki siela, ra-

nuonimas, kurie atsitraukė 
Dievo.

Alf. Misevičius (“U.”)

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. CANai 2345

Čia pat stovi ir nelaimingo- 
[ sios vyras, nebe širdgėlos žiū- 
I redamas į kenčlhnčių dėl jo 
,kaltės, moterį. “Vyreli,’’ pra- 
Išosi ligonis: “sutik priimti iš

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0402

Tel. Ofiso: Rez.:
LAPayette 4017 2456 W. 69 St

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A. 6. 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.
j Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. F. C. WINSKUN*S DR. W, y, NORAI
PHYSICIAN and SUROEON

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

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

Res. 2126 S. 5th Avė., M*ywood Av. 
Phone Mayvrood Ž|13 DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

! Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdien išskyras Seredų,

i Sekmadienį snsitnrns.
sų moterystės gyvenimo: jau Birželio, Liepos ir Kngpifičio mėne- 
, - , 1 , -y > siais nebus valandų popiet, bet nuo
lt' metų kartu išgyvenom, ko < jo_i2 vai. ryto

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Hai ted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—9 v.

gi nenori, argi tu manęs ne- -■ r ' "■ ~ ~ ~~ u=

T,.ylit Gal šioji valanda man AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

OFISO VALANDOS:.
• 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais ir Trečiadieniais 
Pairai Sutarti.

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 lyte iki 8 vnkare“iSskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu Telef. PROspeet 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDDLIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS * 

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

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

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubiic 7868

Tel. CANai 0257
Res. PROapect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artcsiah Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaĮ. vakaro . ,

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
, Pagal Sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So* Halstcu St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus screduniis ir subatofuis

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal Butąrtį

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

DR. A. J. SHIMKUS DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfleld Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
; pagal sutartį.

Tel. ofs. REPubiic 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 nub 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro

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

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
Čollege of Snrgeons, yra Class A 
rhiies. Tai yra, ankščiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jos patarnavimu. 2700 W. 69 th S t., 
tel. HEMiock 6700._______________

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis. *

Veikli statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo kalalikiškos spaudos.
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CICERO NAUJIENOS
Kalėdom^ Besiruošiant

Kaip kiekvieną metą. taip 
ii šiemet iinik> k!«.•> :kuėiaii 
bu.- aplankyti. Kalėdą Dėdu
kas žada ypatingai būti duo
sim.-. n< s, matote, šiemet |W- 
rapijos Sidabrą .Ii hilicju- 
b‘\toj Ht vai. Dėdukas Cicero.

graznų išpuoštu. ypač- didy 
>i> altorius ir Betliejaus Kū 
telė. Ses< rys Kaziinierietės ae 
ką puošiu. tui bent yra j ką 
l>ažiureti ir kuo pasidžiaugti. 
Garite joms už tai.

Kalėdą antrą dieną. 7:3d 
vai. vakare, mokyklos vaiku
čiai i engia labai gražią pro
gramą. šiemet mokyklos vai
kučiai žada tiek •‘foniii” pa
rėdyti. kad žmonės atsimintą 
ir ju tėvelai. jog mini mo
kyklos Sidabro Jubilieją.

Šią metu šv. Kalėdose Šv. 
Antano bažnyčia nūs tikrai

šiemet Čirens biznieriai 
t kiai bizniškai savo krautu 
vese ir iš lauko pasipuošė. 
Kalėdą eglaitės tik spindi, ži 
’na kaip ant State gatvės, mie
ste. A piu- 1*. Jautrini, J. Bo 
ėunas ir da keli lietuviai b z- 
nieriai tikrai lūzniškai Kalė 
dose pasipuošė. Valio, vyrai 
b-zn:eriai! Lietuviai, remkime 
savo Lietuvius biznierius. Vi
siems eieeros biznieriams lin 

: kime linksmą Kalėdą ir lai- 
' ni'iigą Naująją 38 Metą!

C. Z.

VIETINES ŽINIOS

Anga Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 

Skyrius

BRIDGEPORT. — šv. Kaz. 
Akad. Rc:n. 2 skyriaus susi
rinkimas Įvyko griūti. 3 <1. 
Pranešimą iš centro padalė 
Gamekaitė. Taipgi vardu Gu- 
rinsko dėkoja žodžiu rėmė;. > 
uis už šv. Mišias aukotas iiž 
M. Gurinskaitės sielą. Pirm 
Vaišvilienė pranešė, kad vi-i 
skyriai rengia pramogas sta
tybos fondui. Aleliūnienė sa
kė, labai nustebus, kad visli 
mažai rėmėją lanko centro su
sirinkimus; ragino, kad dar
giau nariu lankytą susirinka
mus kiekvieną mėnesi.

