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Kanfimdi sveikinamas Šventasis Tėvas *i rinkę prie nušviesto* žiburiai* eglaitėj* minėvi K r iria u* l’igimimo šventę. .L telephnto.

apgaili fašiste ir naciu nusistatymą
Savo gilų amžių aukoja 
pasaulio ramybei, gerovei

VATIKANAS, gr. M — Rergamo »r Milane. Rergamo 
Vwi Romoje gyvenantieji kar mieste fašistu gaujos sunat- 
•litiniai Kūčių vakarų *uvykę kino Katalikų Akcijoj* *ėdy- 
j Vatikanu eveikino Avcntųjį Iv* vidų. Apie tai nepadavė 
Tėvų Kalėdų šventėmis. .In kiriiej fašistų spauda. Tas ne- 
Aventenyhė Piju* XI dėkotla- buvo žinoma nė pasauliui, 
ma* ui sveikinitnu* pareiškė:
“Mes jsavo gilų amžių auko
jame pasaulio ramybei ir Šimo
nių gerovei.”

Toliau Popiežių?, kalbės la
ma.. apgailėjo Vokietijos na
cių ir Dalijo.* faširių vykdo
ma.* klaidinga* rasiinvo prog 
ramae, kurias {atkerta žmo
gaus savigarbą ir laiavę.

Jo šventenybė pirmų knrtij 
iškėlė aikštėn, kad prieš po
rų mėnesių fašistai begėdiš
kai atakavo Katalikų Akci
jos skyrių* Venecijoj. Turine.* būti \nrZomn*

šventa*i* Tėvo* apgailėjo 
nacių ir fašistų rasizmo k bu
simu klaidingų nusistatymų. 
Ypatingai peikė fašistų prog
ramų jungtuvių reikale. Su 
šia programa paneigiamas 
Moterystės sakramentas. Ir 
dar skaudžiau — j»eriengb- 
mo* Ijiterano sutartie* sųly- 
gos.

Katalikų Akcija, pareiškė ' 
Popiežius, neturi nieko bend
ru sil [nlitika. j jų nesikiša ir 
l«slėl j<»* veikimą* neturėtų 1

Prasti laikai Pabaltijo valstybėse; 
neaztikrinta lytte visos spindžia

Žmonės ieško ramybės tik 
bažnyčiose ir maldose

RYGA. gr. Jtl. — Patialtijo 
'valstybėse Lietuvoj, |j»t- 
• vijoj ir K-tijoj. Kimių dienų 
, ir vakarų visų tikėjimų Im/. 

nyrio* buvo nepaprastai gau
singai lankomo* ypatingai 
melstasi dėl taiko* ir ramy
bė*. Ta* ,mt pa-ik artoji Ka
lėdų dienų, kmlangi žmonės 
|H>rgyveua neritmiau>iu«.«iuK 
laiku.*, kokių nebūta imi lais
vė* atgavimo. Visi try* kraš
tai gyvena laiku.*, kurie neui- 
tikrina rytdienos.

I To atsižvelgu* ir pirkliai ir 
■ |«rdiiotuvininkai nusiskun

džia, kad jie šiemet prMk Ka
lėda- turėjo tikrai pra*tusbi- 
kus. Ziuonė* visur lik peq>ua 
mažiau visko pirko, jut lyginu*
»U praeitie* imtais. Ypač |je- 
tuvije prieš Kalėdas pirki- 
mai sumažėjo.

Neužtikrinta ateitis karo J 
šmėkla spaudžia visa* tri* • 
valstybe*. Tarpe žmonių ne
užtiksi (mkilios dvaaioe, kokia 
reiškėsi seniau -iilanku* Kna
tam Užgimimo šventė*. Baž- 
nvėiose ramybė* ieškoma ir 
neapsirinkama. Tik *kaisčioN 
širdie* malda teikia ramybę.

ŠVENTASIS TĖVAS 
GRĮŠ I GASTEL- 

‘ GANDOLFOIspanijos frankistai dviem kyliais 
įsiveržė į raudonųjų pozicijas

HKNDAYK gr. 26. — Ap- mi* sniego pustymai. Nepai- 
turiinonii* žiniomis, frankistų .n»t to. daroma pažanga ir ku; grį; j CaaUdgandolfn — asmenų, 
armijos dviem kyliai* įsiver- tikimasi atsiekti tiksiu.

POPIEŽIUS PRIVAČIOJ 
KOPLYČIOJ LAIKĖ 

MISIĄS

VATIKANAS, gr. 26.
________ Sv««nta*i.* Tėvą* Piju* XI *a-

VATIKANAS, gr. 26. — vo privačioj koplyčioj laikė 
šventam* Tėvas Pijus XI n- treja* Mišias Kalėdų vidu
pio sausio 15 d. neribotam lui- naktj. Nebuvo jokių patalinių

NAC’AI PALEIDĘ
KELETĄ TŪKSTANČIU 

ŽYDU

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
Ar reikia geresnių fmdyntų!

VII.NII s. gr. A». Ne
tilai jvyku.*iii"-* \ iltiniu* kra
štu savivaldybių rinkimim-v 
Mtvnėionių a|r*kriti« 
įminiu tary biniukai:

MEKSIKOJE "SUKILI
MAI" PATIES CAROE- 

NO ĮVYKDYTI

iė j raudonųjų pozicija* Ka
ta Jonijoj ir pažangi uoja tiks
lu apgulti ir paimti Burrelo- 
nų, kur yra raudonųjų reži
mas.

Trečia para punlkua* vyk
doma* Paimta keliolika mies
telių. daug nelai*vių ir karo 
medžiagos, raudonųjų briga
doms nciruspėjus atsimesti iš 
sunaikintų pozirijų.

Puolimą* suriję* su nepap- frankistų bkūnai nepaprastai 
rastomis sunkenybėmis, ne* daug žala« padaro raudonųjų 
siaoėin dideli šalčiai ir virto brigadom*. .

i šiam {molini n i sutrauktas 
gaiuingn* kariuomenė* skai
čius. Kalėdų diena vakar mi
nėta prnnaldonii* tik užnngn- 
rinf*e kariuomenė* dalyse. 
Priešakinė* daly* užimto* 
veiksniai* ir jotu* nėra pro
ga* ramiau pabuvoti.

šiem* {iiiolimiim* pannudo- 
jami vi*ų rūšių ginklai. Ypač

vasarinius rūmus.

Tai darys gydytojų pataria
num. Gydytojai tvirtina, kad 
(,'nstelgnndolfo yra nukščinu 
juro* lygmalos nei Vatikanu*.
Tn* gi yra naudingiau Popie 
imu* silpnai širdžiai.

Ile to. Casteigandolfo 
num vieta

\ra

BETLIEJUJE KALĖDŲ 
PAMALDOS

SOVIETU POLICIJA SU
NAIKINO SLAPTA

NĖRA KOMUNIZMO RU
SIJOJE, SAKO KUNIGAS
WTNNEPEG. Kanada — 

Čia tarėjo {įkaitų api,- Ra- 
sijų fletroito uaiversit- to pil- 
d<«nn*is (ekzckutvvis) deka
nas kun. En-dcrika* Sieden- 
burmis. S. .1.

Jis jiažymėjo, kad *ov. Ku-
------------ rijo> nėra komunini*, ir tas

BETLIEJUS. Palestina, gr. neji rak ūkuojama. Komunie-
----  -------- i 20. — Tūkstančiai krikščio- Ino *vnrbiau*iae pagrimln* y-

RUMUNTJOJE VEIKIA t,j,? .{alyvavo čia Kalėdų nnk- 'm lygy !*-, o tenai jo* nėra.
tį iškilmingose pamaldose. T,,nni ^vrn iAkiluaios keli.** 
Jeruzalės lotinų rito {tatriar- Jrrs.nin Hin«ė«. n K| vir*ūr<* 
*.iu- .-u.uuiUįus* ramionoji biurokratija.
Dėlių kilsiąs. Gausinga britų Darbininkų ulinio* pigini ap- 
kariuomenė saugojo mieMelį. nnAaiim*, o hiurolrrntai turi 
Patriarchą* kvietė likim-iim- 'didžiatiriaa tdgn*. Papniati 
riim mel«ti« už nelaimingųjų'darbininkai turi vargti su 20) 
Palestinų, žmonijos livaduo- rublių mėnesiai, o kai knrie 
tojo krauju ir Dievo Motino, komisarai gauna iki 2t)JX» 

rublių mėneriui. Jie taipori

BAŽNYČIOS PRIEŠAI

r».Cl.C.t
litų BainyV-ė'- Komunijoje
tary lia čia turėjo generalinj

■MASKVA. — Sovietų rinp- ouririnkitnų. Nnujn* Tranayl- 
ta policija šiaurinės Kūnijos vanijo* nduiinislmtoriu* pir- 
tuiškiKMM* užtiko ir sunaikino mininkavo.
slaptų pravoslavų vienuoly- ftiam susirinkimui kliūčių 
nų. kuriame gyveno 26 vienuo rtatė organizacija, vadinama nudrėbtų.
Ižai. Jie Ihiyo tčglini iš lmlše- “Juodoji ?«argyha." kūrikam-______________
vikų sunaikinto Trejybės vie- liaus įsakymu uždaryta. lx*t
n uolyno Maskvoje. Kasti visi nepaliauja veikusi, 
vienuoliai suimti ir išsiųsti į

VENGRIJA IMA VEIKTI 
PRIEŠ ŽYDUS

iš brang. nvls'n.

BERLYNAS, gr. Al P.t 

iMiskutim-s dvi aavnites muini
1 hipiu e. imi i

k.-lel, lūk-tu.,. ii, z,- Mll1u jfrjl,Ull ,it (iS
dų iš koncentracijos stovyklų. ______________
Jie buvo suimti |wr narių vy-
Inbųnu# pnen»ii»tt« lapkričio
pirmomis dienomis. Paleisti jų 
tikras skaičius nežinomus.

SAN ANTONIO, Ter. — 
]$ Meksiku a|4ankęs gr]ia k u a. 

b-i ,w- -I““’1 G- l>*|*%. SS. IL Jis 
• įėjėjai- išrinkti 15D lietuviai, {uisukoja, kad šiemet Mekai- 
« gmliĮ. rusu. žydų ir lenkų k"J- iv>'kę “ankilunai” buvo 

imties Mckrikua prezidento 
Canleno įvykdyti. ,

Lietuvių atstovai Klaipėdos 
kramto seimelyje

KLAIPĖDA, gr. 2»>. —

llnurumn.* paleistųjų gii' » 
palb-gėtiaM. Kai kūnų calve* 
apnušiotae, kūno «laly - naša- 
hmoa.

Tas reiškia, kini stovy !»!<•»*• 
su jai* nežmoniškai • Iglasi. U 
l«akiau užklupo dideli šal’-mi, 
prie kurių stovyklos nebuvo

Ir štai kaip:
Iš Canleno kabineto im-Jo 

I.iv- sirguliuojantis žom«-* ūkio uti- 
tuviu* Klni|N*io* krašto *< i nirime S. Codillo. Tu ,mt bu
melyje i»i*i.ohh* dr. Traka- kų vyrianeybė ttžgrnb- ?vpti- 
na*. dr. Anvsaš. K'bran a* ir nių valriyhų aliejau- (žibalo) 

Po rinkimu vo- šaltinius. Kai J. A. Valstybė*• ir Ps
kietminkų uaiftokimai aprimo, ir Britanija *u*in*-tė Mekam j 

________________ spausti, prezidentą* Cardenoa
Paminklą vokietininkų 

nužudytam Jonuliui

prirengti'*. Kailioma. ten dau- Kl.Ali F.DA, gr. JL Ihir-
gi-liui amputm»to* nu*.-iliL*ii»s bminkm ir muntininkai nnti-
rnnkn*. arba kojos. nė vokietininkų nužadvtani lie

. . .... ... tuvitii Joimšiui pnrintvti pp-Grįžusiųjų likimus npimile-l it
tirui*. Hado laikino* prieglau-
<ln- Bet 
Im. teise

i* ni vi*ka* 
«wvarz% to*.

u •’ a rob-

minklų.

prikalbino Odillo sukelti vv- 
riautyliei ••ne«mngunia>,” 
kad tuo būdu iš-i*ukti nuo 
to -paudftnn.

