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VYKDOMUS RELIGINIUS 

PERSEKIOJIMUS VOKIETIJOJE
Pažymi, kad Bažnyčia nieku 

būdu nesikiša į politiką
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SOCIALISTO BLUMO 
DEKRETAS SUGRIAUTAS

iro-1

AMERIKA PRIPAŽINO 
TOKIO ATSIPRAŠYMĄ

Įspėja japonus, kad ateityje 
ko panašaus neįvyktų

kodamas
trumpai

VATIKANAS, gr. 26. - • 
Dvidešimts devyniems kardi
nolams Kūčių vakarų susirin
kus Kalėdų proga sveikinti 
Bažnyčios 'Galvų Popiežių 
Pijų XI, Ja Šventenybė dė- 

už sveikinimus 
palietė Katalikų

Bažnyčios stovį Vokietijoje. 
Smerkė Vokietijos nacius dėl 
jų nedoro nusistatymo k riks-| 
čionybės, ypač Katalikų Baž-i 
nyčios, atžvilgiu.

Šventasis Tėvas pareiškė, 
kad naciai bando nuginčyti 
\ykdomus Vokietijoje religi
nius persekiojimus. Jie nega
li taip daryti, kadangi ten 
vykdomi tikri, aktualūs reli
giniai persekiojimai. Visas 
pasaulis tai žino.

Popiežius griežtai užgynė, 
kad Bažnyčia kištųsi i Vokie- ' 

tij.os krašto politikų. Tas yra 
nesąmoningas (Bažnyčiai prie
kaištas. Bažnyčia laikosi Kri
staus žodžių: Mano viešpata
vimas nėra šio pasaulio vieš
patavimas.

“Mes nebandome užsiimti 
politika,” pareiškia Šventa
sis Tėvas. “Mes pareiškiame 
ir pakartojame viso pasaulio Į 

akvvaizdoje, kad nieku būdu ! 
nesikišame Į politikų.”

Apleisdami Popiežiaus a- 
partamentus kardinolai pažy
mėjo, kad Popiežius buvo ne
paprastai susijamdinęs kalbė

damas apie Bažnyčios stovį 

Vokietijoje.
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PARYŽIUS. — S(K-iali«la» 
Blumas būdamas Prancūzi
jos premjeru pasiryžo kovoti 
prieš Alzaso ir I.o ra i no

i vincijų katalikus. Jam labai 
nepatiko, kad iš Vokietijos at

kovotų kraštų mokyklose vai- 
I kai mokomi religijos. Nega
lėdamas religijos pamokų pa
naikinti, kadangi tėvai už tas 
pamokas griežtai nusistatę, 
jis sugalvojo priemonę spaus
ti katalikus. Jo pastangomis 
ministeriu kabinetas išleido 
dekretų, kad tų kraštų moky

WASHIN(JTON, gr. 26. - - 
Amerikos J. Valstybių vy- 
Gausybė pripažino Japonijos 
atsiprašymų dėl amerikoniš
kų laivų nuskandinimo ir pa
sižadėjimo saugoti Amerikos 
teises Tolimuose Rytuose. Ir 
podraug įspėja Japoniją, kad 
kas panašaus nepasikartotų. 

Japonija pasisakė, kad ji

3 3 ' Ii

Grand Coulee gelžbetoninė užtvanka Columbia upėje.

Nepaisant neramiųjų laiku, Betliejuje 
įvyko Kalėdinės pamaldos

Lietuvos pasižymėjimai ir laimėjimai 
pasaulinėje parodoje

gerbs amerikoniškas teises, 
klose mokslo terminas viene- 3110 reikalu ji prisiuntė notų, 

j riais metais pailginamas.
į Pav., jei visos Prancūzijos 
' pradinėse mokyklose mokslo 
I terminas tęsias septynerius 
! metus, tai Akzaso ir Loraino 
jmokykloms turi būti aštuone- 
ri metai.

ŠVENTASIS TĖVAS VIDU
NAKTĮ LAIK® MIŠIAS

apgailėdama nelemtąjį įvykį 
ir pažymėdama, kad ateityje 
ko panašaus negalės įvykti.

Oficialiai pripažindama Ja
ponijos atsiprašymų, Ameri
kos vyriausybė paneigė savo 
pirmesnį reikalavimų, kad 
patsai japonų imperatorius 
duotų užtikrinimų saugoti a- 
merikoniškus interesus ir tei
ses.

BETLIEJUS, Palestina, gr. 
26. — Nepaisant visoje Šven
tojoje Žemėje vykstančios a- 
rabų kovos su žydais ir bri
tais, krikščionių gausingos 
minios vidunaktį suplūdo į 
Gimimo bažnyčių Kalėdų 
šventę minėti ir Ramybės Ku
nigaikštį garbinti.

Kaip kas metai, taip ir šį
met Kristaus Gimimas buv,o 
minimas vidunaktį Mišiolais. 
Skirtumas tik tas, kad šį kar
tų nebuvo iš kitų šalių atvy
kusių meldžionių.

Lotynų rito patriarchas lai
kė pontifikalines iškilmingas 
Ališias.

JERUZALĖ, gr. 2,. — Va
karykščia Kalėdų diena Šven- 

! tujai Žemei tikrai bus atmin- 

į tina. Kai tūkstančiai krikščio
nių Betliejuje garbino gimusį 

1 pasaulio Išganytojų, čia gau- 
i ta pranešimų, kad arabų ko
vose su žydais įvairiose kraš
to dalyse net 43 asmenys nu
žudyta. Be to, daug asmenų 
sužeista.

PARYŽIUS. —- Pasaulinėje 
Parodoje Baltijos pavilijono 
Lietuvos skyriuje dalyvavo 
44 asmenys ir firmos. Jų eks
ponatai gavo 58 premijas, iš 
kurių: 8 Grand Prix, 11 gar
bės diplomų, 21 aukso, 12 si
dabro ir 6 bronzos medalius. 
Baltijos valstybių tarpe Lie
tuva proporci jonai iai užėmė 
pirmųjų vietų.

FORDO KOMPANIJA KAL
TINAMA VVAGNERIO AK

TO PERŽENGIMU

2 MILIJONAI DARBININ
KŲ NETEKĘ DARBO

VVASHINGTON, gr. 24. — 
“VVorks Progress Adminis- 
tration” pirmų kartų oficia
liai apskaičiuoja, kad nuo 
rugsėjo 1 d. iki šiandien ne
mažiau kaip du milijonai dar 
bininkų ^neteko darbo staiga 
pradėjus mažėti darbams. Ir 
pažymi, kad iki vasario gal 
dar vienas milijonas darbi
ninkų daugiau paklius į be
darbių eiles.

Savo keliu visoj šaly be- 
Y darbių šelpimas vis daugiau 

siaurinamas.

KOMUNISTŲ NEDAUG, 
BET JIE JUDRŪS

VVASHINGTON. — Naci
onalės Katalikų Gerovės kon 
'ferencijos socialės akcijos de 
(partamentas randa, kad Ąm. 
J. Valstybėse komunistų yra 
nedaug — apie 40,000. Tik 

■ maža dalis jų priklauso par- 
j tijai ir moka nustatytas duo- 
į klės. Kiti komunistai yra su
siorganizavę į įvairias orga
nizacijas ir nepaprastai veik
lūs. Tarpusaviai drausmingi 
ir čia veikia išimtinai Mask
vos griežtaisiais nurodymais. 
Skverbiasi į nesavas organi
zacijas ir siekia joms vadau- 
ti.

VVASHINGTON, gr. 24. — 
Vadinamas “National Labor 
Relations” boardas nuspren
dė, kad Fordo automobilių 
kompanija peržengė VVagne- 
rio darbo įstatymų.

Kompanija kaltinama tuo, 
kad ji paleido iš darbo apie 
20 darbininkų dėl jų veiklu
mo unijos reikale.

CIO iškėlė skundų prieš 
kompanijų. Kompania sakosi 
apeliuosianti.

TRYS VAIKAI KINIJOJ 

REIKALINGI NAMŲ

MACHADO LAIMĖJO
LAISVĘ

IIAATANA, Kuba, gr. 24. 
— Kubos kongresas pravedė 
amnestijos bilių, kuriuo pri
pažįstama laisvė visiems po
litiniai ir socialiai .nusikalta- 
siems iki 1937 metų gruodžio 
19 d. Tas liečia ir buvusį Ku
bos prezidentų Machadų.

VOKIETIJA SU PRANCŪ 
ZIJA PASIKEITĖ 

ŠNIPAIS

METZ, Prancūzija, gr. 24. 
— Vokietija su Prancūzija 
vakar pasikeitė įkaitais 
šnipais, viena kitai grąžinda- 
mos po 4 kalinius,

Socialistas Blumas galvojo, 
kad tno būdu jam pavyks ka
talikus palaužti, kad jie išsi
žadėtų religijos pamokų vai
kams. Kiti ministeriai radi
kalai jam pritarė. Supranta
ma, jie prieš save išjudino 
tų kraštų gyventojus. Pasipy
lė protestai. Blumas manė, 
kad ši audra praeis ir jis lai
mės. Dabar jis pralaimėjo.

Tėvai kreipės į teismus, pa
galiau šis reikalas pakliuvo į 
Prancūzijos” vyriausių tribu

nolų — valstybės tarybų ii^ši 
nusprendė tėvui naudai.

Tribunolas rado, kad soci
alistas Blumas ir jo vyriau- 
syl>ė neturi autoriteto 
tos

VATIKANAS, gr. 26. —
Šventasis Tėvas Pijus XI Ka
lėdas pradėjo vidunaktį pie
menėliu M šiomis mažoje kop
lyčioje šalia miegamojo kam-

JAPONAI IŠNIEKINO A- 
MERIKOS VĖLIAVA

ŠANCHAJUS, gr. 24. — 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių generalinis konsulas C.
E. Gau&s japonu autorite- 

bario. Vatikano personalo kai . „ „ -, ~• _ . 1 i . . tams įteike protestų dėl a-
merikoniškos vėliavos išnieki-

LIETUVOJE > SKININKAI 
PAKINKO Į DARBA VĖJĄ
PAEŽERELIAT, šakių aps- 

kr. — Ūkio reikalams moto
rai yra per daug brangūs, o 
ir aptarnavimas jų nepigus, 
tai ūkininkai motorų vieton 
įkinkė vėjų. , tog riJgieg

Praktika parodė, kad ūkio 'retus. Tokiems reikalams rei- 

reikalams vėjo varikliai yra J kalingas parlamento praveda- 
tinkamiausi, nes jie gana pa- mas įstatymas.

prasti, patvarūs ir pigus jų 
i taisymas l>ei aptarnavimas. . 
Tokiais, gerų meistrų padirb-j jmta 
tais vėjo varikliais — turbi
nomis ūkininkai kad ir visai 
mažam vėjui esant gali malti 
javus, kulti, akselį viauti, 
skiedras drožti, kreizuoti ir 
t.t.

VVASHINGTON, - 
tybės departamentas pranešė 
Nacionalei Katalikų Gerovės 
konferencijai, kad Šanchaju
je palikti trys amerikoniški 
katalikai vaikai. Visi trys 
broliukai. Am. J. Valstybių 
teisinas Kinijai juos globoja, 
o Šanchajaus amerikiečiai 
juos šelpia.

Valstybės departamentas 
pageidautų Amerikoje jiems 
rasti atitinkamų prieglaudų, 
arba namus.
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FILIPINŲ KATALIKAI 
ŠELPIA NUKENTĖ

JUSIUS KINUS

kurie nariai buvo koplyčioje. 
Tų laikų’ visų Romos bažny
čių varpai sugaudė, linksmai 
sveikindami Kalėdų šventę.

Rytų Šventasis Tėvas atlai
kė kitas dvejas Mišias, o die
nų praleido be jokių ypatingi) 
pareigų.