Okūnienė išdavė raportą iš 
buvusios bunco party. Nusteb
ta, kad pramoga taip pasise
kė. Nors oras buvo blogas ii 

visur parengimą (net 3 buvo 
Bridge|v»rte), Imt p; Ino pa 
daryta $80.00. Raportas dar 
nepilnas, Mažeikienė dar turi 
pinigą ir ne visi bilietai su
gražinti. Parapijai jau priduo
ta $40.00, už kuriuos pralota? 
M. Ij. Krušas rėmėjoms dėkin

šiaiua bunco. kortomisI
tokią margumyną.

k i

RSugrįžusi sena rėmėja 
Mazeiinu.-kienė pakvietė rėmė 
jas į šv. Pranciškaus seserų 
rėmėją vajaus vakarienę, ki: 
ri įvyks sausvj 9 tl.. parap. 
salėje. Nt tarta dalyvauti ii 
užsisuk\ ta stalas.

Valdyboj kai kurios pasili
ko tos ]»aėios. o k'tos įėjo nau
jos: dvasios vadas kun. Va 
laip'ius. pilni. A. Vaišvilien'-. 
vice pirm. O. Kazlauskaitė, 
protokolą rašt. ir korespt nde 
ntė S. VV'odmanaitė, fin.^ rašt 
I. Ežerskienė. kbntr. rašt. ar
ba iždo gloliėjos O. Adomavi
čiūtė ir R. Mazeliauskienė. ka
sininkė t". Gudienė ir maršal
ka U. Petraitienė. Komisija 
knygoms peržiūrėti Mazeliau- 
kienė, B. Bytautienė. V. Dam- 
kieiiė. Komisiją pas save už
kvietė Okūnienė.

Gaisras mokykloj. Lincoln vardo pradžios viešoji mokyk
la Divmocr miestely, kurią sunaikino gaisras. Nuostolių pa- 
darvta $10,000.

kuriųje buvo padaryta ojmra 
rija. Kadangi labai sunku v- 
ra kiekvieną prieiti ir asine

.Jei kurį užmiršau, atlenki

KUNIGUNDA
BRENCIUS

Mm' gruodžio 21 d.. 1!»3 7 m. 
'• Iii vai. vak., Muluukuo 6» me
lų uuiftiuus.

Kilo iš Kutino upukriolo, 
■šių.illų |>ui*ti|>.. ŠHudinč.-t mies
telio Amerikoj išgyveno 30 niL

Puliko dideliame nuliūdime 
\>*lų l'non-iškų, Avogerj I>omi- 
nikų. pusseserę Agorų Križevi- 
t'-iinę. jos vyrų Kuztmh-rų ir jų 
š. nnų, pusbroli Kazimierų Nor 
kų. jo žmonų Petron&lę ir jų 
šeinių Ir kilus gimines; o Lie
tuvėje daug giminių: tetų. bro
lio dukterį, brolj Juozupų Oža
iti

Kūnas pašarvotus 12 Kast 
1131b PI.. Hoselande.

1-aldoluvAs įvyks pirmadienj. 
gruodžio 27 d. Iš namų K vul 
ryto bus atlydėta j Visų .šven
tųjų pttrnp bažnyėių. kurioj i- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
do! u vėse.

Nuliūdy: Vyras, švogeris,
l’iiKsocn*. Pusbrolis. Brolis, 
'lėta Ir (Ūminės.

Isridoluvių direktorius Juoza
pas Eudeikis ir Tėvas. Tele
fonas VIRginia 0883.

Palaimintas žmogus, kuris 
suranda atinkainą savo talen
tui tlarbą.

te ir priimkite gilią padėką 
kuo kitu atsilygintiNegaliu

niškai ,»adėkoti, prašau 
imti nuoširdžią ] nulėką 
“ Draugą”.