(Vdillo sukėlė “revoliuci
jų” l’otosi valstybėje. Pati 

;Ameriko* *pau<la apie Ui pll 
jėiai rašė. kaip apie tikroji į-

>auj u S Įtiu
Berlyne Valsty!■'■* ir Britanija dvi to

vm kalto*. Kilus “rrvnliuu- 
LAISVAMAMAI, BET NE-' KAI NAS. gr. 17. - J D, r* jni”, žinoma, valstybta nu- 

PRIPAŽĮSTA LAISVES lynų nuvyko naujai paskiria- imukė savo veikimų pricS Mo 
KITIEMS *i* Lietuvi.* pasiuntinys ir j- Timjau uždaryti ir “»U
----------- galiotas ininlrim* gen. stalių kilimai.” “Gaudomas” Odi-

ALYTI S. — Kitados šiuo- at». pulk. ftkiqa. uo nesugauta* ir komedija pa
lių miestą* buvo žyma* laisvai ________________ ribaigč.

koncentracijos stovyklų. Vie
nuoliai gyveno uolų urvuose. 
Aplinkiniai runai valstiečiai 
juos aprūpino nmiriii ir rai

kai ingai* dralmžini*

Anot bolševikų, policija
tam slaptam vienonh-ne rado
brangintinų rankraščių ii 14
ir 16 šimtmečių.

Nepaisant to, «ov. Rusijos 
valdovai aut'Aratai tvirtina,

.... ~ , kad Bosija v ra ne tik sneialb-
.ui, Rufntuiijujr krM» k.U III DAPiAZAS, ». - ,Ul.
UUk, mnkru,. lydy m,M». Y-o, n jo. v7.*wnW Hriu vari),
mių ir teatrų bombuota. Buvo ’.rilamentu' »* «».. m Prw-*’f^'; valdoma
ir nukentėjusiųjų. Sakoma, lę laisvę ir trim- žydam* *ti ________________
kad tai Uis “JuudoMoa sargy .ržyti ir B »?j šalių žydų j 
boa” darbas. i-:aileiiti.

Paskutiniai* keliais mėne-

MAŽĖJA ŽEMF «s ŪKYJE 
DARBININKŲ

PBNK. 0UBERKAT0RIU8 
SUŽEISTAS

Ūkani nenori jokio kompromiso 
so Lenkijos diktatoriais spaodejais

PANKMl'NTS. (Rokiškio 
apakr.) — Aioj apylinkėj daug 
jaunuolių, dirbančių žemės 5- 
kyje- įiwk*ia į didesnio* mie- 
riu» i«"šk/«darni sau geresnio 

ano.
----- RYGA. gr. 36. — ftveata- manoma* l'aijotų katalikų

PHnanELPHIA. p. M- ,,, s^,,. akraiaMn ^ki-y»knp« C*
Win«. ..rport. muilndtirjlt .ntalkiBt( |^klw_ rTri„ C.'.- «*- IMI u. w Ukw
Ap»l«t4č IčktuYs-. kurj vaira- ___ * .' lis į politiniu* reikalu* ir pa darbininkų skaičių*, bd ir

P*nn«ylvanijo* gu bernai o- anurijų arkivyikn rvtfkia, kad lenkai daug iuono* likusiųjų dariam

rita G. H Ebrta Solmriaz jrių « F’“F» Loctci

manių centras, liet dabar, rv- 
d<*. lyg jie i* ten susispietė
Alvtuje. Savo veikimų ste». . . ..* . , . . , . Namus aiilankvti ten lietuvių
gia* išplėsti ir po kaimu*., kolonijų. __
lhx, mirus kur norą tolimo- '_____________________  UNIONTOV/.s Abu gr. «
j* parapijoje laisvamaniui. A pĄ<į|{,«^*”p|^ygg PAKELTA ■*' Audr-* u.ep, netoli čia .
lytau* luisvainai*iai samdo uu * ‘ -•----- —• - • .—u.—.
ti'busų, orkestrų ir važiuoju
triukšmingai laidoti.

KAI NAS, gr. 19. — I Pie-į
tu Afrik, ISvylu, u-u. r..l„, NUKRITO BOMBONEŠIS;

I

7 ŽUVO I

AMBASADA inkuose nn'.i.l • Is.inboneOa '
! Į tinu* ir sudegė. Žuvo 7 ( 
kariškiai.WASHINGTON, cr. 26. -

YpnSnvni krame v.^ri— pn-j A. Vai*tykų pu-uaUa>U; _
užymi >iabar adv. Vilimą*. \rn^to,.p< n*puWikoj pm. M** A- *KLKS, CaL, gr. j 
kuris laauriai plftria tikinta • ,^ V.-Jtj»* rankelė smlm-sib. 36 — 1 4 bandymų JapartMl
šiem* kventu* dalyku*. Pirmauju a.abaaadoriiun pas-iW

IgusvaJiianiai. rodos, turėtų p p Cnrrigana* iš A ‘'n Ūrummond, 21 m.
n»ieiu* |«likti laisvę manyti cbo-eįarabi.
taip ka* patJune*. tu*, tarfui .

!»'• pa*iutiavbr 

bup pat ĮAkelta smhtMtdA

anų., teismo nuteista* du ma> ! 
to* kalėti.

j>* savo vetktų r 
vų »o religija.

i rv-tpo

Voki* BCKAKžXT-Vi. gr 26 — CHICAGO SRITIS, 
u* arsi. ^je .ošiku r do kr te nnmntnma*

>W ufcia- >«vuuai traakima. Apie * pat žalčio 
ir kaa- o-r—i otv» ir apra UO «- .taaU laka 7:17,

ORAS



PRAroAS Antradienis gruod. 27, 1938

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

8834 S. Oakley Avė., Chieago, Illi no ii
Pul'llabto bąli,. Ric*pt HunJaj.

8VBOCRIKT1ONM: uo» Tear — lt *U Mon the
— »*l*. Three Uoatha — »: 0»; Oau Month — t to 
gtoaga — One Tear — ll.tO; SU Month* —

jUJv*rUMn« lo “DRAUGAS“ brtnto bert reeulta

“DRAUGAS”
Įtotna katolra Utokjru* MkatololnA

PKCNUMaiurO8 KAINU J. Aatitkoa vaMtrtMto: 
Matant* — Putok Melu — !».*». Ituue .uto«
Mama — Vlaaaio mtoaMal - 4U *ny?*Į
KfMae prenuunrat*: Metanu — IT.Mj Pato* »•*« 
_ Pavloote amo, to.

Bendradarbiam* ir hortenrondentame nukų u«a«hMh&.

e
nenraloma tai padaryti tr orpneiunčtema tam UM>- 
n-**** tenkJy- houaaclj* paatlaiMO ma leUt ta*- 
U trumpinu alau* pruty*tu» raitu* 

taMondoncljaa eulya •**• nuettOroa Komepondenly 
prato ralyu trumpai Ir altkial tJM galima ratomaj* 

m«Mn*l«) paliekant dideliu* tarpu* patatapmama ven- 
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IIŠ didelio debesio mažas lietus I
Prieš keletą mėnesių Londone buvo bedie 

vių kongresas, kuris praėjo mažai tepaste
bėtas. nors buvo rengiamas su dideliu triukš
mu. šis bedievių kongresas reikia laikyti vi
sai nepasisekusiu.

Į kongresų suvažiavo keletas šimtų dele
gatų. Posėdžiai buvo uždari. Buvo įleidžiami 
į posėdžius tik delegatai ir turintieji specia 
Unitu kvietimus. Katalikų dėka į kongresą 
neatvyko Rusijos bedievių atstovai, nes An
glijos vyriausybė nedavė leidimo. Dėl to su 
važiavimas neteko sensacingumo. Visuome
nė juo visai nedaug tesidomėjo.

Laisvamaniškoji pasaulio spauda, kuri bu 
vo spaudžiama nepalankios opinijos, skeibe. 
kad šis bedieviu kongresas nieko bendro ne 
turi su kovojančia bedievybe ir komunizmu. 
Bet pasirodė visai kitaip. Bedievybės aklei 
dinuts, ypač darbintnkii tarpe, buvo vienas 
13 pagrindinių dalykų kongreso darbotvai- 
kės punktų. įdomu, kad komunistų ir sočia 
listų valdomos Ispanijos dalies atstovai sa 
vo sveiaininio kalboj pasigyrė, kad nesą ki
to tokio krašto, kuris turėtų tokius gerus 
laisvamanius, kaip Ispanija.

Bedievių kongresas daug dėmesio kreipęs 
į spacilines anglų gyvenimo sąlygas. Buvo 
užsimota sūdanti vieningą frontą tarp be 
dievių laisvamanių ir krikščionių intelek 
tualų", tai yra kairiųjų protestantų siuoks 
nių. kovai su Karaliau Bažnyčia i'ai gali 
ma buvo matyti kad ir iš Sovietų tąjuiigcs 
bedievių sąjung»>3 pirmininko šventinimo, ku 
riame jis ragino ranka rankon eiti su "krikš 
čioninns mUlcktualais’ . nes. esą, ir vieniems 
ir kitiems gręsiąs tas pats katalikybės pa 
vojus. Tai reiškia, kad ruošiamasi sujung 
t n mis jėgomis pulti Anglijos katalikus. Ka
talikus ir popiežių smarkiai puolęs prancū
zų laisvamanių vadas. Taip pat uuo jo ne 
atsiliko ir angių bedievių vadas Bet tuos 
užpuolimus ir anglų ir kitų kraštų visuo 
menė pasitiko ir nepalankiai ir šaltai.

Iš visko aišku, kad kongresas savo tiks 
lo ncalhiuko. n oi* r. ,nen.jo pc^iiuvlium u.i 
kis buvo laisve, tačiau kurdiuoius Hunucy 
pažymėki, kad visos bedievių k a'bos apie 
laisvę, turint prieš akis Rusijos, Ispanijos. 
Meksikos įvykius, yra aiškiausia nesąmone. 
Kardinolas pažymėjo ir tą. kad niekas nėra 
toks žiaurus ir netolerantiška:, kaip tie. ku 
rie neigia Dievą buvimą ir imtys vadina sa 
ve kovojančiais bedieviais.

Priežodyje sakoma, kad dažnai iš didel't) 
debesio mažas lietus. Taip buvo ir su 
bedievių kongresu. Jis praėjo mažai visuo
menės tepastebėtas.

leris aiškiai eina prie Lenkijos suskaldymo. 
Lenkija puola į glėbį Sovietų Rusijai, kuri 
taip pat bijo Hitierio. Tuo susibičiuliavimu 
ir Lenkija ir Rusija mano išlaikyti narai 
mečius vergijoje.

Bet jei Hitleris tikrai užsispirs, kad Len

Lietai! Palietis Klaipėdos Krašte
l'ri.-kirianl K lai junkis krnš- gas. Klaipėdiečiui nori rainiui

ta prie Lietui o.- jam buvo su- gyventi ir gyvena, bet naciški
,. . . . . . . teikta autonomija, kuri yra vukia&iai jų ta gyvenimu Jru-
kijos ukrainiečiams butų duota UXua auto ,r„w. - , ■ , ’* , . .T garantavusi abiem ten gyva- iiisčul.
“Z: S t... -ta" ‘f“ '<nrtrvlv ri-

KariauU .. votatiau Jai v.«wu "■‘.“"Y ^k“ f** 7” •“?*,

.. Sovie,y^usijM jei WJ> UM, į k«lk» “et«vį «*•* " ‘M® *

pagalbą. Bet jei ir laimėtų, Bennija grei
čiausia susiiauKtų toJevliino ir būtų vie
naip ar kitaip sujungta su Sovietų Musija.