PHILADELPHIJOS KAR
DINOLO PAGARBAI

PHILADELPHTA, Pa., — 
|Amerikos Katalikų Istorinė 
draugija Philadelpbijoje gruo 

leisti, džio 28 d. surengia vaišes Jo 
diktatoriškus dek- Eminencijos kardinolo Doug- 

berty, Pbiladelpliijos arkivy
skupo pagarbai. Sukviesta a- 
plė 10,000 asmenų.

Dabartinė Prancūzijos ra- 
dikališka vyriausybė daug už 

kitokiais reikalais, ir 
jai reikalingas tų kraštų gy
ventojų ramumas ir palanku
mas, tad vargiai atnaujins ko 
vų prieš religijos pamokas 
mokvklose.

MANILA. — Apaštališko 
delegato ir savo vyskupų pa
raginti Filipinų katalikai vi
somis išgalėmis su savo gau
siomis aukomis šelpia dėl ka
ro nukentėjusius kinus. O nu
kentėjusiųjų ne tūkstančiai,

Vais-j bet milijonai.
Nukentėjusiems kinams rei

kalingas maistas ir drabužiai. 
Jie neturi jokios mantos ir 
pastogės. Karas viskų prari
jo.

MAJORAS PASIRAŠĖ DU 
ORDINANSUS

Chicagos miesto majoras 
Kelly pasirašė du ordinansus 
— arklių lenktynių lažybų 
^bookies) ir tazieab.

MIRĖ NEWT0N BAKER, 

BUVĘS KARO 

SEKRETORIUS

KETVIRTDALIS VISŲ 
NEGRŲ KATALIKŲ VIE

NOJ VYSKUPIJOJ

LAFĄYETTE, La. — Ap
skaičiuota, kad Amerikos J. 
Valstybėse yra apie 256,500 
negrų (murinų) katalikų. Iš 
jų kone viena ketvirtdalis — 
apie 62,000, gyvena šioj La- 
favette vyskupijoj.

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ 
REMIA MISIONIERIUS

nimo, įvykusio gruodžio 13 d. 
(po “Panav” laivo nuskandi 
nimo) Yangtze upėje ties VVu 
bu miestu. Konsulas reikalau 
ja japonif tų įvykį nuodug
niai ištirti ir .jam apie tai

/pranešti.

Tik dabar konsulas iš VVu- 
liu gavo raportų, kad gruod
žio 13 d. japonų kareiviai už
grobė priklausantį (Amerikos 
misionierių išlaikomai gene
ralinei ligoninei laivų, nuplė
šė vėliavų ir jų įmetė i upę.

CLEVELAND, O., gr. 26.— 
Mirė pasaulinio kario laikų 
buvęs karo departamento se
kretorius Newton D. (Baker, 
kurio pastangomis, kaip žino
ma, 1917 metais buvo sumobi
lizuota keleto* milijonų ka
riuomenė įr ryšium su tuo iš
leista bilijonai dolerių.

Mirė nuo širdies ligos. Ęjo
66 metus amžiaus.

DVI NAUJOS BAŽNYČIOS 
ATIDARYTOS

VATIKANAS. — Italijos 
vyriausybė paskyrė 1,600,000 
lirų tautinei italų sąjungai 
remti italus misionierius Rv- bu saloje, 
tų Afrikos misijose.

SALAKE įsisteigė svei
katos centras, kuris apžiūri 
vaikus ir duoda motinoms pa
tarimus. Dabar Salake yra 
trys gydytojai.

4,400 DOLERIŲ IŠLEIDO 

ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LAŽYBOMS

Josepli L. Kluchinskas, 31 
m. amž., 848 W. 33 gat., teis
me išpažino, kad jis arklių 
lenktynių lažyboms kredito 
būdu praleido, apie 800 dol., 
o paskiau gamblerių gauja iš 
jo iškaulijo 4,400 dol., prik- 
lausančių vienai apdraudos 
firmai, kuriai jis dirbo.

Kluchinskas prašė teismo jo 
pasigailėti. Teismas nuspren
dė dalykų ištirti.

- l
HAMBURGE NACIAI 
ĮKALINO KUNIGĄ ♦

ITONOLULU, Hawaii sa
los. — Apaštališkas vikaras 
Hawaii saloms JE. vyskupas 
S. P. Alencastra, SS., CC., 
paskelbė, kad dvi naujos ka
talikų bažnyčios atidarytos — 
viena Kanai saloje, kita Oa-

BERLYNAS, gr. 24. —
Nacių policija. Hamburgo 
mieste areštavo ir įkalino ka
talikų kunigų Max Groesser.

Pereitų pavasarį kun. Groe 
sser lankėsi Amerikoje. Jis 
pradėjo rūpintis vokiečiais 
bėgliais. Matyt, kunigo šis pa
siaukojimas gailestingumo 
darbui naciams netinka.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

PARYŽIUS, gr. 26. — Dar
bininkai sukėlė sėdėjimo strei 
kus vietos maisto sandėliuase. 
Nežiūrint šių streikų, Kalėdų 
švento nesudrumsta. Kalėdos' 
praėjo tvarkingai.

ORAS :
CHICAGO SRITIS. — Šia

ndien giedra ir šalčiau.
Saulė teka 7:16, leidžiasi

4:26.



v

į A

DRAJUGAS Pirmadienis, gruod. 27, 1937f

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley Avė., Chicago, I1L

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00; Blz Montha

- 11.60; Three Months — 12.00; One Month — 76o.
Burope — One Year 17.00; Six Months — 14.00; 
lopy — .03c.

Hdvertlsing ln "DRAUGAS“ fcrlnjs best results. 
kdvertlslng rates on appilcatlon.

“DRAUGAS”
l&elna kasdien, liskyrus sekmadienius. 

Bendradarbiams lr korespondentams raitų n^grellna.
ei neprašoma tai išdaryti ir nepristunZlama tam tiks 
lui palto tenklų. Redakcija pasilaiko sau teis* tai 
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg ravo nuotlūros. Korespondentų 
prašo rašyk trumpai Ir aiškiai (jei yallnria rašomais 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven 
riant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos lai k rašti n nededamos

Redaktorius priima — nuo 4 vai. llzl "> vai. popiet
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse-

Metams — 36.00: Pusei metų — >3.60; Trims raine
li a. m s — 32.00; Vienam mšneslul---- 76c. Kitose vai*
itybėse prenumerata: Metams — 37.20; Pusei metu
— 34.00. Pavienis num. Sc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Gražus Reiškinys —v\

Respublikonų vadas, A. Lunrion, praėju
siais rinkimais buvęs kandidatas į preziden
tus, pasiūlė prez. Rooseveltui savo paramų 
taikos palaikymo pastangose. Rooseveltas la
bai palankiai Landūno pasiūlymų priėmė, pa
žymėdamas, kad visi Amerikos žuvinės, ne
žiūrint kokio jie būtų politinio nusistatymo,

Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Suiuanymas eina. pasiųsti mas begalo sporte lankstus. O 
1 ietuvon dainininkų kuopelę, gal būtų geriau taip Ižetuvai 
Kaip visur, taip ir čia; nespė- atsimokėti. Tuo da labiau, 

griSiai'rt^i "ūž 'laik/ji»’įžy»,įo"ir'į’ j° praverti,1 kad, jei dainavune, tai daž
kad, kaa nori ar ne, Sis kražtaa, kaipo žymi ,r tlw*u P»“PJ'lė ne darni- mausiai tik atėjūne, paseka 
pasaulio dalis, tam tikrame laipsnyje turi rinkai ir balsai, o tik ir da Sporte, tai jau, aiškus daly 
dalyvauti bendrame pasaulio sųjudyje už tai- kartų pasišiaušė mūsų parti<-

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
, dorovės sveikatų

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Mokyklos

Vaiko Antra Mokykla

Daugiau Dėmesio Spaudai

Spauda mūsų laikais yra toks papras
tas, rašo V. Giedra “Ž. Pr.”, bet drauge ir 
toks būtinas dalykas, kaip duona. Beveik ne 
vienas žmongus šiandie neapseina be spaudos.
Spauda kaip šešėlis visur lydi šių dienų 
žmogų. Pažiūrėkim tik į keliaujančius trau
kiniu ar autobusu žmones, pažiūrekiln į na
mie ar kavinėj sėdinčius valdininkus — pa
matysim, kad visų rankose atskleistas ir go
džiai skaitomas laikraštis. Nereikia manyti, 
kad tik šviesuomenė susirišusi su spauda.
Mūsų dienomis laikraštis pasiekia ir toli
miausius kaimo užkampius. Net skurdžiai gy
venus darbininkas, baigęs dienos darbo va- i limui, ne imperialistiškiems tikslams, bet

kų. . |
Jungtinių Valstybių politinių partijų va

dai yra patrijotai pilna to žodžio prasme. 
Nors jie rinkinių metu ir gerokai susipiauja, 
nors dėl vidaus politikos dalykų vieni kitus 
griežtai kritikuoja, tačiau kai iškyla visos 
tautos reikalas bendromis jėgomis ginti kra
što interesus ir. jo garbę, visi vieningai stoja 
j darbų, mesdami į šalį asmeniškus išroka- 
-vimus ir partinius skirtumus.

Gal Ir Gerai

kas, tikri lietuviai amerikie

čiai vyrauju.

Kaip ten nebūtų, riešutas 

kietas, ir taip ūmai persikųsti 

nesileis.

Yla tiesa, kad vaikai turėtų 
išmokti tiek, kiek jų galės lei
džia, bet jie neturi būti per
daug darbu apkrauti. Bet tai

jėlės. Vieni kitiems už akių 
užbėgioja ir sau tų progų pa- 
neveržti siekia. Kuo viskam 
baigsis, net sunkoku atsakyti.

Iš šalies žiūrinčiam atrodo 
ve kaip. Kuo kuo, betgi da 
dainavimu Lietuvoj neikim ė • 
sim. Kas abejoja, dabartinės 
Lietuvos gerai nepažįsta. Mat, 
tieji laikai, kada Amerikoj 
lietuviai o Lietuvos lietuvia
ms ne vien dainuoja, bet ir

T . .. tr i t v • ± x- visame kame užvedžioja, jauJungtines Amerikos Valstybes nusistatė , v , .
žymiai'padidinti karo laivynu toh «venln‘o nau^anaraoje P»

Mūsų manymu, neatsiras nė vieno gero
šio krašto piliečio, kuris tam būtų priešin
gas.

Matant didelius karo pavojus Europoje, 
stebint kas darosi Tolimuose Rytuose, Jung
tinės Valstybės negali sėdėti ramiai sudė- 
jusios rankas ir nesiruosti, žinotna, ne puo-

landas, grįždamas namo, būtinai iš savo už
dirbtų centų nusipirks laikrašti. Taigi ne- 
perdėjo tas, kuris pasakė: šiandie tik lauki
nis žmogus laikraščių neskaito.

Toji tūkstančiais egzempliorių kasdien 
ir kas savaitę plūstancioji spauda nėra ne
reikšminga. Ji yra galybė, kurios įtaka la- 

, bai plačiai ir labai giliai siekia. Ji yra tarsi 
iš mažų lašelių susidariusi srovė, kuri viskų 
su savim nešasi. Reikia atsiminti, kad laik
raštis apima visas sritis ir jame rašoma 
įvairiausiais klausimais, kad jis ne tik pa
duoda sausus įvykius, bet nuolat tam tikroje 
šviesoje juos įvertina. Tokiu būdu laikraščio 
poveikyje susidaromos: politinės pažiūros ar
ba nusistatymai vienu bei kitu visuomeninio 
gyvenimo klausimu. Dar daugiau — neretai 
laikraštis nulemia vienokios ar kitokios pa
saulėžiūros pasisavinimų. Žodžiu, spaudos 
reikšmė mūsų laikais yra didelė iij neabe
jotina. “Redaktoriaus kėdė kartais atsveria 
trijų valdovų sostus” — pasakė vienas pran
cūzų rašytojas. Įvertindami tų didžiulę spau
dos reikšmę, visi stengiasi jų panaudoti savo 
tikslams, savo idėjų skleidimui. Šiam reika
lui negailima nei lėšų, nei kitlj, didžiausių 
aukų.