‘Pirmiausiai dėkoju dr. d. 
Ššiioiia ėmi, kuris nuo pat pi
rmojo (tašaukimo dėjo pastan 
gą. kad man pagelbėjus; dar 
ir dabar, nors grįžau iš ligo
ninės, jis nenustoja manimi 
rūpintis. Ačiū Dievui, ir jo 
jtastangoms, kasdien einu svei ; 
kvn. Dėkoju Motinai Marijai 
ir visom Sv. Kazimiero sese 
rims už lankymą, ypač už nia 
Idas atgavimu sveikatos; kl«* 
Itonui kun. Baltučiui ir kun. 
Lukošiuj už lankymą ir pa- 

: guidą; visą draugiją lauky 
.tojam.-oms; y |wič toms ir tie-

pp uz jūsų gerumą man esant li 
per'goję. Lai gerasis Dievas vi-

I siems atlygina šimteriopai.
i I

Ona Prcsevi&enč
Kiekvienas nepasisekimas I 

mokina mus, kaip ateityje tu
rime vengti klaidą.

Ištikimas prietelis, iai tik
ras Dievybės paveikslas — į
Napoleonas.

a Flower Shoppej
4180 Archer Avenue!

įflėMn Mylintiems — Vestuvėm* — | 
B*nkli-i»iih — laidotuvėms — 

PapnoSim* ma.
ehooc LAIA Ye'ITe 5800

U
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.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
5-krų Metu Mirties 

Sukaktuvės

VIA 

Simonas Žibąs
Jmi sukako penki metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
ve!) Simonų Žibų.

Netekome 
gruodžio 24

savo mylimojo 
d.. 1 932 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti 
Ižu gailestingas Dievas sutei
kia jam amžinų atilsi.

ĮMes atmindami tų jo liūdna 
prasišalininių iš mūsų tarpo 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias už jo sielų gruodžio 24 d 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se.

Nuliūdę liekame: niotci-is
Praiieišku. duktė ir sūnui.

,T U RM A f’
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Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

-------o-------
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

ARTI URANO AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103]

CHICAGO, ILL.
♦* - • -v. e-

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Praeitam susi rink ibio sugr ms. kurie aukojo gėlių ir už 
žo 2 senos rėmėjos ir įsirašė prašė šv. Mišias, kad grei*

naujos. pasveikčiau. Žinau, tos aukos j
St. Wodmanait€, įja^. įr i wan daugiausia padėjo. Sesu 

koresp L*s kapelionas jr slaugės li-
_______________ goninėje buvo kuogeriansios;

įžiūrėjo ir lankė, rodos, kad 
aš tebuvau viena ligoninėje, i 

(„ri ; A,'iS j“"15-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

Padėka

Nutarta statybos fondui pa J Kiekvienas žmogus
i davinėti knygutes. Pirm. au «lraugą-*ią. liet, kai ištinka ko- ' 
kojo gerą dovaną. 10 kitą do kia nelaimė, tada pasirodo. ’ 
vaną prižadėjo rėmėjos. 2:5 kas yra tikrieji draugai. Tą 
knygutės jau išdalintos. Suei ir aš sužinojau, kai liga pa
ga bus sausio 23 d. Bus lo- * guldė šv. Kryžiaus ligoninėn.

PIRKITE KUMPIUS

IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO.

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZ1N
Geriausias tarnai.maa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 1-ith Are.

I Manant statyti sau naujų namą 
I ar pertaisvti seną, pajaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Boildn,

6730 So. Mapleirood Avs., 
Telefonaa PROspeet 1185.

glmbrosta
SOUTH SIDE ORĖM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktą.
Urmo (VVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Stanio Telefono* BOULEVARD 717B

ui

L. M. MORKUS 

Res. HEMI.OCK B240

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

A. Masalskis 3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUievard 4139

A. Petkos
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. VVestern Avė. 
Phone GROvehiU 0142

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKJI

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

Tel. LAFAYETTE 0727

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
S. M. Skudas 718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

“STANLEY G FUEL OILS”

pv ’VZ A T koplyčios visose L' L K./Al Chicagos daf1yse
Klausykite mnarj Lietuvio radie
10 80 vakaro ti W. H r. C. gtotira (14SD K.) — Pra 

p. aaltudebas J

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IS BOILERIŲ

Ištartas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kitį paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

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

B. KANAPAOKISy -Savininkas

1.1. Zolp
Joozapas Eudeikis

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUievard 5203-5566

IR 4704 So. VVestern A' 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUievard 4089

Lactiawicz ir Simai 
J. Liuleviaus 
S. P. Mažeika

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PlJLlruan 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAF’ayette 3572