Lenkijai geriausia išeitis — tuoj duoti 
ukrainiečiams pilniausią autonomiją, grąžui 
ti Lietivai Vilnių, tada ji savo kailį galėtų 
išgelbėti. Jei ji to nepadarys, gali prarasti 
ir tą, kas teisėtai jai pnkiauso.

krašto gyventojai norėjo ir tumo jų buvo išvengta. Lietu* 
nori taikiai Migyventi su vo-^viai yra dideli tolernntai ir 
kiškai kalbančiais. Bet kaip nori taikos, sutarimo. Kokie 
vertina tas lietuvių jw<tangan lietuviai tolernntai, vaizduoja 
viuto va u ją vokiečių sluoksniai ir toks pavyzdys. Duonelaičio 
ir autonominė krašto valdžia! gimnazijos vienas mokinys per 

Nuo pat pradžios, vokiečiai vokiečių demont<araeijius nešė

Valstybės Idealas

Lenkijos Padėtis Sunki

Kada prieš keletą metų Lenkija sudarė 
ypatingą draugingumo sutartį su Vokietija, 
mūsų dienraštis aiškiai pasanė. kad ateis 
laikas, kucinet ienkų istorikui smerks tuos 
politikus, kurie tą aktą padarė. Mes stip
riai abejojame, ar ilgai tie ryšiai galės tve
rti.

Pasirodo, kad noraikėjo ilgai laukt’, sui 
rimo ryilų tarp tų dviejų valstybių.

Tiesa, buvo žmonių, kūne manė. kad Be 
ko politika yra reali, kad, surišant Lenkiją 
tu Vokietija, bus gulima išgeibcti jes <icly 
bę ąJet išėjo kitaip.

Lenkija dėt nevyktuies Boko, užsienių rei 
kalų ministro, politikos dabar atsirado la
bai blogame padėjime. Jos •' bičiulis ” Bit-

Iš kairės j dešinę — dain. A. Vasiliauskas, Dr. Alfredas 
fiilmanis, Latvijos ministras Vašingtone, Mrs. Ruth S. Beck- 

* meno, Baltijos Amerikos Dr-joe Vašingtone viee pirm., ir 
■ jo* etotutą taikinti taip, kad Kė Muden und Bemaiten mus* dr. K|Hj5 Harorth, tos draugijos pii‘.nininkas. Bis atvaizdas 
'visiškai apeiti lietuvių teises, ir nors kai kurie mokytojai nuimtas lai t vi jos nepriklnusomyliės 20 m. sukaktuvių pa- 
.lle visiškai neatsižvelgė j lie- taip pat yra žemaičiai, betgi minėjime lapkričio 20 d„ Washington, D. C.

tau mokinys ir šiandien to4

visą laiką stengtai autonomi- vėliavą ir kortu »u kitais Sau-1

Pirmasis Čekoslovakijos prezidentas Masa- . 1 /” ” mneių gy i entujų
rykas yra pasakęs: • Atminkite, kad vals- ag” **h’
lybių gyvybę tepalaiko tik tas idealas, Iš <n vo ir 

kurio jos yra gimusios ’.

gimnazijoj tebeaimnko. Lietu- persekiojami ne tik lietuviai tini u metu juose dirba virš
viai kenčia ir prieš savo no
rus balsuoja, bet prie ekscesų

darbininkai, bet ir įvairių or- 21,000 darbininkų. Kadangi 
ganizacijų veikėjai ir valdy- j krašte nėra pakankamai dar
bų narini. bininkų, tai daugel L vyksta
... , . . .   į Klaipėdą iš Lietuvą ir tenkartu >u tuo tėvo daroma j . , , , ......

turėtų naudotis lygiomis tel
Si* minti p. M B "P. O. ’ praprtBdamai knlp k,lk,w-

sako, kad - MM*, los isikflnljtao |val*dls. ,W "“** "«® l’»i K»<> '"“"“'i daugiau bals.)
jos siekimo aksSJ vtl idealas. Kiekviena "™d«’« «W..m.tintai italo, per rinkimu. į Sr-imelį.,rinki. ... .................. .......... .............. . . . .

sąmoninga ir runta akcija turi savo ideai, '.i"ms- • “"'""oimin-s į.lai-! um.lnrmi nesidrovėjo griebti, jį,,, #lo,įs: ,kaillingi ngenlai . . P™1“0"0'"
"Žmonija valdoma valstybių tsSintvarka. ^HS 'kiriaHiii Mildininkai ver- IM,<ių šljksi-iau.'ių amurlo prie vaikščioji jm žmones grąsin- apKigjMmmą *ra>te su'a 

Įvairios yra valstybės ir įvairios yra jų san ’lani* kaliiėti tik vokiškai. monių. \ ul.-rių seniūnam^ ir j dumi vėliu
varkes. Tik valstt’bės gyvybi, pasak Mas ^l'i,‘bo proiuigan- ' iršaieiuius buvo duota m-gir- j,-j|fc ncliabi

projmgnndn js»r Vokietijos ra- ’ randa darbo, bet vokiečiai vi-

grąMii
nužudyti tuos.

P
dinų

Rios už vokiečių *ą

ržvti, >mut bijo knd tuo būdu 
jie nosuiietuvintų miesto. 11- 

Krašto lti„kin,Ų punktai buvo,S"*.
gimusi. ........ -...-v......... .. a..«K7jv i*h jivj med- susmulkinti, knd kurtais vie- Jn,lK*^°jc neduoda jokių tei*

Istorija mums rodo įvairias valstybių for ,l'u - nnei<»nn!s/Mrinli>tų už- «bunies -<>riiunui yru ntemę nn- dvarus sudarė rinkimų a- ** kaip juuinjdarni trukdo 
mas bei santvarkas. Šiandieną dominuoja jMilitikos tik-lro. yru dauginu kaip j.» J.OtK) lietuvių pvlinke. Tni. Im* abeji, padu- ■**’ ”H ru,n’w* gj'enti ir dirbti,
totalistinė forma.* ar tai fašistine, ar nacio ;,‘ dat> ti pi i* -kimu,- \ ,»ki,- Klaipėdo* kraštu pn. u:, kud run in„,, kad vokietis dvari- Tni tokiu liūdna yru lietu- 
nalistinė. ar kemunistinė. Kiekvienai formai 11 j’*-" Menu-, ir yjumini ntplė- l>u» budu Jietuvini negulėtų ninkns galėtų kontroliuoti .-n vių padėtisnutonominiaiii Klui 
yra atitinkamas idealas. Lietuvi.*. l<l:iijM*do- i»nl~uoti. hnngelį lietuvių, iš v„ tanius bei darbininku*. Išįpčdoo krašte. Tuo tarpu vo

saryko, plaukia iž to idealo, iš kurio ji yra *,u propagandos ‘i' t» teisė spręst, np.v
gimusi ministeris (JoelibeU Tilžėj,* jui gyventojų imžymį. Tu

vė svetiniai civilizacijai ir kultūrai. Pasiliko veržimosi į Rytus etapų. Vo- bUlUlU lietuviai sulinko net 268,653, km. Vokietijos oficialūs as-
tautos kamienas liaudis. 13 jos kilo liauji kietijui rūpi trukdyti teigia-, tStumbragb’ų kaimo seniu- balsus, 
karžygiai, kurie atstatė bent iš danes Lie mns kūrybiniu darban Klaipė-1 “«»• neleido patikrinti rinkikų| Vokiečiai visom priemonėm 
tuvos nepriklausomybę Ir šiandieną Lietu- do» krašte, kelti nesantaikąir neįrašė j sjrašm <tengia-i sustabdyti Klaipėdos
va, įėjus į kitų valstybių tarpą lygiagretė 
mis teisėmis, gyvuoja savarankiškai. Bet 
koks idealas turi palaikyti Lietuves gyvy 
bę? "Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę s. 
mta Praeitis naajctnla nūdienėmis tautinė 
uits idealius sustiprinta, musų bukų reika 
lavinimus puuiikiuUus ckohominiais, po’iti 
nitus dėsniais ir krikščionybės etika pagrj 
sta dabartis tai turi būti mūsų valstybės 
idealas

Įsidėmetinos Pastabos

Kun. Coughlin vienoje savo kalboje pažy
mėjo, kad Kristaus dėsniais turi būti pa 
grįstas naujasis ekonominis gyvenimas Tie 
dėsniai tun būti kertiniu akmeniu ii Svio

tvi* Ant tu pagrindu tu.) būti tn: i mo
tiesti leidžiami įstatymai, kad užsitikrinti
tautinį ir tarptautinį saugumą.

Jei Kristus
pati krikžuionybė 
Kun. Coughlinos

I.iašt,i gyventojų tarjie, \en'oju,-, kurie yra mic.*to augimą ir lietuviško
pinti lietuvybę, -ukelti clmno 1 li**tuviško iiuriMatynio. elemento i-ignlėjimą. Tačiau
minę ir finansinę »*uirutę, kad I rūbininkų kilimo -eniiina- Kluipdr, utimi ir lietuviškn.-
tuo bū.lu paruošti dirvą Kini-' n,,l’•'* vieno j rinkikų .( 
|m*.|ii- ! ■ i-io nt j lč-iinui nuo ,n>*)* kurie, j(> manymu, ga 

\ i-a tui yjiatingai k'jo Uebul*uoli už vokiškų »ų 
rv-kiui pii.-iiodė atšaukus Kini IJl*-ų.
|»**l.».- krašte kuro .‘■tovj. \or- Ibinb-nų kaimo seiliumi- vi 
kiašt,, -eiminiukiu yra hir.-k ‘n' neleido kai kuriem- riti- 
t'iiijn, tuėiau ji yra nustumta kikmn* jm-itikriuti ar jie yra 
j šalį ir faktinai dabar viską įrašyti.
lemia vokiečių “fiureris” Xeu Vidgirių kaimo seniūną- 
intinn, kinį Amerikos korė.*- daug kartų *lčjH*-xi nuo žino 
pondentai vadina nrklių fru- n*ų. kad nereikėtų r/alyti -ų- 

nišo m- priimti -kliudo. O Ln- 
da lietuviai norėjo patikrinti 
►ąra-rj ir molėti •-»Į iiiūn-

gyvennmi Pažymėtinu, kad j uz.kHė varliiA* ir uždarė du 
ta- miiiiii*--taeijus mobilizuo* ^nd niekas negalėtų už-

••lementa. 
mui.

didėja nesustabdo-

Kliiijirdiii jo įsijungi!-

mens sako esą susirūpinę tei
singu ir lojaliu Klaipėdos sta
tuto vykdymu. Jeigu tai būtų 
tie-n, tai Klaipėdo* krašte 
vie.šjjuiautų ramybė, nes Lie
tuva lojaliai vykdė ir vykdo 
.-tatutų. kų jiarudė ir Lietuvos 
laimėtoji llaagos Tarj.tauti
niame ivi^ne byla dėl jo vv- 

prie kdymo. Deja, reikia kon.-lu-
Lietiivo- labui sparčiai i.--i tuoti, kud Klaipėilo,- vokie- 
vy-rė joj.* jmimonė. įsikūrė činui- rūpi kili. nei lojalus 
daug naujų fabrikų ir dubur- statuto vykdymas, tikslai.

reriii, .1 
fe»taeija 
bn- ii d

"i'gunjr.iiDjn iiiiini-
C'

-ako rtCniliga- kai

Politinis Klaipėdos Krašto Vokiečio 
Pagyvėjimas .