Deja, tik mes, katalikai, dar vis nenorim 
pakankamai įvertinti spaudos. Nors nepato
gu, bet reikia prisipažinti, kad mes žymiai 
vėliau, negu mūsų priešai, atkreipėme dėme
sį j spaudų ir pradėjom jų tinkalmai organi
zuoti. Už tų klaidų šiandie mes kenčiame — 
didžioji ir pati įtakingoji spauda nėra mūsų 
rankose. Tiesa, yra gerų ir labai rimtų ka
talikiškų laikraščių, ypač kitose valstybėje, 
tačiau jų įtaka toli gražu tiek nesiekia, kiek 
milijonais egzempliorių spausdinamų nekata
likiškų laikraščių. Negana to,'. kad ipes per 
vėlai įvertinome spaudos reikšmę ir pada- 
įėlne didelę klaidų, tačiau męs ir dabar dar 

\ nesistengiame tos klaidos atitaisyti. “Mes 
katalikai, sako žymus vengrų katalikų vei
kėjas P. Ad. Bangba S. J., 60 procentų savo 
jėgų skiriame pastoracijai, 20 procentų auk
lėjimui ir mokymui, 15 procentų labdarybei 
ir socialinei glooai, bet vos 1 procentų teški
name spaudos apaštalavimui, nors ir žino
me, kad spaudote reikšmė ir galybė yra ne
paprastai didelė”, Ar ne laikas būtų blai
viau pažiūrėti ir teisingiau jėgas paskirstyti ?

Dabar mes ieškome naujų kelių ir sėk
mingų būdų grųžinti pasaulį prie Kristaus. 
Jeigu'mes norime, kad pavyktų mūsų pas
tangos. sukrikščioninti pasaulį, mes turime 
pradėti daugiau vertinti spaudos reikšmę: 
šioje svarbioje misijoje. Žinokim, kad kovo
je uz Dievų šiandie patikimiausias ginklas 
yru spauda. Šv, Tėvas Pijus X aiškiai pa
sakė: “Veltui statysite bažnyčias, rengsite 
misijas steigsite 'mokyklas, darysite visokių 
gerų darbų — visos jūsų pastangos nueis 
niekais, jeigu nemokėsite naudotis katalikiš- 
kkja spauda”. Taigi, daugiau dėmesio spau
dai!

s iii ko. Geriau sakant; padėtys 
persimetė. Ten, kur pirmiau 
stovėjo amerikiečiai, ten šiam 
dien jau stovi lietuviečiai. Ne 
vien stovi, bet ir su visu riim 
tumu giliai galvoja. Pasėkos 
to viso tos, kad mes jau kur 
tai jų užpakalyje užsilikom. 
Nors mažai kam taip atrodogeresniam saugumui, apsigynimui.

Jau aiškiai matyti, kad japonams i11' jj^gį (aip jau yra. I*r‘vairiai
vyks atsiekti savo tikslo Kimioj, kur jie nei, , ,, ..... v. TT„. , f •*’ .“ kada savo padėti atgal atgau-
be reikalo įsiveržė. Užimtus kraštus jie ap-!
gyvendins japonais, juos gerai apginkluos, 
sudarys didžiausių karo jėgų pasauly ir ta- 
įla — pasauli, laikykis 1

Tiesa, Dėdė Šamas toli nuo Japonijos.
Bet jis turi salas, .kurioms tikrai yra pa
vojų iš japonų pusės. Tų mato šio krašto 
vyriausybė, tad ji ir ruošiasi.

Reikia Ir Kontrolės

Chicagos miesto taryba nutarė, kad visi 
arklių lenktyniij laimėjimo tikietų pardavi
nėtojai (bookies) turėtų specialinius miesto 
valdžios leidimus, už kuriuos turės mokėti 
net po penkis tūkstančius dolerių į metus. 
Tokiais -mokesčiais iš šių gemblerių miestas 
surinksiųs apie du milijonus dolerių į me
tus ir tuo' užlopysiųs savo biudžeto skyles.

Reikia tik įsivaizduoti, kiek turi uždirb
ti gembleriai, kad galėtų sumokėti valdžiai 
tokius aukštus mokesčius! Be to, juk jie už
laiko didelius ofisus, moka aukštas nuomas, 
turi daug darbininkų, išleidžia lenktynių rei
kalams specialinius laikraščius.

Iš Jo aišku, kad tame biznyje yra kas 
nors negero. Dėl to valdžia turėtų tuos “biz
nierius” ne tik aptaksuoti, bet ir griežčiau
siu būdu kontroliuoti, kad jie neskriaustų 
žmonių.

Nepriklausomybės Sukaktuvių 
Minėjimas

Šeštuose metuose vaikai pa- netiktai mokin.
prastai pradeda eiti į antrų u vaikug njUnie> jie turį tajp_ 
mokyklų, kur jie auklėjami gl kad jįfc pagerėtų pa.
tuose dalykuose, kurių žino- n)oko6e> kurias gauna mokyk_ 
jimas yra gyvenimui reikalin- Ioje Ir tikyba> bQdania pir.
gas. Pirma» ir kuo svarbiau- inas jr svarbiausias dalykas, 

- Carnegie Kero Fund Co-, sias pamokinimas, kurį vaikas tgvaį Uri priiiŪPgti> kad jŲ 
įnnussion paskelbia kai kada apturėjo nuo jo tėvų, turi tik- 'ikai taipgi gerėja tikybiniu-

tai • būti tęsiamas ir praple- nie pamokinime, 
čiamas antroje mokykloje. Kū į
dikis yra dabar galintis pri • Tėvai, tuomet turėtų būti 
imti tokį pamokin&nų, nes pe- kriai įūpestingi duoti jų vai- 
nktuose arba šeštuose metuo-i ^a'uls rirpo laiku labai pa- 

sj tokį plonų asmenį, kad ga-’ge jis yra kūniškai ir protiš-1 Plasri> maitinantį valgį, nes 
lėtų įsileisti ir kūdikį atgal kai pakankamai išsivystęs. paikai netiktai įuri mokintis, 
išnešti? Be to, šulinio kaklas
visokių diegų, šaknų kaupi- 
nas. '.Bile kada pradės griūti, 
ir besileidžianti nudėti. Vieto-

įdomių dalykų. Štai ve vienas 
tokis. Įkrinta mažas vaikutis 
į astuonių dešimčių pėdų gy
lio šulinį. šulinis tik vienos 
pėdos platumo. Kur dabar ra-

Bėt kuomet mes pažiūrime 
į dabartinį mokyklos planų ir 

Į į pareikalavimus, kurie daro-

sim. Istorija, mat, tais- pačiais 
takais negrįsta. Žodžiu, Lie
tuva jau -mokytojos suole sė
di, o Amerika tui' jos klau
syti. Dahargi. Pašvęsti ir iš
eikvoti tiek ištekliaus ir lai
ko tokiam dalykui, kuris nei 
vieniems nei kitiems nieko ge
ro neatneš, nejaugi apsimokė
tų.

Prie pat dalyko vienok grį
žus, gal, būtų taip. Kalbėti 
apie visos Amerikos lietuvių 
dainavimų būtų tik veltus bu
rnos aušimas. Žinant, kad to
lūs dalykas negalimas, kalbė
kim tik apie save. Ištikrųjų, 
prie to norint prieiti, būt ga
lima pamėginti šiaip. Mūsų vi
sas dainavimas susispietęs prie 
bažnytinių kuopų, kurioms už 
vedžioja vargonininkai. Jei 
taip, tad, tegu jie patys iš
eities ieško. Dabar turi savo 
spaudų. Gali išsireikšti, kaip 1 v
jienis patinka; tegu prie to 
ir eina. Kiti gi, jei tik vienų 
kitų patarimų galim pasiūlyt. 
Vienas tokis spaudoje jau pa
sirodė. Štai, ve, Chieagoj at
siranda įžymus Sasnausko cho 
ras, kuriam užvedžioja prof.

_ . . • . . . . Pocius. Kalbant vien nuo sa-vasa musų tauta rengiasi iškilmingai mi-i .
nėli Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo pareikšti galima,
dvidešimtųsias metines sukaktuves. j patsai Pocius yra taip sa-

Nepriklausornybės Aktas paskelbtas 1918! kimt mūsų amerikiečių dainos 
m. vasario 16 d. i Napoleonas. Kol kas gabesnio

Ne tik Lietuva^ bet ir jos išeivija, ne- da neturim. Jo vedamas ebo- 
išskariant nė amerikiečių, susirūpinusi, kaip-* ras irgi sau lygaus neturi, 
tų sukaktį tinkamiau ir iškilmingiau minėti.

Įvairios šio krašto Lietuvių kolonijos jau 
yra sudariusios planus. Chicagos lietuviai ka
talikai taip pat neatsilieka.

A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskri
tys ir visi parapijų chorą i sutarė sursngti 
didelį kone&rtų kalbomis ir baliūm erdvioj 
Ashland Auditorijoj. Tai bus vasario 20 d.

Patiems vargonininkams suti
kus, o visuomenei pritarus, 
tegu toji dųinos kuopelė Ame

. . . , . mi iš mokyklos vaikų, ir tuo
ju* vieno, galės būt negyvi du. I , . • •
L, . 2 • xi_«_ . -iZ x 'met palyginsime juos su jų

jaunyste, jų švelniu organiz
mu, jų menkais gabumais ir 
galėmis, mes galėtume gerai 
užklausti: kaip gi vaikai per
kops tokius kalnus nesusižei- 
dę? Su neišvystytomis jų pro
to ir kūno pajėgomis jie tik-

Kai matai atbėga kelių metų, 
plonas, kai smilga, nusausęs, 
kai šaka, juodas, kai varmas 
mūrinukas - nigerukas. Ir il
gai netrukęs sušunka:— leis
kitmane! Minia tik to ir lau
kė. Ant -tų pėdų apjuosia jį 
virve aplink pažastis, ir tuo
jau tamsian šulinin ūžt! US 
valandėlės virvė sumirga. Rei 
škia, jau traukit! Traukia. Iš
traukia. Bėt, tik murinų ir 
su vaikučio marškinukais. 
Kur kūdikis? Vaigi, girdi, ve 
prie pat viršaus, jums virvę 
smarkiau truktelėjus, marški
nukai: perplišo ir vaikas at
gal numarmėjo. Nelaukit il
gai, o tik kabinkit man virvę 
už kojų, i ir leiskit mane galva 
pirmyn! Minia, kai iš ugnies 
šoko! Kai matai mūrinukas 
stačia galva šulinin krinta. 
Virvė suvirpa. Vadinasi, trau 
kit! Na ir šiuo kart ištraukia 
ne vien mūrinukų, bet ir ne
gyvų kūdikį jo naguose. Ar 
da neįdomu?

bet taipgi ar augti. Jei valgis 
yra, gal, šiek tiek prastas, ski
rtumo nedafo; priešingai jie 
neturėtų priprasti prie per- 
puikaus valgio. Spirito gėri
mai turi būti laikomi nuodais 
vaikams. Tegul jų drabužiai 
būna paprasti, lakštingi ir pri 
taikinti metlaikiui. Jokiu bū
du jokios tuštybės; ji veda 
prie puikybės. Turi būti pri
žiūrėjimas, kad būtų labai sau 
sas miegkambarys, gerai išvė- Z

rai stokoja ištvermės; ar jie <bnfas įr labai paprastos, svei- j 
kos lovos, taip kad užbėgtų 
išlepininiui. — Kun. S. Kneipp

neturi pakrikti protiškai ir kog iav0S) taip kaj užbėgtų
kūniškai, kuomet jie priversti 
sėdėti mokykloje per ištisa-:
valandas.