3319 Lituaniea Avė. 
Pheno YAKds 1138 1139
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B li D K I K O 

25 METŲ 

K A l F: D V

IŠPARDAVIMAS
hoovz

$19.95

Ariu Cbair Radios po 
$1 9.50,

ir

M idget Radios po $9.95

Skalbiama mašina naujau
sios mados po 

$39.59 ir $4.9-50

LADY MA

VIETINES ŽINIOS

Marguette Paųko 
'Žinutes

Darbuojasi
Mūsų parapijos draugijos 

viena po kitos rengia įvairius 
vakarus ne tik sau, bet ir pa
rapijos naudai. Dažnai tie pa
rengimai būna gana sėkmingi. 
Verta, kad kuodaugiausia i vy
ru, moterų ir jaunimo rašytų- 
si prie savų draugijų, nes to-

Vtsi Į Town of Lake 
Kalėdų Antrų Dienų

----------- ,
TOAVN OP LAKE. - Kas 

ik Marijonų bendradarbių ar 
šiaip geros valios žmonių, no
rėtų gražiai ir linksniai pra 
leisti gruodžio 26 d., (Antrų 
Kalėdų dieną), malonėkite nu
vykti j ftv. Kryžiaus parapi
jos svetainę 3 vai. po pietų, 
kiu- Marijonų Rėmėjų 8 sky-

iš Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų Centro 

Veikimo

kiu būdu daugiau galės nn-1 rius turės gražių bunco party 
i pramogų su daugybe įvairiau- 
Isių ir vertingiausių dovanų -

veikti sau ir visuomenei.

Spauda

Mūsų spardos platintojas S. 
Staniulis nenuilstančiai dirba 
spaudos platinimo darbe. Nors 
ir apledintos gatvės ir baugu 
žingsni žengti, bet “Draugas’’ 
užkištas prie durų vis vien. 
Taipgi kns sekmadienį jis ran
dasi prie bažnyčios durų ir 
siūlo katalikiškus laikraščius 
ir knygas. Vertas apdovanoti 
atsižymėjlmo medalu.

Kalėdų Šventė
Savo bažnyčoj šiemet iškil

mingai apvaikščiosim ftv. Ka
lėdų dienų. Rytų 5:30 vai. bus 
Bernelių Mišios su įstatymu

Metai vėjo greitumu liega į 
am/.inastj. Rodos, tik vaka: 
susirinkom priešmetiniui enei- 
rinkimui, o jau metas laike 
kaip ta^ įvyko ir gruodžio 19 
dienų vėl suvažiavo rėmėjai 
vienuolyne į priešmetinį susi 
tink imu. Kadangi šis yra vie
nas iš svarbesniųjų susirinki
mų, kuriame renkatma nauja 
valdyba ir svarstoma ateinan
tieji įlarb/fS," kambarys buvo 
pilnas rėmėjų - sesučių prie 
lėlių.

Kaip paprastai, pirmiausiai 
kiekvienas skyrius išdavė ra
portus iš jų darbuotės. Visi 
visu smarkumu dirba, kad pa

li kiekviena daugiau norėti 1 
Verta priklausyti pne to

kios organizacijos kaip Aka
demijos rėmėjų; atžvilgiui n.- 
vien kad gauname po dovanų 
gale metų, bet ir kad gauname

dėta su "Plaukia Nemunėlis” 
harmoningu kvarteto dainavi
mu Toliau Sekė visa eile dai
nų operos žvaigždės Htlen 
Bartusb. Ypatingai gilų įspū 
<1į darė jai dainuojant Sėliu

CLASSIFIED

rankdarbių, kuriuos pagamino 
toįvnof lak ietės veikėjos — E.
Gedvilienė ir E. Ogentiene.

Gal ne vienas pasakys, kad didinus Statybos Fondų. Tru-
neužteks dovanų. Nemanykite mpai ir įspūdingai kalbėjo
brangieji, jų užteks visiems, 
Teko nugirsti, kad p. 'Gedvi
lienė išplatino visų šimtų ti-

dvasios vadas kun. Urba, iš 
aiškindamas vertę, darbuotę 
ftv. K. A. Rėmėjų Draugi jo*3.