P. o- /.ingos po?ūli.j ,u atuto inieipretacijumis
•Šių inelų \ okio.'tijos jrolili- (aiškiu linais j ir uul.iuouiijų

niai iuimėjiiiiai neliko Im* įtu- Imi centro organų nusistatv- 
I kilia r naujos aplinky- 

taip pakeitė Lietuvos-Vo- 
ta., Jie i, į«- tata^ -^ ’ll k""

II Iv. rtnl.'il.'ii * •

us nebus priimtas kaipa Mesijas. jJ‘»’"ioliai ir vaikai, ku- ,’‘h- Lapkričio 22 d. du vokie- lpn kur jau M,nįau jv„j 
ionybė suduž į revoliucijos uoias. rie Pn‘d< lininę kurstančių kai- Kl«if*’<los lankėsi Hma- rįaja |H*,dnih stengtą*! vokiš- bės t
Uinas pažymėjo ir tą. kad naciai ,”*’« būriais puldinėja lietuvių liniukuose ir Viešvilėje ir aiš- kmno dvasią veikti. Visi Vo- kieti j

savo darinis eina prie* Krista. n..,k...,u, „ V ............ ...... .... K1(,11J0< j4_ st)1|u,0 „.k(, BUinlpr„SU0.
Šias kun. Coughlino pastabos yra Įside. ™ .ung.-lnnln taliar.l..i,n.l» ''rauki,, ,, r.nk.ki, vi- B rarptaulinės tonu kali,n,' lėta a.-.rakvti

““k“- ........... . Kr- dur l,l“-iMI' lr UiP S“'" imdales. o vokieti, rasiniai nuo tradiciniu, .imate narna
E v,na. kad „.k,.tin,...... .kai kol- - 'Ir. ,.(»<! lietuviu rinkiku e..... . lt,d,Iv. koi.nvnu Se- lyty. teisiniu keliu ir nmdrin-

7. '•**’ u.'“ ‘”'Pn Pri' l’“'N‘Vi- ri'"”' k« renleenias „iSke.niu. Kini-
.įpili m zmjimu- ir »- igjMU Irtb.ifikėjštno ir drųso-:. pėdos reikalų tvarkymo bū

...kruv.nnn, „,ran, In-luno-, '.'.tuvn,. dnrlnn.ntai ir la. KWpWo, knlila, nwl„1>r„ ,itl. Vo|?
h, tavrakain. M,W. ,.o buri., taip iS|„„iw: |,i(>tllv0, . Vokieti. Menini raiikiu sueidomtiin

k' "7’:"“? •“ ri2jU’"^'r" '."'“.''"T d"' j°--anlykiuora poknriniai. lailKInipėiio. kraite teieine pri.
Vytaute Aini., -avi. dgunie rašinyje opi, Idnaife-tenln. pr|. r din..... ariu jy i.Iuik,,..,.,; tai. ji. yra n.vdel vaidinę, klnuramybe ir jo cvvontoju

Jetuvo. nž-ieniu politiko. krySkelv.. tarp '"‘nifrrtaviN daužo priveretl Pakuoti nė vo- raikimingy vnidmenj. Viai Lie 'dalie, alohn Tie.a 'i ietim.
li'” k“ ”'S‘" ,'h,V,8k'' ',r,”‘Hk’ mftkvl<"' kwk» tavo, . VokielljtK ekonominiu niekad. ii “ ?

Lietuva Ir Ukrainiečiai

Iu''’ “° ™’": „u,u -..-v tavo,. Vokietljo.etanon.iniy'niekad, nėra neiguri Vokieti-
“I’iif vi»o ku ‘bu nikiu j rkb'ti ii tų fid. Tokio tidorizaviiiio Iii tuviui, politinių santykių banga- jai, kaip tarptautinė* bendeuo-

torių, kml |»a>tiinii»jii laiku itthundn didelė. Tai nerimtų ir jaunų žmonių dar niekados nebuvo sušilau- amžiau ar daugiau bu tnenės nariui, tam tikrų teisių
4u milijonų, tikrumų tauta. To* tautos sto- darbas, bet darba* pavojin- ko Buvo visaip gąsdinami ir vo *’i*ieti su Klaipėdos kraš- nustatant Klaijičiios krašto 
pitiimu Miiiiteie-uoto* Lenkija, turinti -uvo', . ---------------------------------------------------- ---------------------------------- ,
valstybėj,. ,M‘t b (milijonu- ukrainų ir So- progų atgauti ir senąją .-o-lim.*. Vilnių, o. plotas. Skaitytojas, umiian. supranta, knd hiavinto aąlvgas konvend:o«
vielų Uu-ijn. turinti |«er :«) milijonų. Vokie- gal būt. m*l ir tundrą •ienų su utatntytųja turiu galvoj Vokietijų, kurios jagalbn Lie- ir -tatntų ribose ’ t- / t
liįn juigal tautų n|i-i*j»rendiriio teisę visai! Iktnirm turėti. Ka* nori to niške-nj vaizdą tina turėtų karkinti progai pasitaikius. Su I to kr ’t f k •’ T-' r*-
atvirai remiu ukminų judėjimą, kn- verčiu Misidnryti. tegu atsiskleidžia š. m. gruodžio šituo kaimynu Lietuva 'iiin?.iziii-in turi nesu- “ ,n) »h?i politini
-markini *m-iriij.infi Lenkiją ir Sovietų Ro- JT dieta* “N. Y. Time-’’ S puslapį, kur vestų sąskaitų, tai bendros kalbos -uradl-
sijų. Jeigu ukntinų ir vokiečių svajonės iš Į panini y* etnografinį f k rainos žemėlapį, ku- ihh-. atrodo, nebūtų sunkus. Žinoma. t»i nĄ-
sipil.ly-. tni netolimu Lietuvos kaimynu Ku-j rio ribose turės tilpti atstatytoji valztybė. ra rožėmis klota* politikos kelias, bet poli-

t krainoa valsty- Cm tarp kitko skaitytojas pamatys, knd Lie- tikoje sentimentai* nesivadovaujama. Taigi,
tuvy nuo l'krainos tada skirs tik mažas bol- ar negeriančia būtų ir šį kartą išbandyti ’
tarusių ir surusėjusių lietuvių apgyventas. Vytauto Didžiojo politikos kelta*»>d

rojais zeinėlupyje at-i*to 
Ih*. Savaime aišku, kad čia neapleis ir
susikirtimo, ka* gali būti viena geriausių

dalyvavimą Lietuvos valsty
bė* suverenume. Tačiau kai 
knda buvo laikyta*) nurista- 
tynw», kad Klaipėdos krašto 
autonomija yra įpareigotos 

(Tęsinys 3 pust).
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Politinis Klaipėdos krašto vokiečiu pagyvėjimas

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

dauginu rūpintis tiktai tos

krašto vokiečių kultūrą aulo 
manija* ribose (ji įstatą I 
»tr.,. Tariau Kultunerl«and»*raly*, kuru** statulą |».*ira 

..... -. » » *av« ttahų sąrašu* Įvairionu*m*. Rietavo* ui*»eni<> reikalą . ; ' .
ministro lapkričio 14 d. Į«reiš- primtoaėniie traukia ir urvo- j

, .J................................, . kicrius. !*«• lietuvišku* Klni-i
kinta* kutam ilnrvti išvadą. ...... ...

|m*4|<» k rusto kattniiM vaikučio- Į 
ja Kulturvcrhando agentai ir.1 
sk kišdami įvairiu* gandu*.

kad dabar ir ateityje įdėtu* . 
va, sutikusi kliūčių statuto 
interpretacijoj (aiškinime).
stengsi* nelarpišgai išsiaiški
nt: tu auto&sraisiata organai.*; ... . . . .. . , Auk-* ir kraujo balsi. neturi |
to juta nepavykus susitarti, ... , . ....
, ... jokio noro dnlvvauti Memel-
bus tariamasi su Vokietija. *
Ai.* centro vvriausvhės nitri-

*u rašinėja Yerbando nariai* 
asmeni*. kurie, našai ravi *a-

deutseber Kulturverhande.

Iki šiol viso* Kini pėdo* krn

“MOTINĖLĖS” LAIŠKAS

Aiucriko- Lietuvių Kiliuli draugijo* imliu. jei 

ką Ajėvielo- lirnugija "Mlt pi ikliiu*ot*-, ii im-ti 

I l\'i'.l.t'. ' ii..litiniai t i'-ijn.i

dili' ne. 

-iitiinny-

iiin katalikiškom* draugi.otn- 
’iui, raštą i Tam-tą, nušve • Ir i brolijom-. kaip Moterą

dnma kai kuriuo- ravn .bu Sąjungai. Šventoj.. Vnnln. Sa
bo, lė* tirv.ir.ii* ir išbebinmn dalieijo-. Šv. Piiiiieiškmi* 7-jn 
liauju* Hliiuifitmii>. Uidami ir |,l„ kad jo* |m

•• Motinėlė*” Draugija | er remtą •■ Motinėlė.*” teikimą 
*nvo 7S gyvavimo metu* ne- auka |« ar $-"5.(11
mažai rateikė ,vtraiiw»* ranki*. 
Iii- einančiai lietuviškai jin- 
nuomonei, iš kurio* jau turi

i tortu* ir tuo pri-dėtii prk 
visuomenė* gile nvi ,*ąinoni 
jiiuo temti katalikišką ir lie

siu* žymią mokslinią pajėgą. I avišką veil hmi. Taip |int bū 
Pudnrunju laiku yra suteik I'* malonu, kini gerk Klebu, 
to- >li|n*ndij'>* Iriją A metiko- nai. progai pasitaikius ,uistatymą* Klaipėdos krašto rei .... . . .. . . , *

Intą tvarkyme ir Lietuvon - šio vokiško* kultūra- /irgani- Fredertrk A’inger-ky. Ibisti no advokatu* («».-šin*i» neriam krašte! Atncrikn* Jongt. 'lene/dyną -e-erim*: šv. Ka- mintų tp*tanM<nt.> .b>rytojam*
Vokietijos ranlykinose sodam tneijos krikštijosi klaipėdie- Valdybių tardytojam* pnraknja, kaip .i* E Ib.nald fo.ter - Hiilip .Mu*iea jia.ramdytns *»mtero. Av. Pramišknu* ir »J •• jo luito dniie* |m*kyn-
n-ikšininim nutilki tiškomi* ir vengi’ grvnai vo- MrKeeran and Robliiti* ir Standard <>il <d Erginiai korp irn-ijom- padarę* ginklą pirki- X n k ryži imtojo .lėxan-. kimo- m« ••.Motinėlei”. Taip |mt
maro.,ngą poro*,. .................................................. ...... ---------- .... <.ilm wokMM> būtų

tavo* Universitete, pasiruoš ainlomi -tirilnukti i* TamstosKlaipėdos krašto vokiečių 
politinio pagyvėjimo e-aninė* 
priežastys glūdi Vokietijos po
litiko* teritoriniuose laimėji- .. . . .