— Pusės ligų žmogus nepa-

Jie ima mažai arba nei kiek 
dėmesio pasekančiose pamoko
se. Tuomet, jei mokyklos pla
nas yra perplatus arba per
daug apimantis, negalima pa
sitikėti nuodugnumo besimo- , 
kinime ir pratyboje. Ir kaip 
galima atsiekti priderančio 
proto ir kūno sudarymo, kuo
met kiekvienas pastovas pa
gerinimas yra atsiekiamas. 
Vaikai* iš prigimties yra smal
sūs, godūs išmokti ir norintys 
išmokti; bei kuomet jie paro
do visu jų atsinešitiiu kad jie 
daugiau negali pasekti moky
tojo mokinimų, o tačiau yra 
priversti tų daryti, jie neap-

žinotų, jei prieš valgant, nors kęs jų pamokinimų ir darys
trumpų Tėve mūsų atkalbėtų. 
Širdingas poterėlis sukaupia 
išbrizgusius dirksnius, sulaiko 
bereikalingų širduiš plakunų, 
iv priruo&ia burnų ir skilvį 
•maisto svečių kaip reikiant 
sutikti. Be niekur nieko nu
alintus vidurius šaltu vande
niu apipilti, — ne valgis, o 
tik apsiryjimas.

kaip jauni arkliukai, iš kuriui 
perdaug pasitikima: užuot pa- 
žangėti, jie eis atgal. Ir jei 
ši tiesa paprastoje prasmėje, 
j’is dar labiau tiesa kasi ink 
mažiau apdovanotų vaikų ir

Lietuvos Pramonė 
Auga

KAUNAS (Tsb.) — Statis
tikos duomenys rodo, kad Lie
tuvos pramonė nuolat auga ir 
veikia gana gerai. Šiemet vei
kia apie 110 pramonės įmonių 
daugiau negu pernai. Kai ku
rios senosios įmonės priėmė 
naujų darbininkų. Tokiu bū
du apie 80-0 naujų darbinin
kų pramonėje gavo darbo.

Šiemeit daugelis pramonės į- 
yn,onių plečia gamybų. Plytinės 
ir koklių dirbtuvės dirba pil
nu tempu. Audimo, celulozos 
ir faneros fabrikai dirba tri
mis pamainomis, gumos fabri 
kas — dviem pamainomis. Le- 
ntpiūvės ir malūnai dirba nor 
maliai. k

Pakilusias kainos ir padidė
jusi perkamoji galia teigiamai

tų, kurių organizmas 'yra ne* Pave*kė prekybų ir pramonę 
Rudens sezono prekyba šie 
met gyva. Ypač didelis staty
bos medžiagų ir trųšų jiarei 
kalavimas. Tuo tarpu tik ne
rodo gyvumo javų prekyba. 
Už tat gyva sėmenų, gyvuliu, 
žųsų ir kitų ūkio produktu 
prekyba.

Ūkinio gyvenimo atkutimui 
nemaža padėjo viešojo pobū
džio investacijos, kaip plentj 
tiesimas, tiltų ir valdinių lį 
savivaldybių trobesių statyti

tobulai išvystytas. Protiškas 
vaikų išsivystymas skiriasi. 
Daug vaikų yra toliau nužen
gusių penktuose arba septin
tuose metuose nekaip kiti de
vintuose arba dešimtuose. Nė
ra net pageidautina, kad jų 

į protiškos pajėgas išsivystytų
Netrukus Kaune—Vilijam-1 peranksti ir pėrgreitai, nes

NAUJA ŠILKO 
ĮMONfi

i - t x i-i , i poieoe manoma atidaryti nau-, su tokiais paprastai pasidaro nkos lietuvių katalikų vardu f . .. . „ L. . AT. . . . », I jas šilko ir vilnonio suko ta--'liguistas ir susilaukia anksty-o Lietuvos hetuviams-uztrau-.'; .
kja bęikas. Šių naujų silke įrno vn gedimo arba visiško sunai-

nė steigia žymūs Kauno pra • 

moninrnkai, todėl reikia tikė-

k i nū m o. Yra daug vaikų, ku
rie septintuose arba aštuntuo
se metuose rodo mažai talen- 

pasiro- bos kokybė žymiai pagerėsiu-j to, o tačiau už kelių mietų vė- 
dyt. Amerikos lietuvių jauni- nti. į, liau išeina visa tuo stipresni.

Tai vienok ir da kartų pa
Kad sias iškilmes padalyti tikrai pasek-j kartokim, ar apsimoka? 0 gai tis, kad ateitvje šilko gand

ingomis, patrijotiškoji Chicagos lietuvių geriau būtų kuo kitu pasiro- bos kokyl)ė žymiai pagerėsią-ini ugomi
Visuomenė turėtų visais atžvilgiais koope 
ruoti su jų rengėjais.

Kovoja Už Savo Teises

Tikintieji žmonės Sovietų Rusijoj, nežiū
rint skaudžiausių persekiojimų ir žudymų, 

vis dėlto tebekovoja už savo teises.

Rumunų evangelikų organas “Kircldi- 
cke Blaetter” praneša, kad Rusijon gilumoj

.prasidėjo s.tiptus religinis judė,įimg& Apie 
300 bažnyčių gyventojai atidarė jėga. Ati
darytas bažnyčias nuolat pasikeisdami sau
go kaimiečiai. Pamaldas gausiai lunko tikin
tieji. Tarp l>esim«Wžianbių matosi ir unifor
muotų kareivių.

dvasininkų suėmimų Sovietų Rusijoje vėl 
įsisiūbavusi tikybinio persekiojimo banga. 
“Lsvestijos” atspausdino straipsnį, kuriuo 
puolami dvasininkai. J*ie vadinami šnipais ir 
kaltinami savotuojų rinkimus ir t.t.

Duodamas Sies “Izvestijų” citatas, an-
“Daily Tetegraph” rašo, kari ryšium su, glų laikraštis reiškia didelį nusistebėjimų to- 

stačiatikių vyskupų ir visos eilės katalikų J kia Sovietų antireliginės kovos taktika.

Kas pasitiki draugų pagal
ba, tas be baimės gali imtis 
ir sunkesnių dalykų.

Kas nieku nepasitiki, tus 
niekuomet neįsigys draugų.

Aleksandrus Didysis pakluu 
srita, kur yra jo brangenybės 
atsakė: — “drauguose”.

Kaip ūkis, taip ir siela, sa
vęs neregėdama viskų mato.
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Mažuju Skaitytojų Skyrius
Parašė |. špillmann’as Vertė P/’Mikonylč

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazų gyvenimo
(Tęsinys)- .tolimoje pievoje užmušė o-_. . i žius. Indus su gyvulių krau-

l’etraitis nenorėjo ir neina- įa pastate aukuro dešinėje, 
ne tai daryti, .lis aiškiausiai |\’į.sį brukosi artyn padažyti 
suprato, kad aukotojas aukos pji-^fųi arba skepetaitės kraš
tų visų vardu, kurie tolio, nes jie pripažino slap-
peilj. 4 ai vienintelis, ^uri&Ajng}t p, krauj0 veikimą. Vy- 
pasipriesino jaunajam abelia-Į ,.a: bnuiju šlakstė gin-1
zui.

BAJORO SŪNUS

krikščionis! — su

Iltį lS

\l t/liii ils l.hlUS)/ti 

Kas man uždainuoja, 
Kaip l’i/luulns Jhdis 
Su priešais kovojo.

t ■'

Mį/Uh įpinta kraštą, 
Mąliu ir m plėsiu,
<) saro kalbėlės 
Neišsižadėsi a.

K. Jialandčlis.

Bajoro suims Augusias, ko įčiu juo# tamstai, kai 
kių 14 metų lierniukns, buvojimu sunkiose aplinkybėse tu 
karaliaus' prieškambary sar- ,rčli koki palengvinimų”. 
gvlH’je. Karalius negalėjo už-i Tokia vaiko meilė dideliai 
migti ir suskambino, kad at-1 patiko karaliui. Atnešė jis 

neštų jam knygų. j ritinį auksinių ir įdėjo ge.
Bet Augustas buvo kietai į- ratu sūnui į švarko kišenę.

migęs ir nieko negirdėjo. Ka- Karalius- buvo tikras jogei
ralius ėmė skambinti dar Augustas tų dovanų nusiųs
smagiau ir tankiau, bet vėl- savo motinai, ir vėl nuėjo į
tui. Pagaliau ateina jis pats savo miegamųjį.
iš miegamojo kambario i j T„ .

Kai berniukas

gulė

DIDŽIAUSIA PA
SAULY SIENA

Prieš 1500 metų dar prieš 
Kristaus giminių, kad sveti
mieji nesibrautų į jų kraštų,

, kinai sugalvojo savo tėvynę 
apsitverti didžiule siena. Ir 
tvėrė. Daug darbo padėję 

■ daug metų dirbo, bet visos Kf 
! nijos neįstengė, aptverti. O 
kiek aptvėrė, stovi ta siena ir 
iki šios dienos 2450 kilometrų 
ilgumo, 5 metrų aukštumo ir 
16 — pločio. įdomu jum būtų 
tokių sienų pamatyti? Žinoma. 
Aš jų mačiau, bet ne tikrų, o 
paveikslėly. Atrodo ji taip: 
Kinija, kaip žinote iš geogra
fijos, kraštas kalnuotas, tai ta 
siena per kalnus aukštyn že
myn, aukštyn žemyn, kaip gy
vačiukė raičiojasi. Mačiau ir 
feigrofijų, kaip Japonų kare į 
viai, prisitaisę tam tikras ko
pėčias lipa per tų siena. Bet, 
žinot, broliukai, sunku, nors ir 
geriausiom priemonėm apsi
saugoti nuo priešų ir nuo ka- 

tuo-
met nebus, kai žmonės bus tei
singi ir norės vieni kitus su
prasti, o ne plėšti, grobti, žu
dyti, kai klausys Kristaus i- 
sakyr.10 — mylėk artimų, kaip 
pats save. Aukime mes tokiais 
žmonėmis, žiūrėkime, kad bent 
savo krašte būtume visi bro-

us, knd pergalėtų priešus. 

Prasidėjo antroji šventės i . v. , , .nihuuo ir
. prieškambari. 1... .

aukoti! Lig šjol aS,*1?1'“' vyra. kursto ug- c|(.žnas jaunikaitis gnr ka*aaJ« ™<>° ** P'»'R>!>
laikiau savo draugu ir ft'’ ru0H! ruot“' va'K,ns’ V <KW ,„io-oio sėdėdamas ve,k kas JI bus ‘"'P

‘luste.p po vienų ar grupėmis miegojo seaeciamas _ lovonoj R yto
prie rašomojo stalo, ant ku- .. .. .. , .. .. .

. .. . . _ metų, kaip tik karalius išėjo
deganti žvake; .. . .

Kaip, nenori su
— Kuo 

suko jis. 
mumis 
tave
galvojau, kad kitų kartų 
drauge žygiuosime • prieš ru
sus. Nė vienas, kurs su ma
nim nesimeldžia, negali būti 
mano draugas.

Jaunasis lietuvis nepakeitė 
nusistatymo ir nelietė peilio

i i.s

ejoprie senio Marjonio sn 
prašymais. Dvasininkas, iš- rio stovėjo
klausęs jų prašymų, paėmė j i ties juo gulėjo dar neužbaig- 
rankas kailine kepurę ir prieš biiškas. 
kryžių kalbėjo prašymo mai
das. Jis maldavo didįjį Tha 
ir Jo motina laimės ir sveika-

nenorėjo dalyvauti prie- tos, palaimos namams ir ban
donis, pergalės ir grobio, ir 
pagalbos atkeršyti rusams.

Kai visi vedusieji pareiškė 
gančiomis akimis dar kartų jsavo prašymus, tada ėjo ta 
pakartojo savo reikalavimų, šventės dalis, kuri daugiau- 

. . . . šia primena mums pirmųjų
krikščioniu papročius. Senis

taringose, pusiau pagoniško
se, .iškilmėse ir tuo nusikalsti 
Aukščiausiajam. Malekas bliz

Karalius perskaitė laiškų, 
kurio pradžia buvo tokia: 
“Mieliausioji motute! Štai 
jau trečia naktis, kaip aš už 
kitus savo draugus apsiė
miau būti naktinėje sargyboj.
Vos begaliu ištūrėti. Bet kaip 
aš džiaugiuos, kad tokiu bū
du per keletu savaičių gavau
uždirbti dešimti taleriu. Siun i sąžiningai.tarė .jis, laikysiukoši,

tave išdaviku. 'I 
nešiu savo tėvui, kad jis pa
sielgtų su tavimi taip, kaip 
jis elgiasi su vergais.