kietų ir būtinai nori dar iri Motina Marija siunčia Šven- 
kitų išplatinti. O kur kiti jos'č.ių sveikinimus visiems rėmė-
pagelbininkai-kės — J. Lisau
skas, J. Gedvilas, P. Turskie- 
nė; O. Sriubienė ir daugelis 
kitų, tas aiškiai įrodo, kad ir 
dovanų turės galybes. Taigi, 
"nenusigąskite, bet sulaukę 26 
d. gruodžio, nuvykite į virš-

ftv. Sakramento, o po mišių -minėtų vietų, o tenai rasite 
palaiminimas. Cliorvedis B. daug gražaus malonumo. 
Janušauskas uoliai lavina cho-'
ristus prie lų apeigų. Kaip 
girdėt, mūsų smuikininkai ir 
patrubočiai grieš per bernelių 
•mišias. Kitos mišios bus 7, 8,
9, 10', suma* 10:45 ir 12 vai. 
mišios.

Duosnūs ir maldingi mūsų 
parapijonai skaitlingai eana f 
bažnyčią ir gausiai aukoja kas 
sekmadienį. Kalėdose gi taip 
pat neatsilieka su savo dova 

j nėlėmis. Už tai trumpame lai
ke daug atmokėta skolos ir 
viskas tvarkingai padaryta.
Gerai patarlė sako: “Kur vie-

DR. S. įBIEŽIS PASKIRTAS
DR JOS ‘ LIETUVOS ŪKI 

NINK0” DAKTARU

naudos iš ’viso ln, Gauname (berto "Serenadų’’ prie viso’ 
ne tik atlaidus už visus triū 'orkestrus, akompanimento Be 
sus, bet ir gerų, saldų jauti 'je, buvo ir Santa Glaus — Ka 
mų širdyje, kad galėjome ku-. ledų diedukas. Imi? sveikino 
kiu nors būdu kam. nors pa-Į\isi:s Amerikos lietuvius, lin 
gelliėti. Visi ju įgulėkime prie kėdamas geriau: ins laimės, vie

BFVTION KAMBARIAI

R.ndon Trys grasūs kambariai, i,au
lai lAdekoruotl Randasi 726 \Vest 
-tat Pt. Krpir.kitčs pas savininką 
.4 Gilicnč 3131 So Emerala Avė.

Chtcaro

A N O L I A I
Black 
Mir.e 
$5 0U

Gold Lump arba 
run fS 73. Stoker

Egg H 00. 
Screcr.ing4

GRUNDY MINING C<>
OANal 7417

REVERI.Y SHORE8

leinejll

Sakykit Tę Su Gėlėmis

Kada iihejojnt kų duoti sa 
vo mylimiems Kalėdoms, pa 
šaukit savo gėlininkų ir užsa- 
kykit gražių gėlių jiems, ftiuo 
laiku visi gėlininkai turi di
delį pasirinkimų visokių Įvai 
lių puikių gėlių.

Gėlės labai tinkama dovanų j — jeį mėgsti gyvenimų, ne- 
ir nebrangi. Jūs sutaupot pi-i gaišink laiko, nes laikas yra 
nigų, kada perkat gėles <jovn- 'medžiaga, iš kurios gyvenimas

Rėmėja nybės ir palmė remi i savito 
sius, ypatingai šių programų 
leidėjų — Juozo Budriko kraii 
Inves reikale kalėdiniu dova 
nu ir įvairių namams rakau 
dų.

Nejiamiiškile pasiklausyti Į J;

Kelinius dienoms papigintas lAparda-
vimai. loi ų. kiirln ihikIhsI imi M Ich-
Igan ežei o krantu tarp Indiana State
Purk Ir Mir-hlgaii Pily. Yra lol ą
kalnuoti) Ir Ivgrlų, tm nilAko Ir Mil
mišku, prie pat eiero Ii- toliau nuo

. varniena. Dėl Informacijų laftkaln 
kreipkitės j ••Draugo” ucmlnlstiarl-

| ją. 2334 So. Oakley Avc , arba tele- 
i fonu CANai 77 540 
I BARDAVAU!-’. STORI: vardai imi i

reguliarės Budriko programos 
kas ketvirtadienį m.o 7 iki S 
vai. vakaro iš kitos stoties, 
t. v. WIIFC, 1420 kil. K. K.

jams ir tiems, kurie neatsilan
kė į centro susirinkimų.