VMnrU Vnmnn. k’.i ^VokietejUSią lietuvių
tnoose Viduno Kumpoje. Kai u4nrfvli voki^iaiK n»hnr Me- 
neįeitas sustiprėjo, tai ir R lai 
pėdos krašto vokiečiai pasi
juto stipresni. Ją uolesniam 
veikbnni priežastį davė sei
melio rinkimam.* ruoša. Rinki-

įiMKonu* ir vengv grynai vo- aier\«-**«>ii mm .. ........•......... ............ .j-.... ........ .......... .......
kišką pavadinimą. Ai migio- 'imi kontraktą. Iš kairės į dešinę -ėdi: Amer. d. Y. advokatą- Audrose MeCall, Irena Grecii- 
tn klaipėdiškio —' memellaen-1 **nr. Ainer. •’• v- ,»dėjėja* Josepb 1*. Ruggieri. E. \Vingcr*ki.> asistentas ir pat*„ klai|M*slišk _
derio sąvoka, triMą išrasta, "’ingersky. (Aerae telephoto). 

gyventoju* surašant leido <lau

minės propagandos siekimai 
liirvzi panaudoti prndžini to
kios politinės veiklos, kuri. 
šalia agitacijos už vokiškus 
*ąrašu«, išsiplėtė į reikalavi
mu* nesuderinamu* su Klai-

meldentseber Kultun'erbandn* 
TOemelIaenderio - klaipėdiškio 
fiavadinimą braukia, ir visu* 
tuo*, kurie ank*ėiau vnditm*i 
niemellaenderiai*. traukia j
savo narią eile* ir juos vadi
nu vokiečiais (meuivldeutscb).

pėdos konvencijos ir statuto Į. ... ... . ..* r • ir lo-ka: Kintp»Mi<»- krado he
nuostatais.

Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Ii angliiko vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŽKIS)

skyrius xni

Kodėl Tu Neišlaikei?

•’llūk pn*iry/.ę» ir dideli-
Alno keliu krašte vykdai niš- išlaikyti *avo raumeiii* išla 
ke*ni* tautini* pa.*i*kir.dymas: vintai* gyvenimo »»ažuo*e 4n 
tarpini* elementą* (memella- l)k<vi*e; ar tu žinai, kieta Ii 
enderi* - klaipėdiškis) nyksta knita* tavo raiką boa! ar kuo 

met jis tau ,m.*aky*. ’A* rnn
tuvis ir Klnipėdn* krašto to du tave vertą, atlik ninn ši 

Spalią mėn. gale buvo jstei- kietis. tą*'*’ — Lom-llio rituota,
gta “Metneldciit-rber Kultur-
verband”. kuriam vadovauja 
dr. Keumaim. Ir kaip tik lap-
krivio 1 d. buvo pnnnikinta? 
karo stovis, ftin proga “Me- 
meldeutaeher Knlturvcrluind” 
visą savaitę kasdien įvairio
se krašto vietose ruošė vadi
namas “džiaugsmo švente*”.

datnos sėkmingiau įlarbuoti* patarimų jo* veikim-* srity. 
-------------------------------------------- lietuviško* išeivijos tarpe. Stipendiją ir patarimą rai
delių. Tai yra krizės valan- Jlaboj- “Motinėlė*” draugi- (kabi* prašome rašyti šiuo 
da. Mes nukreiptame savo a- yrfl krcipli yjul.' ndre-u: Rev. J. R. Končius,

jkis nuo Mokytoju ir nei-lųi- dėmesio į talentingąją Mt. turinei. Pu Nariomokes-
jk**11**- jaunuomenę, kad ji, išėju-i ^u* ir auka*, jei čekiais ritm

inis pasitikėti, n.žiūrint prie- Me* e*ame padalyti tūloje aukštnorin* mokslu* Lietui,.- ••a’»«'* ,siiytm*-H: REV. PA-
žadie-. užgauna mū.-.ų širdį. vieVye būti limlininkai* už >- Salėtą *mlaryti gražu mok- KAIA’lS. ,«-ių*ii d m ugi jo*

dėtu. Ji* nieko kito ten ne- alininką tau visuomenininką *<*krai«,rioi: Ib v P. b-b-ši*.
Jė/.u* buvo žnenriška. ir . " , ... . . L„.ir„ G4-".*» Perrv \v.- Mh*tw,iI>turi. kur* Jį ukdotu. \ i«t np- Kibirą. ’»’»ry .unspein,

šie MiiŪsą i>:e'iii pntvninni pa- ... , ' . , ,....... • •• V V• 1 * ; 1 Imk imi* vra tie. kurie Jo ne- Šiam draugijos uz*iuiojnuui '•
gelbsti įimtu* Ju jnu*iiui su- .. . .. . - 1..*:_______________ i ,, _I <i7Į«tn Mu*ų ,i»Muntiny*tv | P J lt n*ikalin^a yra pki- Ptt«itik'*<lnhn Tamsio* pn- 

vrn Jiem* pan-,hti krikšėio- •*»’s»io» visuomenė* moralinė tarimo ir |alanktin»o “Moti
niško gvieniiiHi galybe ir gr»>- ,r uiaterialiaė parama. Tam nėtė-'' draugi;/*, veikiai, raiš- 

J*.* š».-i,y„ Rn-,n nr-kaitv-’. 1 *•*'-’ni riekti draugija yra nu kiame nm*ą gilią tagartui. 
u. m - i biįžnyėią Jie tiktai i,;»ru-i pravedi naują norią ir Kun. J. B Končius, pinu.
pajuokia, kuomet yra jiem- -’l|tką vaju. pradedant l!>.'5** m Kun. J.Bnlkūnas vice-pirm,
primintu, kad jiem- Kristaus sniodžio I d. ir baigiant 19.79
raikia. Mū*ą gyvenimą* yra ,M- vasario 7 d. luiliai kvie- 
vienintrli- Kri-tau* išaiškini- r'anie TAMSTĄ šiuo vajau* 
nu,*, kuri jie gali būti pnv«- no-tu įrira-yti “.Mobaėlė*” 
di išvy-ti. Me* negalime jie
ms luiuvikslit* -akyti, ne* iiiū-

, radi. kuomet J., mokytiniai 
Juo neparitikčjo. Jį. buvo gi
liai loibodę*. M--* luriiot- p. 
v,-ik»ln pnrakoj- apie Petrą 
mėginanti vimd, iiiu eiti Tin
tu,mm Inikiii ji. ėjo vibiitui* 
rainiai ir t norint pradijo *k»; 

Klaifiėdiškiais dnngiausia Jėiu- nuliūdo, kuom-1 Jo jz-m. įšiie- Savo ranka
rave vadino dauginu ar rrui- mokytiniai neišlaikė -avo t* įr sav*. n.<»k* linį no.,
iiau suvokietėję ir šiaip ne- kėjirno. Viena priežodi* l»u prigėrimo ir tu- d ., Milui- 
susipratę lietuviai. Dabar vo- vo asmeniška. Itainug-nuis pn n-.: --^un gnu nu tiko tik, jiiuo. 

kiečiai tokius neaiškios Inu- einanti* iš pasitikėjimo inu- klwn nbojo71 j f” (š\ Mato
tyliė- asmenys skuba įsijungti l mym- yra viena- iš švenčiausią \IV. 31Petrui nen-ikėv. a-
į savo nrgnnizaeijas. kur juos patyrimą, kz.k* gali atmti ku j^įki.yį j<, tikėjimo išdrįsi
bu* .dengiama*! performuoti riai nors žmogiškai širdžiai nM. jrj jį. tiktai nebūtu a>*

Kun N Pakalnis, i.-dm. 
Kun P Lckrais, -»kret. 
Kun. F. Juras. i/<lo glob. 
Kun. A. Jurgutis. i;.|.. g|„b.

_ ........ . J grynu.* vokiečiu*. Atrodo. -M,-- ne*uprnntaiue rablžinn
Tas šventes lydėjo kailio.*, ku-,, , . .... ... ... .

.................. _ . . kad visą vokieeių vinim kuiie- *io* ,*» teb-ly. prn iiegijo*

leriui Hitleriui, herirftpinnn- iki kurioje nm* reiknlo arba 
; piam vokiečių ra*ė» grynumu, i silpnumo artai liū,lė*io valau 
šitoks vokiečių dauginimo bfl. doje u,ū-u prieh-Ij. ,atsitiki 
da* neturėtą jatikti. (VDV) tuumu visiškai, rroiiasi ant 
—mūsą. ir pb*»lu savo pačią gy

ii* luitu išlaikė-

rio«e aiškini jautėsi stoka tze 
lernncijos (npyknnto*) lietu
vių vi-nomenri ir girdė joj pi
ktumo žodžių centro į .taigų 
bei kai kurių asmenų adre-u.

Vokiečių politinis pagy vėji
mas Klai,iėdo* krašte eina

-u ?od/ini būtų ,mi kojų ,wt- 
minti. Vi*a ką me* galime, 
vrn teiti ištikimai-, švelniais. 
kantriai-. ie-avi oeitini*. i*ti- u|

Ikiiiuii*. gero būdo, šventais, 
neturėjo panašių diena po dieno-, -nvaitė po 
-a V o gvtellilii •a vai I--*.

du tf
Ji* Imt

•ta* ir

n,-»v\ rrndnmi. Ibi 
lengva. Km, įimzitiu- 
laikyuta* bu* ,«de- 
jfllile lot-

Esama ir tokią, kurie t rūk
yti kitus, 
pii»ken,|ę.

išta inokvti kitus, o pat v.* iiikh
dviem krvptiin: 1. Teritorini - • r ’ «lelllesi
Lietuvos snverenumą aprėžti 
taip. kad autonomini* Klaipė- Ka» tikėjimą ni<-km, pražu
do* kraštą* nejandų jokių įamžinai: ka* niekina ne-ilę.

vyta; , mū*ų ninku-, .šiam 
priešinga* y m -kau-uin*. kad 
miniu* io-|Hi*itikimu. Tu* ga 

Ii boti m* i: koki' . n.eilė*. 

art»a uiū-ų karaktrrvjr arta,

joj*-

Bet ka 
et *itik imli
Mum* vi*ir-ui» ,ra prog

• lamo- kilniem- tlalvkam* >ln- 
ryti. Jie gali Itiilį nematot,im- 
dniyk.ii*. kaip ėjimu* ,uu mari kaip kokintn krikšėi,jav
ini.*: dažnai jie vm dalykai, b, - m-iš-iluikyiue. .hd prnrn 
kuri.- turi būtį atlikti kur rime «av.• kantrumą, kalbėsi- 
jokia ūki- kaip tik Dievo n«- ne,«,iartina’. apreikšiine

iiidžilioja-

Lietuvos valstybės valdymo <k<mtė.* amžinai, ne* tėlau* jau dipruine pnrilikėjnvi toko

gali tuo

P*. J»< 
1111

matyti. Tačiau, vi*- iior* k«*liooi- 
I

vnlanrižiukėm- 

pavydžia d\n*ią.

nritų ir galėtų plačinuniai!mylėt nebgnlės. 
ištrinti teisinę tvarka savo------------  —

varžtų
aiškinti teiainę tvarką 
naudai. Įmlikibimas Lietuvos
*nverenūmo ritavę j* 2 T-
imti Klaipėdos kraštą iš Lie
tuvon suverenumo ribų ir jam 
duoti savaimingą juridinę tva
rką. Stipresnė srovė teka pir
ma kryptimi: antroji krypti* 
yra perdėm kraštutinė, gaiva
liška, nesiskaitanti *u gyve
nimo tikrove.

Klaipėdos krašto vokiškasis 
jaunimas būtą linkęs pasineš
ti tao keliu, kuris vestą į 
krašto dabartinės juridinės pa 
dėties pakeitimą. Tačiau kon- 
servatyviškesnis gyventoją 
vokiškas elementas, kuris yra 
daugiau įsisąmoninęs dėsnį: 
“Ohae Brnt keine KuJtur” 
(Be dnonos jokio* kultūroi) 
— rodo kuo mažiausiai noro 
netekti Klaipėdos krašto ni- 
nngario, iŠ kurio plaukia ir 
pajūrį gaivina trąšingo* ūkio 
gyvenimo sultys.

“Memeldeutacher Kultur 
rerband”

tačiau prietelji, „pleiditiui* imi į, d

yra dalykai, knriivt*** karčią aitai 
turime p'iiiMlvtį tikėjimą ’i'ūii'-ą kn liūtai u,e, n r lig ne 

•irii-ą. *av,> -urivnldyttią teisingą dutyką dnryrinic 
ir ištikimumą, uiba mūšiui- iri kana* nors ,n*iidgrinm n«- 
kvti ir nMnnti mftar briHr’ Vri’., iuj t
tojui liti-tittitiitną.
Ine* neišlaikome.