— Nors tu grasai ir mirti
mi, bet aš neaukosiu, — tvir
tai atrėžė lietuvis.

— Kas atsitiko Alalekail! 
sušuko senis l'sbanokas.

— Siųsk peilį toliau.
— Krikščionis iš mūsų ju- 

nos nenori jo paliesti, — at
sakė jaunuolis. Kilo triukš
mai. Pasigirdo šauksmai: 
smeigti aukų peilį krikščio
niui į krūtinę!”

Senis Marjouas nutildė.

įlojau pra vėl priėjo prie aukuro. Jis 
paėmė pailgų duonos kepalė
lį į savo rankas ir, atsigrę
žęs į susirinkusių minią, iš
kilmingai tarė:

— Duonų, kurių jūs atnešė
te didžiajam Tha, aš buvai 
padėjęs ant to stalo. Ji da
bar šventa. Valgykite šios 
duonos, ji suteiks jums lai
mės. Jis laužė mažus gabalė-

iš savo miegamojo kambario, 
puolė Augustas jam į kojas, 
dėkodamas už taip didelę do
vanų ir prašydamas atleidi 
mo už savo kaltybę.

Pagyrė karalius gero sū
naus' tėvų meilę; nuo to laiko 
labai juo įsitikėjo ir ilgai
niui pakėlė jį į aukštas gar
bės) vietas. Augustas pildė 
jam pavestas tarnystes labai

MŪSŲ PARAPIJČS VEIKSMAI

Maryte, ar girdėjai apie 
mūsų parapijos veikimus? — 
užklausė Onutė susitikus Ma
rytę.

— Kokius veikimus? Ka
da? — ji atsakė.

— Mat kaip išvažiavai tai
bus nuo kepalėlio ir (]a]in0 ėui pas mus visko buvo ir dar
vedusiems. Paskiau paėmė 
medinį indų su šventu ir lei
do visiems iš eilės gerti.

Petraitis, kuris nuo ąžuolo 
visų eigų galėjo gerai maty
ti, gyvai prisiminė Šventųjų

n KJ

būna. Pirmiausia, kas trečia 
dienio vakarų įvyksta “Bin-

— Keno naudai? — 
miai užklausė Maryte.

— Parapijos naudai.

jdo-

— Kas trukdo j,ims mels-G’lus skausmas
tis!! - laukiniu 'riksmu tarė Č.'1” kart

Biiokitės didžiojo I*’0-" '1'eviskos.os meiles pas-JIS. 
Dievo įlaptis per nežinojimų ir prie-
tokios mūsų aulais. Ir tu, Ma- ,a'4 varf;s'! zmr'n"-' I“
lekai, kodėl leidi krik'sėioniui 'T» I ir prie

Nemalonios bus jam

taringų ceremonija.dalyvauti mūsų šventėje? Kri j 
kščionis neturi paliesti mūsų į (Bus daugiau)
šventojo peilio, nes tai būtų
netyros aukos didžiųjai Tha- 
Nan (Dievo Motinai). Kad 
tas žmogus toliau mums ne
trukdytų, tvirtai pririškite jį 
prie ąžuolo. Po aukojimo iš
spręsime jo likimų.

Pasakyta — padaryta. Vy
rai tvirtomis rankomis nutvė
rė Petraitį ir pririšo prie ša
koto ąžuolo kamieno. Po to 
sulaikytas aukų įrankis vėl 
keliavo per rankas. Kai pei-

Naujas Karalius

Adenas įžymus kinietis, ku
ris buvo užbaigęs aukštus mo
kslus, priėmė katalikų tikėji
mų. Jo tėvai jo išsižadėjo už 
tai; jo draugai jį apleido; jis 
neteko aukštos valdžioje vie
tos, tačiau skaitydamas Šven-

Vaikučiams invalidams pradžiuginti. Skautė Cbarlotte 
Steimvay, junkis No. 24 luite, riša dovanas Chicagos vaiku
čiams' invalidams.

Kalakutas — 
vilionytė.

Lietuva. Brangi - 
Lapkritys — 4-to 

gailės.
Voveraitė — 4-to 

naiėiai.
Dėkavonės Diena

sijonistas, kuris dažnai pas 
mus atvažiuoja. Vakarais bu
vo mišparai ir pamokslas. I |jaį f p. 3 s|.yr
Pirmadienio vakarų labai Daina __ 2 sk.
daug kunigų privažiavo * ir 
klausė žmonių išpažinčių. (4 
antradienio rytų nuo 5 va
landos, tai žmonės ėjo ir ėjo 
prie Komunijos.

— Ar nebuvo procesijos 
antradienio vakarą ?

. gre vicius.
A ilgei i na

— Žinoma, kad buvo ir 
dar kokia! — linksmai atsakė 

Bet Onutė. — šį kart mes, 8 to 
tik neklausinėk tiek daug. Aš j,- 740 skyriaus mergaitės, ir
viskų papasakosiu. . O, sek
madienyje, lapkričio 21-mų iš
kilmingai ,su gražia procesi
ja, eprasidėjo Keturiasde
šimt valandų atlaidai.

— Kas dah'vavo toj proce
sijoj? — vėl užklųusė Mary
tė.

— Na, lukterėk! sakau ty
lėki, klausyk, — atsakė Onu
tė. — Mūsų mokyklos moki
niai dalyvavo. O, šv. Mišias 
laikė ir paskui Švč. Sakra
mentų išstatė gerb. Klebonas 
Prelatas J. V. Miliauskas. Vi
si tarnautojai buvo baltai ap
sirengę. Paskui ėjo 5-to ir 
6-to skyriaus mergaitės su ve 
Bonais, o arčiausia prie Švč. 
ėjo mažyčiai bernaičiai ir 
mergaitės. Labai gražiai Se

gi dalyvavome. O chore gie
dojo vargoninkai iš kitų Pen- 
svlvanijos parapijų. Bet, kad 
būtum išgirdus kaip gražiai 
ir galingai tie visi kunigai 
užgiedojo — oi, Maryt, net

tąjį Raštų jis taip buvo įsiti- 
lis sugrįžo pas Marjomų, da- kinęs, kad Kristus yra Dievas, {sutės juos išmokino.
vė jis ženklų, kad atvestų 
aukų gyvulius, šeši vikrūs 
vyrukai atvedė jaunus ver
šius, parbloškė ant žemės 
prieš aukuro vidurį ir tvir
tai laikė, kol senis murmėjo 
žodžius: “Tha, Tha-Jezha,
Thą-Nan”. Paskui jis papjo
vė atvestus gyvulius .ir jų 
kraujų nutekino į medinius 
indus.

Vėliau netolimoje pievoje 
užmušė tris avinus. Jų krau
jų taip pat supylė į indus, o 
juos pačius užmetė ant laužo 
pietums. Ir vėl minia šaukė 
ir dainavo pirmiau minėtus 
maldos žodžius. O dvasinin
kas kruvinų peilį iškėlęs laikė 
prieš kryžių. Tada apkeliavo 
antrasis peilis. Juo užmušė 
likusius avinus. Jų kraujų su
pylė j indus ir juos sukapoję 
j šmotelius sumetė i katilų. 
Taip pat ir šis peilis buvo iš
keltas prieš kryžių. Galų ga
le, kai apkeliavo iš rankos j 
ranka trečias peilis, juo ne-

žmonijos Išgelbėtojas, kad jis 
bevelijo viso nustoti ir sekti 
Išganytojų.

Kada vienų sykį atėjo pas 
jį vienas jo draugų ir pradėjo 
prašyti, kad jis atsižadėtų Ka
talikų tikėjimo, jis su gailesčiu 
pasakė draugui, kad negalįs 
tai padaryti. Tada jo draugas 
tarė: “Tai gerai, tikėk savo 
širdyje kų nori, tik viešai nu
silenk prieš mūsų dievaitį 
Konfucijų, ir vėl bus priim
tas į pirmykščią vietą.”

Jam gaila buvo draugui sta
čiai atsakyti, tačiau be svyra
vimo tarė: “Kelios dienos at
gal, Jis atėjo į mano širdį; Jis 
permainė visų mano pasaulė
žiūrų. Aš negaliu lenktis prieš 
jokį kitų karalių, nes tada Jo 
išsižadėčiau. Aš atradau nau
ja Karalių, Jėzų Kristų ir 
Jam būsiu ištikimas”.

vo?
O žmonių ar daug bu-

— Oi, labai daug — net 
stovėjo eilėse ir užpakalyje.

— O, kas pamokslų sakė? 
— pasiskubinus klausė Ma
rytė.

— Kun. Gabrielus, tas pa-

vėlina Pa-jkė kaip Tėvelių klausyt. Net 
sakė, kad nenori vaikus ma
tyt ant gatvės po vakarienės.
Per sumų ypač pagyrė tėvus, 
kurie leidžia vaikus į katali
kiškų įnkyklų. Taipgi žadėjo 
kada nors netikėtai užeiti į 

Di- mokyklų pasimatyti ir pasi
šnekėti su visais vaikučiais.
Jis sakė, kad jis norėtų ma
tyti visus katalikus vaikus 
katalikiškose mokyklose. Reik
statyt mokyklas \Vilkes-Ba-j ro. Karo ir žudynių tik 
rre ir Pittston ir kitose lie
tuviškose parapijose — bet 
reik ir sesučių ir kunigų. Ra
gino, kad mes užaugę būtiunė 
kunigai, seserys.

— O kaip gražu! Taį nedy- 
vai, kad visi apie šitų gerų 
vyskupų taip ir kalba. Aš ir
gi'ji myliu.

— Oi, pavargau tau v iskųi jjajs j,, seserimis.
bepasakodama. . Likim namo.1 « ______ ___
kitų syk papasakosiu
apie Nekalto Prasidėjimo

SK. ber-

S.

Davei u Bro-

Pučia. Vėjas — I sk.
Pašoko — Kazukynų Sesu

tės.
— Bet klausyk, Maryte, 

štai svarbiausias, garbingiau
sias atsitikimas.

— Klausau, klausau! — ir 
atsisėdo Marytė.

— Penktadienį gerb. Pre
latas J- V. Miliauskas atėjo 
“Pažymius” išdalint. Links
mai įėjo ir su šypsena žiūrė
jo i mus visus. Ištikrųjų Juokinga
V.A*<S,, V1*',. ,s‘7'r švente ir kitus įdomius dalv-
zioję. lada linksma. P^ak::.;,.^ 4{i ScrantonY įvvkusius. 
malonių žinių knd naujųs.s Ar.ir, Onyte, kų aš dary

čiau be tavęs!
A' o lis I a n cija Pelke v i ė i ii I ė 

Šv. Juozapo mokyklos 
8-to skyriaus mokinė, 

Scranton, Pa.

Yyskupas Ihilev lai-
ašaros per veidų bėgo! Gaila !kys s<. Mišias musų bažny- 
kad nebuvai! tėlėje sekmadienį 7 vai., ir

kalliės į parapijiečius.— Taip, ir man gaila. Bet 
kų darysi, dviejose vietose 
ant syk negaliu būti. Beje, 
kokia ten programų prieš Pa- 
dėkonės dienų turėjote?

— Labai gražų! Štai iš
vardysiu visus:

Paaiškinimas — Jurgis 
Gvazdauskas.

“Lantern Slides” — 8-to 
sky. mokiniai.

Lietuviškos Dainos — Har
monikos 5, 6, 7 skyr. bern.

Poezija — 7-to sk. mergai
tės.