Ta pati valdyba pasiliko ir 
1938 metams, išskyrus finan
sų raštininkę, kurių reikėjo 
darinkti,, iš priežasties a. a. 
M. Gurinskaitės mirties. Jos 
vietų užėmė K. Garuckaitė. 
Prisiminta ir apie a. a. seseti 
M. Skolastikų, kuri nenuilsta 
nčiu darbu kėlė rėmėjas ir 
padėjo joms atnešti vienuoly- Į 
imi paramos, ir n. a. Moniką;

noms.
Kiekvienas gėlininkas turi 

gražių paroda Poinsettas i; 
kitokių Kalėdinių gėlių, ku
rios pagražins jūsų namų, pa 
linksmins jns.

sudarytas. — Amerikos poli
tikas ir mokslininkas Frank
linas.

KALĖDINES 
ATVIRUTĖS

RADIO
BUDRIK0 PROGRAMA

Gurinskaitę, kuri per apie pe-1 
Gruodžio 19 A., per draugi- nkiolikų metų vedė finansų I 

jos “Lietuvos Ūkininkas” knygas, ir buv/j sudėta graži j 
priešmetinį susirinkimų vien- ,rėmėjų auka užsakyti šv. Mi-i 
balsiai užgirta senoji valdyba šias už jų sielas.

Praeitų sekmadieni tikru 
malonumu klausėmės .puikios 
Budriko radio programos iš 
stoties VVCFL, nuo 7:30 iki 
8 vai. vakaro. Programa pra

Siųskite savo 
nėms, draugams ir pa- 
/.įsfearniems lietuviškas 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Bran
gti” raštinėje už priei- 

3 namas kainas.
“DRAUGAS”

|2334 S. Oakley Av., Chieagoj
I «»KW«iW»»W»»WW»»KWit

gllUi-

LIETUVOS IMPORTAI
ir dar prie jos buvo paskirtas 
daktaru - kvotėju draugijos 
narys dr. S. Biežis, kurio ofi
sas randasi 2201 VV. Cermak 
Rd. Fin. Rašt.

pardavimui pigiai. Itan- 
lasl geroj vieloj. Kaina $4 500 ratili. 
Nemąlnysiu. RaSykile: Drangas, 2334 
yn Oaklev Avė.. I'lilengo, Box jb7l>.

IEŠKO KAMBARIO

Vaikinus ieško kambario prie nedi
deles šeimynos. Pageidautina, kad 
kambarys būtų Marųuette Parko a- 
pielinkėje.
Pasiūlymus siųskite- "Draugas” Pub. 
Co.. 2334 S. Oakley Avė. Box 73. 
Chieago, Iii.

• — Mokančių gerai tylėti y- 
ra dar mažiau, negu raikan
čių gerai kalbėti. — Šv. Am
braziejus.

Perkant Bulovą Laikrodėlį 
jūs gausite $10.00 nuolaidos 

už senų Laikrodėlį.

los. F. Mik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. 
3409-11 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 7010
BUDRIK JEVVELRY 

3343 So. Halsted St.

Dykai gražus kalendorius 
visiems

nvliė, ten galybė” ir “Knr 
dirbama, ten turime”, ftie žo 
džiu i tinka 'marketparkiečiam? 
—• lietuviams katalikams.

Graži programa
Po Kalėdų sekmadienį mū

sų mokyklos vaikučiai rengia 
gražių programa. Gerb. sese
rys mokytojos uoliai vaiku
čius lavina. Kaip visuomet 
vaikučių perstatymai yra įdo
mūs ir įvairūs. Visi eikime 
pasižiūrėti, nes tikrai įgys’nie 
Kalėdų dvasios ir linksmumo.

Sveikinimai
i Mūsų klebonas ir kiti dva
siškiai bei seserys gauna ne
mažai ftv. Kalėdų ir Naujų 

(Metų sveikinimų. Sunku vi
siems į sveikinimus atsakyti. 
I Todėl, per “Draugų” ačiuoja 
visiems-oms ir sveikina su

Valdybon įėjo: pirm. — J. 
Lukošiūtė, vice pirm. — Ele
na Adomaitytė, protokolų ra
št in. — Zosė Bartkintė, fin. 
rast. — S. Stogiūtė, ižd. — 
Emilija Žukaitė, maršalkos - • 
G. Šliogerytė, Sylvija Mačiu
lytė ir Ona Abromaitytė. Į- 
vairios komisijos bus išrinktos 
sekančiame susirinkime.