1’erdarnai tu iin» Kri-tau* l<« į-aii-

Piigiiiuln ateina į mūsą gy-( -Me* tuiuuet iš,uižį*tiiuie. 
veninių. Jai iėra lengva ai-f kad e-ame nu-idėję: liet ar 
*i«pirti. Ibt yra stebėtina* gyvai |wt*itikrinatiie kuo gn 
prižada*, kur- *ak«>. kad Die- b būti mū*ų neiš'aikymo ,ta
va- nelei- uiimitk būti gundy. Į M*ko* J Me* -toviioe už Kri* 
tai- virš inft-ų pnjėgu. Kai ’ų. o kilų tikė.ima- j Kristą 
kūrinai laikui me* pralindai >'rn *urilpninla> uiū*ų *vyro- 
ai sirpiname, liet įte'oninin*
,mlieka skamle«aiu i -kau (Ibi* daugiau)

“Memeldeutseher KnĮtorver 
bandas“ (Klaipėdos vokiečių 
kultūrinė sąjunga) pasistatė

Naujo* riišie* elektrikinis garvežys, pastatyta* Union Pa- 
isėjo unijos pikietminką pikietuoti. Čia juos matome greta; eifie geležinkeliui. Garvežy* turi 5.000 arklių jėgo* ir gali 

aaa tikslą ugdyti K lai pėdo*; vaikštant ir, atrodo, abu patenkinti. (Acme telephoto). įeiti 125 mylia* j valandą. (Aane photo) i

JT 4- ■« . 1 a «* «JI • rUP, " ii/

20 METŲ BIZNIO SUKAKTUVES
u.\k*m<- *v. KALf.i»v svnvnv m j, Mrvr

I IVklMi: VIMI3O !»tvr» Kosti Ml ltl KM* IK OKU c IV*
Jau 20 metą. kai tarnauju raviš-jtf 
kiarn*. Naudokitės mano ilgų metusi 
patyrimu. (i>;

l'tlaikan deimantų. Iaikrml/ją jr^ 

kitokią branginenų. de
Ldikrud/ją tai»yma*, tai mano

ciah ta-.

A. PETKUS
g

5?2456 W. 69th St., Chicagoa

5 Naujos 1939 m. Radios? 4

Nepatenkinta, kad unija paiuuntė pi k iet imt 1 jo* ,ėvo dm 
bulių valymo ir prorijutto ištaigą, Kamai* City, Mo„ Boniiei* 
Rv. užsikabinus priešingą unijai iškabą ir pasiėmus būgnelį

Paveik-le puriNlomu gražus 19559 iii. Zenitli Rndio 
atpigintas iki $9950- Dumtame didelę nuolai
dą nž jū«ų **Qa nulio. Jū> galite ,«*irirkti ra 11 nulio 
kokį tiktai norite Bud r i ta, Krautuvėje — R('A. Vl(’- 
lor. Radionn*. Pbilro. Mažo* nulio- po $6-95. 

IH’A Vietor Mulget už

Jos, F. Budrik, Ine
3409-21 South Hakted Street
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Švč. Panelės Marijos Guodalu- pės Apsireiškimas Meksikoje Trumpai ĮVAIRŪS DAKTARAI

Žiu>*>lunui-, kad lietuviai K- nnu. tav>* myliu %i*a sičiu, kaip atsivertę* katalikų tikėjiman.!ryaltupa* vėl nenorta tikėti 
galu d>*mi.-i tautu* uwiy iš įimziuu-ii} ir gležniau- 1-jepė jam vyakupa* kit^ kar-’niano Rodžiama- Kctiūrinl vi*a
valsty hunu ir tritomiu gyveni- *jų tvarinių. l*u*u^yk iimui, kur tų sugrjzli jh< k*b*tu» dti-aų. tn, atltk»m. kų Byloj)
mu. ry/nusi upru.-yti vienų tini? n«», girdi, turu tfrnil tolini »auJe» leidžianti>, tikumai, iua-
Nekaltai Prndctusiu* Panelė* Kinu. kilnioji Putliu, M< k- tų dalykų. Vargi** indėną*, no l'onia, atnnėti tau ataaky* į 
Marijo-up-irvi-kmių. *i«-kiuut| *ik>«» mi<*»tan, Tlnltriolko kvar nieko he|»Aę*, turėjo a pieta t) mų, kokiu bū* i u »u>ilauk^'*- Lik 
pinnun>iu* .\mcnk*«* atradi- tolau, i*klau*yti Mi-ių. kuria* vyakupu rūmu*, iiudeaiu ir no- ramyliėj*, šv, Panelė. Trsaugu, 
uio ir Meksiko* knlnaizuviuio Iru Dievu taniai, mūrų taq»i- rimo kankinama*, kad negalė- tave Dievą*
dešimtmečiu-. kai. į*ignk*jjs atakai, laiko. jo išjablyti Avė. Panelė* Dari dienų Joną* Dn-ga* vėl’
iapunum* \ niuriiu j< Am. riko- — .\r „m,M, hmnguai* atsirado vyskupo rūmuose ir
j» ir gnlutiant užkąri*.* u.* pri „„„.ųų aį v^.u Marija, Ne- Saulutei leidžianti*, Joruu vėl jam išaiškino aavo a|*ilan- 
uiity-iiiL« indėnu*, ėmė i-ti ^uj,ul p^ėtiyt Panelė, Aluti* Diego* grižo Toljadlako luti* Ityino prieiastp Vyskupo*, vi- 
(ūriuieji Gėrusio* Naujo nu* na hjrVUt dangau* ir man, »avo gyvenaumn lušae- aaip jj iškamantinėjęs ir ii-
•piuduliai ir krikscioniško-iu* i4\uriu> vietoje liūty lėn. Priėję* apsireiškimo vio klausinėję*. suprato, jog tai
kultūros U-i eivilituu-ijo* pra- jUl.|njvjn |m/n\cia nuuiu gar- tų, vėl jmmatė švč. Panelę, jo negali būti indėno išmista* nr
giedruliai. Nuostabu* it ilga* ,R ,m-,r,»|yriU tavo ir Išlaukiančių *u atsakymu, ir pra*itiianyuuu». Bet kad gerinu
butų dailu- i.-t.-rimai »i<ku- l;n„ uuliniy Gaik-tingu Mo prašneko tokiai* žodžiais: jsitikiiity to ne|tapnu<to įvykio J M,,F>Hu gui
meiituoti lų ap-irm kiu,,. ink- |Jhu ,Ulliu. M. , t ;j____ tikrumu, reikalavo indėno,kad »**» P»darę viri $2,(WU.0U0 LIETUVIS ADVOKATAS

nuostolių. I 4631 So. Ashland Avenue

Xėrn aukštesnė* garbes, nė- T*k CANal 6W0
ra tikslo prakilnesnio nėra DR. WAITER J. PHILLIPS
joki) sUprotuų. ni-rat«»bubu- OYDYTOJAS H CHIRURGAS

Afred Kigual, 32 ut. amž., 
WPA darbininką* U Su. Kili,! 
Mieb_, pritnpažino dvylikę sy-j 
kių šiaurinėj Mirbigau vaisly-

nėratohub**- 
nė* dorybė*, kaip tik, kml į- 
kuniju*, kaip viena loję, taip ir 
visuomenėje uieilėa svarbu
mų.

Teisybė visuomet aiški ir 
tvirta, nėkuoiuet noimaino, tr 
juo dauginus persekiojama, 
juo aiškinus spindi

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS:

1 - « ir 600 — ŽJO vakan 
ir pagal sutarti

LIETUVIAI ADVOKATAI

TASAa IMI

JOSEPH J. GRISH

TsL OAJNM

DR. W. J. KIRSTUK
CTBTTOJAS XS CZZ&CSSAS

4309 VV. Fullerton St

OFISO VALANDOS:
1-4 po pi*» ir S-S rak.

imu, pilna maluniugu* miniu- ...... - -, . _IM. lllllkrinu lt .JLjlį ,i J^2

J"- ).u..l..l,.|-> n,m. į..,,,,. vlu. imtom .r
rct-kima- Meksikos valstybėje ,-----  - ........ ......... ■ 1 unui’

(Tęsinys 3 pusL)

DR. A. J. MANIKAS
&YDVYOJAS IB CHIBUBOAS

VUųūaU UIS 4070 AkW Ava 
Valandai: 1—3 ir 7—SRes. 6515 S. Rocktvcli Street 

TakpfcoM BSPablic 97S3išpildžinu, kų e»i bepu
si. Nors ir negreit priėjau pa- 1 
sikalbėti *u vyskupu, vis tik

lybėjt
vrn istorini* lakta*, uftik*uo- ......
ta> ir luti virt i><i»rintau . ... * ............. .. .>fae --------------- •—« ~ — i
dokuiiM-ntai*, ir j» dnl\vim lik ’ . sulaukiau ir pasaltam tavo pa-• ________ ... .. ___ —_____ _____
tai y m ,-t..nn,n, n-m-n*. Vi- ^Tm’tn, i*luuX7u U*y bu^.Jk^ ^1 UUi’Lnmn ^Tbig-j 6322 Wesle™ Av*nue

1 mn vi-iem* pogumių U *ura- .. , „... , ___ ,____ | zv*o-u h *>**“ *• o'itrj W. «i»tli St. Direktorių nso 2 ib 9 igu,.

kimu- ir MM'iiis tiem.-, kurie 
mine* ir ieškos mano RADIO Alplionse Pana va* ir Anton - 

\alonit>, direktoriai; Jo*epb
P. Vurknla, auditorius ir K. į

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

ir N«4«.

]ui*tnlo mu- r*toriuiu įvykio 
tikrovėj,*, štai jtiin* trumjia* 
u|»*ir>i-kiuii. pndn\ ima*.

Iv\k«» Iin 1**31 tii-lai-, ifiilo-

|MgUi*lų 
minimų. Ir knd ruaiio širdie* 
troškimu- butų įvykdytas, tu 
privalai nu-iti į M-k.-iko* miv- 
-tų. j vyskuj*» rūmu*, ir jam

šn-ko*. Bet kaip galima buvo J 
sprpdi iš jo i<akhui*iiny ir at- • p^Ungoini> ir pe-'
sakymų, nelaimi tenorėjo ma- Ilendn>v^ Krautuvių!
num tikėti. Liepė*, tat. sugrįš- Vfn a|MK^įni gražu*1

!fa-iri..kinu,i to, P,n.,»4i™v Į.V“
vakare.

dilo mėn. i*U du ii'.iiu*. Vie- pinm-.-ti, j..»* e*i mano *iuuėiB- 
tuk* j»iiprn*ta*, nuolanku- ir mo* juv-akyli. kud p<i*tutytii 
—doru* m- k.-iki’ ti* ind« ii.t-, man latznyiių p.iiy iiftoję. vic- 
.-<•in.il ntieotn- , katalikų ii- toje. I'runeši ir i>n|Mi*oko.*i 
kojinių, ir jeikrik-t\ta. Jono jam vi*a. kų --i mriuję* ir re- 
Pngo uirdu, »nn.) auk-.yb.) -’j'.-. Buk likta*. p»g u- Inu 
r\t.j žimrMiia*o -v. .bd.ii ... bu gaii*mi ail-«m*iu ux t<> ntu-v. 
xny«mn išidmi*• ti Mi iu. m<» i*pddyinų. ri*l tave iš-
Juii šeiniui! pmnu-u* pin-jo -nr.-mmi ir išauk-’m*iu. fui- 
kulnį) virtinę, *uputri? *lėn| ir ki. iimi-jai. muilo miela*i* *u- 
eierų. pn- kurio gult j- nirie- indi, mum. ndio* įrodomų ir 
kę» Meksikos iuie*ta*. I’ri-ur- norų. Kik tn| iiunjlėje, u <iur 
tinę- prie Y-p-jukak o (Tope- kurtų tau pruu-uu, jog vi*<»* 
ynrarj viršukalnė* juLJairiy ta\«» pa-tungo- ir kiuojėlumus 
ū *tuk-uin iu uolų išgirdo *ka- muilo pru-ymui jvyk<lyi| bu* 
mbio» ir mnloiiio.- daimo me- unu.-tni utpibly la*. j<b*k vi*u* 
lodijų. lyg tai luitų puuk-telių tan imtiniu- pustangu*. 
eiulbuom’bų širdį ravinėj..* »u.
tnrtiiu—, kum*-, nt*imu-*laruo* 
į kulnų nkiiM'iiinga* uola*.