Daina — 6-to sk. bernai
čiai.
» Dialogos — Kibauskas ir 
Bagdonas.

Nemunėlis — 6-to sk. mer
gaitės.

— Oi, Onute, jiasakyk kaip 
jis atrodė, ką jis s,akė — ar | 
didelis, mažas, daiktas, men
kas ar —

— Sustok! Kiek klausi! 
Aukštas ne (liktas, atrodo 
rimtas, bet labai malonus, j 
Turi tvirtų, galingų, skam-j
bantį tėviškų halsą. Vienu —1 
žodžiu, tikras “Ganytojas’
Jis taip ir sakė mes “jo ave
lės” jis, taip gražiai į žmones j 
prakalbėjo. Tuojau visi pajų- Į 
to, kad štai mūsų Tėvas. Jis 
sakė norįs artimai su visais ' 
susipažinti ir taip visiems 
pagelbėti į dangų įeiti. Žmo
nės jautė jo nuoširdumų ir 
tuoj pamilo. O per vaikų Mi-j 
šias jis klausinėjo kausimų ir 
pasakaites pasakojo ir pamo-1 Ieško Naują Metą

E GOOFUS FAMILY
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VMV SHOULD 
TV4AT 

tNTEREST

Vaikas: — Tėte, nupirk 
man blibnelj.

Tėvas: — Ne, nepirksiu. 
Juk tu ir taip darai didelĮ 
triukšmų per visų dienų.

Vaikas: — Bet, tėveli, aš 
bubnysiu tik tada, kai tu mie
gosi.

Mokytojas: — Vaikai, kas 
iš jūsų žino kuo užsiima Ita
lijos gyventojai ?

Mokinys: — Aš žinau. Ita
lijos gyventojai užsiima dabar 

, savo karalystės perdirbimu į 
1 pasaulinę imperijų.

Motina:—Na tai kų gi vai
keli, išmokai pabuvęs vienų 
dienų mokykloje ?

Sūnus: — Nieko neišmokųAb 
dėl to mokytoja liepė dar ir 
rvt ateiti.

By H. T» Elmo

VOU OOGHTA <50
THERE AMD LtVE'.'.
YOU M16KT GET TO 
Be A GiG 3HOT H

'tBĮ
Vinimi
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Naujausias New Yorko pervažas, šis naujausios mados pervažas buvo nesenai baigtas ir kaip čionai rodoma jau lei 
u vandeni. Jo pastatymas kainavo 1 milijonas dol. ir baandžio mėn. pradės juomi vežioti žmones tarp Ne\v Yor-

Vieša Padėka

KENOSHA, WIS. — Ši įlo
mi noriu išreikšti nuoširdžią 
padėką visiems: giminėms,

Pirmadienis, gruod. 27, 1937

tai.tienei, K. Janušoniūte.i, \V. te gerasis Dievas visiems at 
Šeiniams, (i. ir B. Laura’čia- 
uis, P. Aukštuoliu , K. šeiniui,
A. Joeiūtei ir C. S menui.

Lucija Vamiūtė

SKA1TVKITK “DKaUGA”

lygina.

Širdingiausia ačiū kun. A.
draugams ir pažįstamiems, ku- Andriušiui, ki.n. P. Skruode- 
ric mane taip atjautė dova- niui, kun. P. Diskini, seserims: 
n.iiuis, lankymu ir linkėjimais Pins ir Grace už įnirši rdžiu- 

inkėjimus ir maldas.

LIETUVIAI DAKTARAI

tlziama 
ko miesto' ir Staten salos.

RINKTINĖS MINTYS KIEKVIENAI DIENAI
Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

,/♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦«-♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦
Gruodžio 26-ta Diena pūstuose, aš girdžiu tolimus 

_________ halsus iš tamsos šaukiančius

“Padėk man, tai aš būsiu Į 
išgelbėtas”. -— Psalm. CXVIII 
117.

mano kojas 
liūs.

nežinomus ke

rnu Kas labiausiai žingeidu, 
tai — kad jie savo cementan 
ir kraują pildavo. Pradėję ce- 

Ijmentą dirbti, tekino kraują, 
ką nutvėrę. Kai pritrūko gy
vulių, skersdavo vergus, ka 
linius, o net ir paukščiams 
perankšta pasidarydavo.

gyvent-Kuomet ant mano 

mo dienos naktis puola ir vė 

įuose iš nesaulėtų erdvių at-

Tu, kurs padarei mano na
mus taip maloniais, neapleisk 
jų Įnamio, kuomet jų sienos1 

j genda; o Dieviškoji Meile, o-

Gruodžio 27-ta Diena

“Tu esi mano prieglauda
Gelbėtojau visad esantis, vbūk siclvajte, kurs apstojo mane;, 

‘ tu, mano džiaugsme, gelbėk
mane nuo apstojančiųjų ma- Į

ir pridavė dai g dž augsmo 
laike ligos po operacijos.

Širdingai dėkoju K. Khm- 
kienei, K. hįleinknitei, Mar- 

' skali Eields 'and Co. ofiso ir 

j darbininkėm^ už labai brau 
1 gias dovanas.

Taipgi dėkoju už gi >•.< ir 
kitas dovanėles S. Šeiniui, S. 
Žutautaitei, B. Gudžiūnui, M. 
Beitaitei, sesutei Elenai, Šv.

Į Petro bažn. choristams; soda- 
lietėms; K. šeiniams, J. By-

Ištikrujij, žodžiu trūksta ti
nkamai padėkoti už viską. Ga
liu tik iš gilumos širdies tarti 
visiems giliausią padėka ir

LIETUVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
AKIŲLIETUVIS 

OPTOMETRICAbl.Y 
SPECIALISTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Alano Garantavimas

Tel Ofiso: Rez.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St. ,

Tel. namu:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieną ir 
, 1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare

Tel. Melrose Park 660 
Res. 2126 S. 5th Avė., Majrwood Av. 

Phone Maywood 2413

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Etai n., Ketv. ir Pė-tn. 10—9 vai. v. 

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

Tel. CANal 2345

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

Ketvertais pagal sutari į
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. A, J: MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredų, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpjūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai. ryto.Palengvins akių įtempimą., kas dk- 

ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervdotu- 
mo, skuudamą akių karštį, uttitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visu-ose atsi 
tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati 
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. .KaliK-s pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevaru 7589

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016 Res. 6958 So. Talman Avė. 

Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848DR. C. J. SVENG1SKAS

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pacai Sutarti.

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8,vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CIITCAflO, 1LL.

Office Ilours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays bv Appoiutment

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu Telef. PROspect 1930

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Kubatomis Cieeroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai, vak.
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tu mano stiprybė ir parama!'

Buk arti manęs, kuomet vi
sa kita nuo manęs eina — že- 
mė,, dangus namų paveikslu',' 
tamsos ir šviesos dienos ir ma- >
loningi veidai j mano iškelia
nti ta meilę, kuri aUiliepia 
mano meilei.

V*ive». mothert, asm*—th«y r* o*en 
•orcea to point the way to hair 
Health to their men tolkl For wome« 
lrnow that a healthy head produce* 
handsome hair! And that’* why 
women every^bere ore pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oi) 
thampoo which firsf nourishe* the 
tealp. then foke* the dūli, parched 
hoir and brings it batk to glowing 
Health. Fom-ol is so economicalj a 
fittle goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or. write for a generous Iriai bot- 
tie, enclosing 10c to cover pocking 
and postage.

FOM-OL
More tfu* a i
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Teužtenka jei 'mano neap
galvotas geras ir blogas ir a 
bu atleistu jier tavo gausią 
malonę, aš randuos mojanms 
pažįstamų rankų Į mano tin
kamą vietą.

Kur randasi kokios vargin
gos durys tarp Tavo namų, 
kokia priglaudžianti ūksmė,

Kristus yra “prieglauda nuo 
“priedanga nuo aud

ros“, “Didžioji Uola” vargo 
šalyje. Jis paslepia Savuosius 
uolos plyšyje iki pavojus ne
praėjęs. Jis priglaudžia juos, 
kuomet audra siaučia. Jis gi
na juos kuomet pagundos už
pildą, ir pridengia jų neat
gintas galvas kovos dienoje. 
Bėgdami į Prieglaudų, j e 
randa, gausią apsaugą, ir pri
versti džiaugtis Dievo garbės, 
viltyje. Joks vėjas negali jų 
ten užgauti; jokia audra jų

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

kur nuodėmė ir besistengimas sielų giedrumo sudrumsti. Yi-
liaujasi ir kur Tavo ramybės 
upė teka amžinai Įier dangaus 
žalias platybes. — Whittier.

— Senovės meksikiečiai irgi 
cementą pasidaryt mokėjo. J r, 
matyt, laikydavo gana gerai. 
Ir daliai* da galima matyti jų 
cementu palaikomų statybų. 
Keliai, tiltai ir kitokie daly-i 
kai da ir dabar griūti neketi- Į

sagalė meilė, yra jų prieglau 
da; įsikūnyjęs pasigailėjimas 

yra jų paguoda, gyvylm ir po 

ilsis. — Barrow«

Visko nustojęs saugokis, 
kati nors gero vardo nenusto
tum.

Jaunimas dažnai nenori su
prasti, kas tai yra nelaimė.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKiVTAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
- Tel. CANal 6122

PIRKITE KUMPIUS 
IŠ LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.

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

EMIL DENEMARK, Ine-
Buidc - Cadillac - LaSaile

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 9600_____

~KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Scrcdoj ir Pėtnyčio.į nuo 2 iki 6 v. v. 
Subutoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tel. Republic 5047

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

Valandos. 1—3 ir 7—8
Seredoinis ir Nedėl. pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J. KOWAR

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredoinis ir subatomis

Tel. BOUlevard 7042

! DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Scrcdoj pagal sutartį

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W- 63rd St., Chicago
Nedėliotu ir Trečiadieniais Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 

Pagal Sutartį. Res.: KENwood 5107

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHTCAOO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARdg 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

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

756 West 35th Street
Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li

goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tcl HEMlock 6700._______________

Kiekvienoje katalikų šeimo
je Imi rastis katalikiškas laik
raštis.

Veitui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir nereinsite 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu ty daktaru, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

t
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Skaitytoju Balsai

Unijos Reikšmė 
Darbininkams

Pjruiiaus'a kalbės.u apie a- 
ngliakasių i.nijų, nes toje d r- 
bo pramonėje teko man dau
giausia dirbti ir plačiausia su
sipažinti su angliakasu re ka 
lais. '

Atvykau j Ainerikų 11883 m. 
j kietųjų anglių klonį — Ma- 
lianov City, Pa. Tumu laiku 
jau supratau, kad tik unijos 
pagalba lengviau galima šį-tų 
laimėti nro angl ų kompanijų 
(Tuom laiku vadinamų anglių 
opereiterių). Tuojau Įsiraš au Į 
j Knigkts of Labor unijų, ku
ri stovėjo neblogai kaip na-1 
riais, taip ir turtu. Kadangi 
tuo laiku darbininkai buvo be-! 

galo anglių kompanijų išnau
dojami, todėl unija buvo pri
versta paskelbti streikų gruo
džio 24, d., 1887 m.

Pastreikavus 7 savaites lai 
mojome dalį reikalavimų. 'Ga
vome pakelti mokesti 7 nu,oš 
ir nupigino mainierių reikme
nis, t. y. pigiau pirkome pa
raku, aliejų ir kitus reikalin
gus daiktus.

Bet ne viskų laimėjome. 
Vienas iš pnalalnėjimų, tai 
unija nepadarė sutarties (a- 

grymento) su kompanijomis, 

nes tuo laiku unijos vadai ne

turėjo tokio supratimo. Nepa

darius sutarties, kompanijos 

pradėjo nepildyti sutarties su

unija, o unijos eiliniui nariai 
ti.o nepasitenkino. Taip įvv 
k'us, darb’ninkai visko netek", 
kų buvo |>er streikų laimėję. 
Anglių kompanija vėl pradė
jo šeimininkauti, kaip jai pa
tinka.