Sodalieija gyvuoja jau de
šimtus metus ir stengiasi ne
atsilikti nuo kitų skyrių. Ti
kimės, kad naujoji valdyba 
palaikys sodalici jų aukštumo
je ir išaugins narių skaičiu
mi. Scdalictė

Metinė vakarienė, kuri į- 
vvksta prieš^^pat gavėnių, ga-1 
bitinai nenustatyta, bet įvyks 
trečiame arba ketvirtame sek
madienyje vasario mėnesyje, 
vienuolyno auditorijoje.

Prieš du metus seime nu
tarta ir palikta Centro Valdy
bos nuosprendžiui išleisti sa
vaitinį laikraštuką. Iki šiolei 
nebuvo galima įvykinti, bet 
dabnr valdyba galutinai nu 
sitnrs, ar užsimokės ir kokias 
sėkmės atneš tas laikraštukas.

Po susirinkimo, sesutės pa
vaišino ir apdovanojo visas 
rėmėjas. Užkandžiai — tai 
kaip gardūs pietūs; dovano.; 
sesučių rankų darbas. Kų ga

Buitie Impoit Kompanijos snvinin 
praneša, kad jų firmos pristatė apačioj 

su Lietuvos produktais.

H S Rakštis
minėtas

“\vbolesale” firmas

J. Poczulp........Telefonas........ Hemlock 9688

C. Stasukaitis. . Telefonas . Hemlock 2330

Mr. Wolt2raitis. Telefonas. .Grovehill 2766

Yankco Food Products.. Telef.. Yards 4990

R. Killiau........Telefonas........ Republic 0525

Tos krautuvės, kurios perka kitus produktus nno 
virš minėtų firmų, galite nuo jų irgi gauti Lietuviš
kus kumpius. Jeigu 'krautuvės “ubolesale” firmos 
neturi Lietuvos produktų ir norėtumėt jnos gali, 
kreipkitės į

BALTIC IMPORT CO.
805 W. 19th St. Telef. Haymarket 3555

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Ijibni ganius gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką sol 
karšta arbata paša-į 
Ii tįsi t slogas.
Mes parduodam tik 
j tavernos. Ten i 
reikalaukit.
J kitus miestus ta 
Vernams orderius pa 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų tabeli

INTERNATIONAL
Wine 8C Liquor Co.
FRANK VIZGARD. Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

Plione Boulevard 0170
V. - 4

t
1 COAL

Aiiglya

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ....................... $600
........... 575Mine Run

Egg ........
Nut ........

600
600
500Screenings (Indiana)

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRI KMIESČI KOŠE

Tel. ARDmore 6975

Kas audra sėja, tas jų 
pinus.

r

Kas nori būtinai atsiekt: 
sumanytų tikslų, — niekad 

ftv. Kalėdomis ir Naujais 1938 nepailstąjį siekdamas. .
Metais. Rap.

Radio WCFl. 970 Kil. Nedėlioję 
kaip 7:30 vakare 

Budrikas transilfuoja gražų Ra
dio programą su simfonijos or
kestrą, ITolen Bartnsh, Stasys
Rimkus. Silvestras ir Petras.

Iš Mergaičių Sodalieijos 
Veikimo

PIRKITE KUMPIUS 

l§ LIETUVOS 
BALTIC IMPORT CO.

Aslhma Cause
Foughl ln 3 Minutes

Br dlaaolrlng and removlnf mucus ot 
rancllnc. eboklnc, 
:tor» preaertptlon ■ MH ae of your a*onj.

No įmokės, no dopea, no inlectlona Ab- 
aolutely taateleas Marta work ln S mliratea. 
8le«p aoundly tontjht Soon feel wall. Teari 
younger itron<er. and eat anythlnf. Ouar- 
anteed e ompletely aatlafartory or mooer 
bark I( your drugglst la out aak hlm to 
order Mendaro (or juu Don t auffer anotber 
day. The guarantee proteeta you.

pbletm that caoan 
Aithma attacka, the doctor a 
M.ndaro rrmovra the caui

MARQUETTE PARK. — 
Gruodžio 13 d., parapijos sve
tainėje įvyko sodalieijos prieš
pietinis susirinkimas, kuriame 
buvo renkama nauja valdyba 
1938 metams. Pirm rinkimo, 
k/nmisija ir senoji valdyba, su 
dvasios vadu, apsvarstė ir iš
rinko kandidates; balsavimas 
paliktas sodalietėms.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUlį BIHCKA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemąrk, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del 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

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 “ Tonas $750Tonus ar daugiau.