Ii kilų kartų, kud galėtų iš*n ‘ ir įdomu* nulio programa* 
isujų
Mlsūlė- i*

J. Petcrs
......u ir nu-iuanuu i«.uų;r.. I>riuikillUl. j,., XBMj, „„„
Meti tų uiloUki. Jis mane, knd ,1 • 1 ’ -ut ik imtu, kurt.-
bn/jiyeia, kurių tu prašei pu*- .• w 1 1 -magių < utinei tų ir grožio

Mirė vakar vakare ll.’Y*. 
Gruodžio —1, llKt* m.. uic- 

Duliko dideliametatyt. yru mum, smegenų, o ne ,„uzik<>B ;irdingy ItOhV,.į_ lų amžiuu*. Pūliko ibdelinmi 
tavo valiu* imilarmy*. lai, Ri j . linkėjimai* .\uu- ^‘ūdime moterį, du *ūf.us
unbl/uu tavę- turu reikalui pn- 
*rų*ti kurį uitų kilm**nį ir iy-

jų Metų. Programų išpildyme t6vi> ir K’,,u“

Tek PrMpect 1012 
R«s Tnt n*t>nMir WU7

LIETUVIAI daktarai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49lli Court, Cicero
Autradu-tuao. Krtvirt*4i«ai*i* ir 

lVtikt«diruuU«
V.luindo.: ]0 12 r>tr. 2-A ’-il P- U-

tlalyvuiija žymiu* damininkė- voU* ,-’*i 3147 S Halsted St, Chicago
.u-,,,,,,,,, „n, .................... ir |lainillinkai. (;,.n„vai,,. Gi,.. vr- įvyk- •>. .TUO

Miliau. ...k„,ui. pallk-tų. A,. „r , Svinrirku-. 'Ii‘° ,*S '' ' IOiu.uu.l-,
mutni, mane poniu, <-*u vurg 
ša* kaunieti*, neturtingu* liau
die* žinomi* ir vi*ui ue»u ti
kę* lutu dalykui, kuriam mane 
siunti. Dovunok, Karaliene, už 
ūmini didelę atvangi), jei kar-

Ed. Giedraiti*. -ja*ciali* vyrų 
duetu- ir kiti. Be to, gru- 
graži muzika ir sveikinimai 
bei įdumū- pranešimai apie 
visokiu* visuomenišku* j»a-

do, šv. Ji.igio bažnyčioje

Pinuodkcaiai.. T rrri.di«-oi*i* u 
*e»t*dtruuku 

Valantio.: 3—6 P. 1L

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS tr CfflHUKOAS « 

OFISAS
4729 Sa Ashland Avė. " 

2-tna totas
CHICAOO, ILL

Telefoną* ltlD«r*y 2SS0
OFISO VALAND041:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo J iki 4 
.ak |» pietų ir nuo 7 iki OJO t. v. 
Sdui«ad*e«n&i» na* 10 iki 12 v. ryta

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIBULOAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARdr 09M

Res. Tek PLAsa 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 ». lyto; 2-4 ir 74 r. »*k 
Nnk-Uuaia nuo 10 iki 12 rak

Rap. *
i

ck CANal 3316

Tdafonai HEžOscž 6284

DR. A. 6. RAKAUSKAS-
GYDYTOJAS U CHaviDAS 

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiao valaadoa:

16—12 raL ryto
2—t lr 0—8 rak vakaro 

Trdia.tiraiaia ir Sckuiadiauiaii 
Kud tariu

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CH1EURGA3 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—I lr 7—9 vai. vakar*

Kctier^-ai, pa£al aiitartį 
Tel. CANal 0402 

2305 So. Leavitt Street

Graži ‘‘Pasiuntinio" 

Radio Programa
.. . , rengimu* ir apie People;. Bell- j 

tui* uzrustmuu tavo dulvbe, , ...
. , . drove. Krautuvių biznio eiga

ati;o-«mmn* tokį nemalonų ut-
sakymų, .\cuonu įpulti j tuvo 
ru*t t be.

\VGI-X 
« graži 
progra-

*tali »ti-
vi*ų ]Ki*ik(:iu-

SSS

Šj vu kutų i* stotie 
7:45 vai. vakar* b 
••Pa-iuntinio’’ nulio 
ma. Bu- dainų ir 
Taipgi jiriine-imų 1- 
ko-. Prašoma 
►vti.

kivuni visuomenė yra labai 
*u-i<loiuėjii*i Į>a*ikbiu.-yti.

\u, juu einu. muilo gur- 
ji Ponia ir Karaliene, — 
jiurpubtama- aut kelių 

indeliu*. pildyti luto j-a- 
ky in*), Luip nuoliv ku* ir jmk- 

tavu tarnu*. Pasilik 
rblkd, geroji Motinėlei

J.
— Taigi. »• ruimir-kite nžaiatatv-

liiai—i ir knri««)»—i, *u
im*.- baniH*ninginu*i k<
Indeliu-, uziin b - ukum- i n't.'i, ,

‘ IUM1U*
i* kurio* jum ntt<«dč .kinio 
tmp -ol'lti* uiulouu* aidui, pa
stebėjo spindint] luiltų debesė
lį, apsuptų vunvrykštė* tru- 
jzilve juostu, *u<nbinu-ia iš 
debesiu cmtru tryk-tan< k»»
*viv*o* galingų spindulių. \ ar 
g*a* indiktas liko ly u ir • k»l:i- 
zj-. pagautu-. Savo -irdi- • I-

rL

— Klausyk, mano tuivia-
*i* *miuu, ut*nkė *velniai _________ ________
ai..,u.. ,.„.i Linkme ZĮnio, Mar-

ti -mo rndio. Rep XXX

truksiu tarnų bičiulių, kuriuo*, 
jei tik norėčiau, galėčiau pu-

AUuverkinę- Mūriju, imto- silpti. Jie vykdytų mielu noru, 
iw» nužygiavo vyakupu Era* mano |Kdiepnuu*. Tačiau kur,
.liiun Zunutrrugn bu-tyuču. 11- ko- luluau dera utiikti tau «ia 
gai lauk) - ir (aiguliau priėję* reikalu*. Muilo juigi'ldavirnaa 
vy-kujių, jm-įsakė-, kad yiu tuii buli jvy kdy tu* la\o rupvš- 
-imn uimu- p:n n>- Pievų Moli- ,-j|j n tarpininkavimu. Meldžiu 
no-, kurių -• rytų matę* u kai tuvę», mano *unau. ir liepiu*

i 1 <• *' tyl ttli gi)all ),too įjaktipų ir
ru, kuli* jam buvo uL-itikc. , .. ___ ,_1 ... vėl | mku rtoti mano prašymų,

nė, kur gulų gale ui*i«lūręs, ur \)«kupa* klausėsi uu*i* leteni- . •
danguj ur rojuj ur kokion ki- K** beirto* indėno šneko*, — NeuŽMgnuk, mano Punia 

Km idėpiningon vieton. Taip *»m»l-um<> ir nustebimo ir Karaliene, — tarė indėną*
jum b-lvejojant, nutilo ta* ,lt'* taip n«|wpra»to j vykiu. 1 a- — (Mls „UU|O žodžiai*. Pilno* 
uuorlubita konct ilu- ir i* Avie- emu nelultui h ip»it j«„- tikėti g,.rjiiu>,y norų ir v’leių

<i< Il< Iii 1|>J* 44lll<Ar* tl*.rUtJlllų HUlII X < iii • I* • ai*
Aiojo .h m jMAifeinio r . , i pihlvh tavo iiulicpiuio, trok»» rr • • • i i • r i >
nu*, malonu.- mm.-rPkn* bul- bu grei. uiu Im-ui* ■ . .. - , , Taigi valdylm Ir dtrrktorrni
aaa, k\ncmnii« iioJėna j - po- imb-no biki«* vaizduotė* ui ‘ ^ praleido upeciališkni links-
tne Miniu prisiartinti artėliau. >«P»” l»mbiru* ir gul greičiau- grn*M naujienų. To nė kiek „,5^ Kulėda*, pranašaujanti
Bematant indėnu* )Ium. į viršii- -•»» velnio »utverta iliuzija, neatsisakau, ir imti kelionė, vLivru* nariam* ir palysto
tie ir vaiskioje šviesoje (Muiuitė »«•» indėno* dar noeniai buvo man nė kiek nekaštuoja. Gal niieiu*. kad lietuviai dabar

tlz4uug-uių it luibe.. SenUsluui-

q ne tte-ParJdeči y 

Kolonijoj

Taupymo Bendrovė Gavo 
Apdraudą.

Kelia- diena* prieš Kalė^la-1
direktoriui Chitag-i J.ithunni J
un Sminga k lxxm A-.-<x-iu-j
tipu susilaukė linksmų žinių 
iš Fed<*ru| Saving* and l»an 
Tnruranrv Corporation iš Wa- 
akinglon. D. C- kad dabar bu* 
apdrau-ti kiekvieno nario de- 

tu,u pozitai iki WO.

SnMps «wsy utrface dtposits... 
kreiki up dali, ūgly tootk filn

V«a» 4 Drvtr la f^-va |gw fx»

B4rtlM4
T^rgyĮįi^riiTkta HUlfiž <**«**» «

laf Fomū 4aa«r^aibMiofttajžruvtbjyIM Mrf riiefcs |M M

buruimr 
O01 tlp

IMUaanriu •u hw«^« •
Xu,:
•O# U.

c*.
Mia

LISTERINE tooth pašte 
t-UJIOTB’FOAM f

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
cL YAR4» 6221 u.: KLNvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Rea *tl^8 5» Taltaau Ar*.
Rea Tei GROvtiull 0617 
Offua Tel HEMlock 4S48

DR. J. J. SIMONAITIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marquette Road
VaL 2—4 ir 7—8 rak.
1446 So. 49th CL

HobV.otr.u too 7—8 vakare 
Ketv. ir N»4*ltnmie eoaitaroa

Office houra:
2 to 4 and 7 to 9 P. U- 
fc«(xia)« *j ai4minliu*«l
nn cTDivni no
un. ointkOL to 

FHYSICLAN ao4 SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:Km 2iki4iraM<iUtraL rak.

Office T«L TARde 4717 
Wa«u TeL PRO—tf 1WO

GYDYTOJAS IR gma irau A a 
Ofiae vaL nuo 1—4: «oo 8 JO—8 JO

756 VVest 35th Street

skui-«ių Mergelę. Jos ritinu 
blizgėj.1, kaip dciiiumtu- ir auk 
*u*. Jų supančiu* kietu* akme
ningu* uoli.*, j kurui.- atsimu
šė t<»* švi»’»«»* spiiidėjimu.-, at- 
iinjc brangu* p« i itgiuu ak 
meti*. Ten uugauėių kadugių 
ir uojuilių krūmai įgavo |Mi*a- 
ki-ku grožiu; ntr«slė lyg »la- 
žiauaiu* gėlių puokšlė-s imk <> 
šaknini* ir »maragd<» spygliui*. 
X*t ietu* atrmle nupibtyta į- 
snirų spalvų žerittriai* ukiut- 
uėital*.