Kada kompanijų ėmė n; są
žiningai spausti darb'ninki s, 
tai darbininkai vėl pradėjo 
kalbėti apie unijų ir 1901 me 
tais pradėjo organinuoti Uif- 
ted M'ner Workers of A’.neri- 
ea. Pasidarbavimu veiklesnių 
darbininkų, susiorganizavo 
miesteliuose atskirų tautų lo- 
kalaū.

Čia noriu priminti dar ve- 
inų atsitikimų, kuris įvyko pru 
dėjus organizuoti United Mi- 
ner Workers of America. 1901 
m. kietųjų anglių apylinkėje, 
prie organizavimo prisidėjau 
ir aš su savo draugais; sutvė
rėme lietuvių lokalų No. 1500 
ir tapau išrinktas to lokalo 
prezidentu. Apie organizavimų 
unijos, žinoma, tuojau sužino
jo ir anglių kompanijos ir vie
nų gražių dienų ateina pas 
mane bosas, viršininkas jr vie
nas kompanas ir klausia, ar 

aš' esu unijos prezidentas? 

Taip, atsakiau; esu vetinio 

lietuvių lokalo prezidentas 

‘Kiek turite narių?’ vėl klau

sia? Keturis šimtus, atsakiau. 

Tada atsisukęs viršininkas į

kompanų pasakė: “Jau per
-1 ,. .

\elir ir nuėjo sava k keliai-;. 
Čia reikia suprasta, kad kom-

Aš pats jau praleidau 51 
nietų š oje šalyje ir atydžiai 
sekdamas darbininkų reika
lus, priėjau prie tokios išva- 

is, kud kiekvieno darbinin
ku yra privalumas ir parei
ga priklausyti darbin’nkų li

nijai nežiūrint tikybinių ir po
litinių įsitikiu mų. Nes tik per 
unijų ir per darbininkų susi
vienijimų galima laimėti ir
susilaukti geresnės ateities.

Todėl visi prū klausyk ime 
prie unijos, nes tik v'enybėje 

i mūsų galybė.
Joseph Balnius

klikos miestas, bet lietuvių pa
grobtas”.

O, “The Neus Chronicle” 
laikraštis išeinųs irgi Londo
ne, aprašydamas apie L’etuvų 
įdėjo jos žemlapį, kur Kau
nas yra “Kovno”, KluipėGi

“M«nel”, Gardinas “Grod- 
no”, ,o Nemunas tai ‘Nieman’.

Kas nepastebėjo “Chieago 
Daily Tribūne” laikrašty ra 
šytų to laikraščio korespon 
dento I). Das pastabų api,

( Tęsinys d pilsi.)

BUVĘS ETIOPIJOS VAL- Įkosi nepasiėmęs su savimi 
DOVAS NETURĮS PINIGŲ Į daug turtų, nes tikėjęsis, kad

Sųjunga grųžins jam sos-

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A.
JUOZAPAS RISKA

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimų vyrų ir tėvų.

Netekome savui mylimojo Gruodžio 21 d., 1936 m. 
Nors laikas tęsiasi, mes niekados tavęs neužmiršime. 
Visuomet rodos girdim tavo malonius žodžius ir kiek
vienų diena turi mintvse, bet veltui mūsų ašaros ir 
aimanavimai. Turime susitaikinti su Dievo valia, lai 
Gailestingasis Dievas suteikia jam amžinų atilsį.

Už a. a. Juozapo sielų bus atlaikytos Šv. Mišios 
su ekzekvijomis Gruodžio 29 d., 1937 an., Šv. Mykolo 
parapijos bažnyčioje 8 JO vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Ilsėkis Šv. Kazimiero kapuose ir lauk mūsų, nes 
toji diena ateis ir mums.

Nuliūdę liekam:
Moteris Barbora, dukterys Emilija, Ona. Estelle, 

žentai ir giminės.

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.

Mūsy Priešai

LONDONAS, gr. 26. - Bu
vęs Etiopijos imperatorius 
Selassie nusiskundžia, kad 
jis neturįs pinigų gyvenimui 
— plikas kai tilvikas. Jis sa

lų.

Nežiūrint to, buvęs valdo
vas gyvena 16 kambarių puo- 
š.nioue rezidencijoje su šeima 
ir tarnais — viso 22 asmenys.

Lietuva, iškovojusi sau ne
priklausomybę, mokėjo kaip 

; ■ Politikuoja. New Yorko miesto majoras La Guardia (kai- apsiginti nuo įvairių priešų ir 
rėj) ir buvęs New Yorko valstybės gub. Charles S. AYhitman. visuomet išėjo karžygiškai lai-

• ....... . ................................ .............. .. ........ ... ■ ~ ------ mėjusi, ar tai ginkluotų, ar tai
panija norėjo žinoti, kaip yra rbo sųlvgos. Po šio streiko ekonominį karų. 
stipri vienas, kitas lokalai pa- pradėjo po biskį eiti geryn į Bet Lietuva turi daug prie

ik ui prašalinti iš darbo loka- darbininkų padėtis ir reikalą- Jų literatūros dirvoje. O tin 
lų viršaninkus ir bandyti su- vilnas pripažinimo unijos. Tai- 1 kainai tuos priešus atremti 
ardyti pradėtų organizavimo gi matome, kad tik unijos pa- „mins yra stoka tinkamų žino- Į 

j dailių. Bet išgirdę, kad jau galba buvo galima šiek tiek nių, bei organizacijų, kurios 
I lokalai yra skaitlingi, paliko laimėti praeityje kietųjų an- tuo reikalu rūpintųsi, ar kaip Į 

i ainy bėję ii unijos organiza- glių kasyklose. tik kokioj spaudoj pasirodytų1
Unija suriša darbininkus į lietuviams neprielankus kome-1

vienybę obalsau: Visi už vie- ntaras’ tuoJ reikMų 
nų, o vienas už visus. Susiri- ,nuotl le,d*Jus bei Rytojus. , 
šus į vienvbe galima statvti i 0 Juk yra ž,non,a’ kad *Pauda 
reikalavimai/galima pasiųsti luridldel? ’tekln* tarPe 'žino' 

atstovai, kurie gintų dailini- j n,’a *’
nkų reikalus. ' Prieš kiek laiko

vimo darbas ėjo pirmyn sėk
mingai. Su pradžia 1902 me
tų U. M. W. of A. jau buvo 
suorganizuota taip, kad galė
jo paskelbti didįjį kietųjų an

glių streikų, kuris tęsėsi net 

; G mėnesius. Ir čia darbininkai 

i šiek tiek laimėjo: pakelta 10

1 ’ 1 kvienas darbininkas turi pri-1
klausyti unijai, nežiūrint ar 
jis dirba kabyklose, ar dirb
tuvėse. Darbininkas, nepriklau 

i santis unijai, reiškia kaip 
narsus kareivas stovintis ka
ro fronte be šautuvo ir be ki-

landa darbo ir pagerinta da-

I Urba Flovver Shoppe| 
^4180 Archer Avenue 1

į Gėlės Mylintiems — Vestuvėm. — 
Bankletums — Laidotuvėms — 

Papuoši mams.
Pilone LAFAYETTK 5800

i

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

Vaminklų ir grabnamlų 
-------o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

didžiulis
Londono laikraštis ‘Daily Ex 
press’, rašė apie Lietuvų ir 
Klaipėdos kraštų, apie kurį 
padarė tokių išvadų: “tai yra 
vokiečių miestas, ant Lietuvo? 
žemės. Liuteronų miestas, bet 1 
katalikiškoj valstybėje, ir yra 
tikrai vokiškas miestas vokie
čių atrastas ir apgyventas vo-

tokio- ginklo. -Visiems aišku, ,kieSiai8> o tik Lietuvos respn. 
kiek toks kareivis gali ka
riauti. Neorganizuotas darbi-

Taigi, mano suprat.biu, ki<

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

----- o-----
Mes atlikome darbą daugeliui' 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTER! 
AVENUE

ARTI GILINO AVB.

Telefonas 
SEEIey 6103]

CHICAGO, ILL.

ninkas dar menkiau gali ap
ginti savo teises, neįju begin
klis kareivis.

PIRKITE KUMPIUS 

Iš LIETUVOS 
BALTIC IMPORT CO.

VINCENTAS

NIRTAUTAS

mirė Gruodžio 24. 1 937. 6:1 5
vai., sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo , iš Seinų apsk.. I’aju- 
ričiiĮ parap., Čiperiškiaus kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 sūnus; Stanislovą, Walter ir 
Joną ir marčią Adolfiną, bro
lj Motiejų Nirtautą ir brolie
nę Valeriją ir jų šeimą; pus
broli Joną šutožių ir pusbro- 
lienę Agniešką ir jų šeimą ir 
daug kitu giminių.

Velionis gyveno 4609 Soulh 
Paulina st.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage avė.

Laidotuvės jvyks Antradieni, 
‘'Gruod. 28 d, iš J. F. Eudei

kio koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas i Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin- 

-gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiu m-; visus 
.gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnai. brolis, pus
brolis, marčios ir giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel, Yards 1741-1742.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M ĮJ II I A M P C PATARNAVIMAS 
AMljULANbt DIENĄ IR NAKTĮ

AT KOPLYČIOS VISOSEU 1 KAI MIESTO DALYSE

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakaran, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. P. 0. rtotias (1420 K.) — PraneMjai 

P. ŠALTIMIERAS

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY S FUEL OILS”

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehiU 0142 <*’

S. M. Skintas 718 Weet 18t.h Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp
Juozapas Eufeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A' 

TĖVAS Tel. VlRginia 0883

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ

Išbirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Toęlėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
S. VVestern Av.

B. KANAPACK1S, Savininkas
Chicago, Illinois

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOLLcvard 4089

Lachawicz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone ’ PULlman 1270

1. Liultvitius
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LATayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phono YARda 1138-1139



. ....................... —:— ■a -r
DRAUGAS

VIETINES ŽINIOS Skaitytoju Balsai

Rengiama Bankietas 
Dr-jos 25 m. Sukakčiai 

Paminėti

BRlBtiEPOUT. Dr ji Šv. 
Petronėlės priešineiini sus rin
k ima Imki* gruodžio • i d
valdybą 1938 metams išrink• tauškiem", 
ta: R. Mazeliauskienė —- pir- 
min., A. Dnleviich — vice pir-

Invių Auditorijoj ('mažose sve
tainėse) šios narės aukavo va 
karionei: O. Permemenė, F. 
( būras, I’. Kairienė, M. Zn- 
nauskienė, K. Zilvitienė, šeš- 
kanskienė, M. Kriniekienė, Mi 
seviėienė, Misiunskienė, 1) 
Šatienė, |{. Zilvitienė, S. Ka- 

Zoiienė, O. Va
liulienė, M.. Tamienė, S. Mi
niotienė, O. Gumbanigieno,

o-
i.š

min., A. Imurinovich — nut. i Sasnauskienė, S. Zigmonhii-
rašt., E. f'lmras — fin. rašt., 
C. IVizgard — kontr. rašt., ka
sininke, A. Sabaliauskienei at
isakius, jos vieton išrinkta

Nesteekienė, kasos globė- 
- P. Burbienės vieton iš-

:ta E. Jucienė. Knygoms 
ėržiūrėti išrinkta A. Nestee

kienė, B. Bytautienė, V. Dam
brauskienė.

Rengiama vakarienė ir šo
kiai dr-jos 25 meti} gyvavimui 
paminėti. Komisijon įeina: I*. 
Kvietkienė, A. Duleyičienė. 
Dedama daug pastaugi], kad 
vakarienė kvzigeriausiai pavy-

tienė, A. Dulevieb, O. Baltu
tienė, I*. Dubinskienė, M. Zi- 
inkienė.

Per vakarienę bus išdalinta 
dovanos narėms išbuvusiom 
sioms ligoje pašalpos.

Musų Priešai

('tęsinys 5 pusk,

Lietuvos ekonominę padėti, 
praeitais metais, ki.ri galėjo 
padaryti daug žalos. Tas 
respondentas, rašydamas
Lietuvos jau praeitais metei.- 
sakė, kad jau Lietuvoje < ko
muninis ir politinis pervers 
mas bei krizė čia pat, ir kad 
visiška valdžios permaina tuoj 
įvyks, bet dai- ir šiandie t>> 
bėra.

Tas pats “Tribūne” kores
pondentas toliau rašo, būk 
užpakaly Lietuvos valdžios 
“beliind the scenos ruler” v

J dr-ją gali įsirašyti mote-j ra p-nia Smetonienė. Ir kad
rys ir merginos nuo 16 iki 25 
metu dyka;, o nu,o 25 iki 40 
metu už $1.00 įstojimo mo 
kęsti.

Draugija turi virš 200 na- 
dr-joj 10 ir 20 metų ir neėniu 

rių. Petronėlė

Tik mirtis žmogų išgelbsti
ktų. Vakarienė rengiama Lie- nuo visokių nelaimių.

Lietuvoje via abelnas skurdas, 
vargas.

Toliau tarpe kitokių cituo 
janių dalykų, jis primena ir 
apio valdžios degtindarystę, I 
būk per ekonominį slėgimą, i 
degtinės pramonė nė kiek ne- ■ 
sumažėjo. Tas būtų nieko to- I 
kio, bet jis tą, Lietuvos deg
tinę užvardina rusų vardu:
“vodka”. Aš manau, kad di
desnė pusė Lietuvos gyvento
jų nežino kas tai yra “vod- ■ --------------
ka”. Ir gan įtekmingas Ame- Į Iš priežasties L. R. K. Fe- 
rikoje žurnalas “The Literary deraeijos rengiamų iškilmių 
Digest” dar nėra parašęs apie vasario 20 d., Ashland Audi-

PirmaJienis. graoi! 27. 1957

=

CLASSIFIED
i HPXIH)\ KAMBARIAI_______
I H> inlun Trys gražus kambariui, nau-
I jai lA'h'koi'iioli. Randasi 72C Wi'st 
i 2IhI Si. Knipkilės pas kui iiiiukų: 

A. Giliem*, 3131 So. Enur'Ud Aie.
_____

_ __________ A N O 11 A I
! Black Oold l ump arba Egg (ii no, 

Aline i nn $5.7 5. Stoker Seru-n Ings
| $5.00.

GRUNDY MINING CO 
CANai 7447

ni.vERi.Y shores

Kalioms dienoms papigintas iSparda- 
vimas loti), kurie randasi ant Mich
igan ežero kranto tarp Indiana State 
Tark ir Michigan City. Y.ra loti} 
kalnuoti) ir lygių, be miško ir su 
mišku, prie put ežero ir toliau nuo 
vandens. Dėl informacijų taškais 
kreipkitės j "Draugo” administraci
jų. 2384 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANai 7790

uAitmvAiu: stori; pardavi.mi'1
Seniai įsteigta geležių (harduare) 
krautuve pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina $4500 cash. 
Nemainysiu. Rašykite; Draugas, 2334 
So. Oakley Avė.. Chicago. Hox jl»70.'

Jonas Yerkas
PLUMBERIS

ir
SEWERAGE

KONTRAKTORIUS

Kalėdinė gėlių paroda. Lincoln parko (Chicagoj, gėlyne per abi Kalėdų dienas bus su
ruošta speciali kalėdinė gėlių paroda. Paroda bus atidaryta dienomis ir vakarais. Įžanga 
dvkai.

PRANEŠIMAS JAU LAIKAS
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU 

NAUJU METU!
Budrikas sveikina visus lietuvius per radio WCFL 
9-ti metai. Per 25 metus Budrikas patarnavo preky
boje, stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm 
ir teisingomis žemomis kainomis. Užprašo vįsus atsi
lankvti i Budriko krautuvės Sausio mėnesyje invento
riaus išpardavimo, kur sumažintos kainos rakandų, 
radio, refrigeratorių net iki 45 nuošimčių.

Naujos radios tiek yra ištobulintos, kad perduoda 
taip gražiai ir aiškiai tolimus ir artimus progranius. 
Kiekvienas atsilankęs gaus dykai naują, gražų ka
lendorių lietuvių kalboje dykai.

Baigiasi 1937 
siems geriesiems

• Electric Tuning
• Armchnir Control (optional)
• Sonic-Arc Magic Voką
• Magk Brain
• Magk Eye
• RCA Metai Tūbai
• Straigbt-Una Dial
• Baauty-Tone Cabinat
• Magnetito Cora

l-F Transformert 
a Fili Dynamic Spaafcar
• Tona Control
o Phonograph Connectioe

Lietuvą prielankaus straips
nio. Tr rašydamas apie Lietu 
vą vis netiksliai informuoja 
savo skaitytojus, kurių tarpe 
yra ir lietuvių.

Aš skaitau sau už pažemi
nimą, kad tas žurnalas nese
niai rašydamas apie Lietuvą 
pridūrė, kad mes, lietuviai, e- 
sanie atsiskyrę nuo savo “mo

tiniškos” Rusijos ‘motherland 
Russia’, krašto. Ar čia teisy- 

! bė l

Ir būtų ncpvošali tą žurna
lą perspėti, kad mus lietuvius 
prilygino

tori joj, Lietuvos Nepriklauso 
mybės 29 metų sukaktį minint, 
šiuomi pranešu, kad metinė 
ARD tradicinė vakarienė į 
vyks vasario 27 d., o ne va- i <•» f),anirn
sario 20 d., kaip buvome nu- -------
tarę priešmetiniame ARD su- j 
sirinkime. . i

Antanina Nausėdienė,
ARD centro pirm.

metai. Vi- 
“Draugo” 

skaitytojams pranešama, kad 
jau laikas užsisakyti vienin
telį katalikiška dienraštį 19- 
38 m. Nelaukite rytojaus die

nios, šiandien užsisakykite 
1938 metams if 9

Tlaikraščio karna: $6.00 me
tams, $3.50 pusmečiui ir Lie
tuvoje $7.00.

Gas Fitting-Instaliing Beer 
Pumps & Coils.

Nei vienas darbas per dide
lis — nei vienas per mažas.

2424 W. 69th Street
Tel. Hemlock 2867

ir paminklo projektą paruo
šęs. Tačiau komitete kilo gin
čų dėl paminklo pobūdžio. Bu
vo siūloma vietoj paminklo
pastatyti muziejų. Jau prieš 

prie mūsų pi įesų, > penkiolika metų, gimnazijos 
grobikų, bet gaila, kad nėra. direktoriaus Elisono sumanv- 
kam koxoti prieš tokias rašo- nill Panevėžy yra įsteigtas
mas nesąmones apie mus. muziejus, kuriame iki šiol su

Būtų geiai, ir nuoširdžiai rjnfcta labai daug vertingų ek-
patarčiau, kad Federacijos ce
ntras sudarytų iš Chicagos 
inteligentijos tam tikrą kū
ną, arba Vyriausią Tarybą,

sponatų; muziejui tvarkyti- ir 
jam plėsti trukdo tinkamos 
patalpos nebuvimas.

Taigi dabar galutinai misi

IMAGINE., .for the price of an ordinary 
radio, you get Electric Tuning t Just 

push the button--there’a your station 
—easily! Perfectly!...Foreign Stations, 
Police, Aviation, Amateur calls—easier 
than ever before. Greater power! In- 
creased seleetivity! Radio’s most lifelike 
tone! Come in NOWI

EASY TERMS 
FREE 10-DAY 

HOME TRIAL

Jos. F. Budrik Inc.
3417-21 South Halsted Street

3409-11 So. Halsted Street
Telefonas BOUIevard 7010

Transliuojamas K ražus programas per radio WOFIi, #70 kil. 
Nedėliomis 7—30 vakaro.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 3lst Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOE

2223 VVest 23rd Place
gAtlieka visokias medžio darbas, 
[didelius ir mažus, už prieinamą 
Įkaini}. Apkala namus šingeliais. 
[Dedame stogus.

Tori 35 metus patyrimo.

Res. Tel. Republic 5688
Chicago, Illinois

Tel. CANai 7514
CHICAGO

Jeigu kas moka padaryti ką 
tai jis pastatytų savo namus 
miškuose, žmonės ir ten jį ra
stų.

PIRKITE KUMPIUS 

Iš LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.

kurį tinkamai galėtų kovoti I statyta Panevėžyje statyti pa- 
prieš Lietuvos ir lietuvybės I _ muziejų. Šiai staty-
priešus ir kad, reikalui atė
jus, žinotumėm kur kreiptis.

Atsiminkim, kad turėsime*
stoti dar į vieną smarkią ko
vą, t. y. su vokiečiais kas link 
Klaipėdos krašto, o tai bus 
atkakli ir ilga kova. Daugu
mas iš mūsų paprastų žmonių 
bei kolonijų veikėjai nežino 
neį kam pasiųsti masinių su
sirinkimu išneštus protestus, 
rezoliucijas, bei telegramas ir 
dažniausiai mūsų tos rezoliu
cijos palieka padėtos ant len
tynos — neišsiųstos.

bai bus panaudotos pamink 
lui surinktos lėšos.

Pr. J. Vitkus

Panevėžy Paminklas - 
- Muziejus

KAUNAS (Tsb.) — Pane
vėžy jau prieš 10 metų buvo 
sudarytas komitetas Lietuvos 
Nepriklausomybės paminklui 
pastatyti. Komitetas pamink
lui surinko ir gana daug lė 
vų; skulptorius Zikaras bnvo

Buy glovės with what 
it savęsSe

Nerelk mokėti 50c už 
dantų most). Listerino 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikia. J< vartodamas per 
metus sutaupai $2.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

COMPANY,

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Jr Vaka
rais — Tr Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

S8H $oad80Hd sBuoppj 
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, REUMATIZMAS 
; SAUSGELE x

Nestkankyklte savęs skaus
mais: Reumatizmu, SausgSle.
Kaulų GSIimų, arba Mėšlun
giu — raumenį) sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kflno gy
vybę lr dažnai ant patalo pa-

. guldo.

CAPSICO COMPOUND mos-
■ tis lengvai praftalina vlrfiminD- 

tas Ilgas: mums Šiandien dau-
e gybė žmonių siunčia padSko- h nes pasveikę. Kaina 50c. per

nafta 66c. arba dvi už 31.05.
■ Knyga: “flAI.TINTfl SVEIKA- 

TOS” augalais gydytis, kaina
■ 60 centų.

3 Justin Kulis
■ 3259 SO. HALSTED ST.
■ Ohicago. UI
■'■■■■■■■■■■■M

COAL

Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYIjA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

KRUPNIKAS
— 80 Proof —

Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lietu
višką ■ Krupniką su 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
j tavernas. Ten L 
reikalaukit. •*
Į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebčkit 

mūsą labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.
Pbone Boulevard 0470

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrlkln) Kabinetą, karstus Ir garo kambarius: suteikiam 
elektrlkinius ir Švedų masažus; Pagelbėslm jūsų sveikatai VIOI.RT 
Spinduliais ir sieros Voniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninknis.

1657 VVest 45th St, kampas So. Paulina St.

s.MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tel. CANai 9585

//•foR y°uR
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Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la- 
ftus Murinę: Palengvina nuvargta 
vilas akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

1 VVrite for Free Book
I ”A W»»M •< Comfort for Vovr MURINĘ COMPANYt“ kaco

SU’alter Noffas, s»v.

WEST SIDE VIEŠBUTIS
KAMBARIAI RENDON, DIENAI 

AR SAVAITEI

SAI.fi RENDON DfiL VISŲ PARENGIMŲ 
VESELfiMR, ŠOKIAMS. BALIAMS

VIRTUVE. IR SIDABniNIAI INDAI DYKAI

Jim
iiiim

iim
fim

iiiiiim
m

iiiiiim
iiiiiiiii| 2435 So. Leavltt Street Chicago, III.

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirS

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50

j