Pagaliau tu Pum-iė p labilu 
j inrbuų im ksikir*-!!) — t.y.

AAilIions prefer fhis „flavor 

that is different“

Pamėginkit* G nan«n Salad 

Dre-*ing. Nauju būdu iš

plakta*. padaryta* iš geriasi- 

cių medžiagų.

* M1RACU WMJP COHTAMS MOtt— , 

t A* MOrf- OF Tttf COSTIY NGRKXENT5t

turi dar vienų daugiau l>end- 
rovę, kur m4«ų tautiečiai ga
li tavo uždirbtu* pinigu* jw- 
*!<iėti saugiai ir pelningai 
Taijigi lietuviai turi dar vienų 
daugiau plaigų, kur jie gan 
kreipti* dėl poakotų, kur gnu* 
teisingų patarnavimų.

Valdyti* ir direktoriai, ku
rie jaisblarbavo įeigijimui ap
draudė, y r* tekantieji: Jo
hn PakeI, pirmininko*; Ak*x 
Dargi*, vire*ptnuininka*: Mi- 
rb«*| X»»rvid, ;fcd'nink*«;

| Fnuik Savickas finansų taš- 
liniuką*; F r alke- Sadauskai-*

'>'<***.

Tel OANal 4122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
alaataa: 1-4 p«fM< ir 7—S v. t. 

REZIDENCIJA
6631 S. CsUfomia Avė. 

T*lafo*aa RBPohHc 7848
Office taaraic R ne and Office
PROepact 1028 23M fl. Leavitt Sk
Vai: 2*4 tr 70 rak. CASal 0704

DR. J. J. KOWAR
(K0WABSKAS)

f OYDTTOJAl m CHIRURGAS 
ja 2403 W. 63rd SU, Chicago

MU. u. lirif Nediboc Ir Tieoadlaalau
>iw 5—» aua že»”t •*“- Paaaal Soianl•m Vis ime •»«*, «M»we«

g** l_e **»<*«•» — —

USTERINE

TeL LAFaratto 1014

DR. G. J. SVENCISKAS
n* TOSTAS

4300 So. Parfield Avouie

Turtdami Kų Kors Psidom. Mainyti, IioaoEwU^Ajte !u» uųl4^į;y nūt«takė; J u- f 1 j

_ Jonai PifegaL niAao »d- gorėdami K| Kon EukU, AtodaM^ ‘Dr-fo^JZtoihfld Bkp. Bernsai 9 fiAAUlIff . Ik-
OFISO VALANDOS;

ISrokfJtoittO_ . - - --^r

TaL CALeaiee 6474
OFISO VALANDOS

f vai. ryto iki 8 v. vakari.
•ekasadiaaiaa ir tn&adlaaina

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3250 S. Hakted Street
L,i-LAuti, aau*

Ottao TaL VUUiaia 0084 .
Roldaadjoa TaL BEVerlay 044

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB 0HERŲ1GAS

4157 Archer Avemie
Ofiao vaL: 2-4 lr 4—8 P. H. 

Kandepnja
0880 Sa Otanottal
Valaadaa: 8—10 A. H- 
Nedėlioade P*g*l —^arlj

Tai OANal 0257

DR. P. L ZALATORIS
OYDYTOJAS JR CHIRURGAS i 
1821 So. Halsted Street *

Raudaonja 6400 So. Aitaaiaa Ava. 
VALANDOS: U V- ryto 4d B popiet

4 Iki 8 taL TBkya
TaL YAR4» 040

DR. C. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Sttoat

Vai: ao» 9 ryto iki 9 rokam a 
SnceAoj pe<el

DR. V. L SIEOIJNSKI
4143 South Archer Avemie1 

W«
42

4631 South Ashtend
M. TAR40 BBN.. *-
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ŠVČ. PANELĖS MARIJOS 
CUODAIUPĖS APSIREIŠ-.

ŪMAS MEKSIKOJE >
(Tęsiny* ii 4 pu*L)

la Ponia, kurios yra siunčia* 
nas, jam duotų koki nore tenk- t 
lų, kurs apreikštų, jog tikrai ji 
yra Dievo Motina ir jog taa 
ftvontyklos pastatymo prašy. 
mas ištikrųjų yra joa valios 
išreiškimą*. Vyskupas, pašau* 
kęs du savo ištikimus tanius 
ir kalbėdama* su jais ispa u li

kai, kad indėnas nesuprastų, 
liepė jiems pasekti tų iniogy*- 
tų ir paskui jam pranešti, kų 
būsiu matę ir girdėję. Pasiun
tiniai sekfi Jonų Diegų ilgų kO* 
lio galų, neišleisdami jo iš 
akių ir nepa>tebiini. Bet, štai, 
pereinant vienų tiltų, indėnas
išnyko, kaip durnas, ii jų pa- I Prancūaijos respublikų* gva 
nosčs, nežinia nei kur, nei ko Irdijos uniforma. Pastarojo ge 

kiu būdu. Ilgui ieškoję, niekur 
jo nesurado. Palaikų jį suk
čiumi ir apgaviku, grįžo pas I ryžių. (Acme photo).
vyskupų, prašydami. kad dau --------------------------------------------
giau jam netikėtų ir tinkamru Praenlamas pro apsireiški-

ŽINIOS 1$ ROCKfORD, ILLINOIS
i=========^

Misijos Serga
________ Vis dar sunkiai *erga l'žda-

Pereitų savaitę mūsų bai- 'inienė. Taip pat Keliotienė
n vėloje Jungės Švento* Misi
jos, kurias vedė kua. J. Ki
dykas. laUke misijų labai da

|ni pavojingo* ojieraeijos ir 
Dembiaskis. Agnietė Yon k u* 
po operacijoj jau sveiksta.

ug žmonių lankė bažnyčių įrĮ U»“kime ligoniam., greit pa

klausė pamokslų. {Sekmadienio 
lytų prieš 8 valandų priėjo 
pilna liažnyčia. Visi ėjo prie 
šv. Komunijos. Tėvą*. nmti-

sveikti.

Krikštai
Gruodžio 18 d. Bacevičių 

sūnelis pakrikštytas vardu Bo

nus.
Po pietų trečių valandų bu

vo pamokinimas suteiktas ge
rb. kua. Kidyko tėvams, kaip 
reikia auklėti vaiku*. Vakare 
suteiktas visiem* švento Tė
vo palaiminimas. Misijos pa-

ncrulio streiko ir neramumų „iM.k- ir yW d£illuginm8|ų kad 
metu ši gvardija saugojo Pa

na ir vaikai artinosi prie Die- bert. Krikšto tėvais buvo A- 
vo stalo sykiu, lštikrųjų, ta* nitą Kissel Ir Luke Vitam, 
vaizdas ilgai pasitiks au m u- Mirimai

Gruodžio 0 dienų po sun
kios ilgos ligos mirė Jonas 
.Skiemuo, trijų metų aini. Pa
tiko dideliame nubudime tė
velius.

1110 vielų, atsiminė neišjiildęs 
švč. Panelė* Mnrijo* prašymo, 
kaip laivo žadėję*. Bijodamas, 

no viršūnę, kur rado belaukiau knd švč. Paneh- j«» neištartų, 
čių ivč. Marijų, kurių pagar* norėjo apl-iikti tų vietų jos 
binęs šiaip prabilo: nepasi ebėtji*. eidama* /• inuti-
- Pildydama* tavo įsakj- 1«*"‘"-* ’»‘;-ii... Tuo Ink 

Bių, buvau nuėjęs į vyskupu ,au* k»d *kui» jo prie kunigu 
rūmus. Mane išbvlinėjęs paša- *r nenorėjo gm*n. Mum*, pn-
kė, jo* tokiame svarbiame r,i- kunigų ir atgal .....
kale neužtenka vien ž**liiu pra č* i«ly i-km ;ui grp.ti 
-mrati Tmn rciLnlirum* koks P**M»-lę. taip jam l><-gai»u.

nuliu lįstų, jei vėliai sugrįžtų. 
Jonas Diegas, ramini keliau

damas savo keliu, pasiekė kai

Programa
šv. Petro ir Povilo pamin

angelų, piemenėlių. Panelė 
švenčiausia, šv. Juozapa* ir 
gyvas Kūdikėlis labai gyvai 
atvaizdavo pirmųjų Kalėdų 
naktį. Paskui sekė <Uiti<>* ir 
šokiai. Mokyklos bcnn», kuris 
neseniai suorganizuotas, vad. 
It llyan, laitai gražini pasi
rodė. Žodžiu, viskas išpildy
ta kuo gražiausia. Vaikučiai 
buvo labai gerai prirengti. 
Svetainė Luto putui žtouuių. 

Sveikinimai

Mėlynakė linki laimingų 
Naujų Metų visiem* pnrapi- 
jonam< ir “Draugo” įkaity-
to janu.

Mėlynakė

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškis

tų Sakramento, jei nenori alie
juj, nu. gulinėjo pūškuoti”. 
(Kristaus Sekimas, Kny m 
Ketvirta. Skyrin. XVIII, t).

Gruodžio 27 Diena
“Privalai saugotirs nuo ii- 

ngeidaus ir nennitding/i lity* 
rittėjitno to perviršijančio pro

Dar Imi vertė ne įlaugyle* žo
džių ar pasidarbavimų saikuo 
jama, liet meile, kuri moka nu 
žemintai darbuotis.

Daug dalykų mokėti bet gy-
galėjome išgirsti lokius gra-'jo* vaikučiai išpiblė labai į- venti neturint tikrų pažiūrų, 
ims pamokslus. domių programų gruodžio 21 reiškia gyventi name vėtrų

Sodalielės d. Betliejaus kūtelė, daugybė verčiamame, name be prunatn.
Gruodžio IS d. Adelės Mi-’=-------------------------------------- ------ - ------- — -

siunaitė* namiio«o buvo soda-
lieėių “Christmas Purly Vi
sos labai linksmai praleido 
laikų. Sudėta xrraLų dovanė
lių pinigai*, kurio- bu* su
teikto* m-t lietingom* šeimyno
ms jh-i šv. Kalėda-. Buvo at
silankę* n mūsų gerb. klebo
no* ir kun. Kidykas, kuris 
dar suteikė palaiminimą *o-

AMERICA’S 
« LEADER AT

•-f-jtrt'Į O*

pndS^ f

Urba Flower ShopreI4180 Archer Avė. 
i*ikmw uu AYirrrr

OU Mfltallrma — Vi-atn.l 
— U '

t

MARIJONA
BIETJSKIEHt

po tėvai. 1>« Halio
mirė tomui ii <1 l»l», S-S*
vai l»u H'I*. aulauZua |-ua*>

Glm+ Lt«4«ie«X
Ara relikto Mo ve— st au
Palik.- ir

Srai« Mvarda UatU* lr 14 
Stoni*. ainy J«es Ir 4wfel»rj AIWm Ir raareti Jura- U Saus 
kily atminty.

K fino* pnhvrv i-taa 5511 \Vr«t 
3 91 h liteact’.

l^kkzutra |v)k» K«<«lrta> 
Jt.-ni llru.nliin i 9 4. M na■ l l vai rjt* to»» atlr4-'a I tn,.w Ar'vuin. e-r* p ui 
Rv.'lk. t»>k»

(uln.ion- M» »’lMH-.a to«- 
1* r.i |-»:ul<U Imi. tal)yiU Į 
m,

Ktiulirilltul lt, ><<"tnn.o vt«u> 
lEiintiM r.-K uu«u»n-r tr 
Iiuaiu-iuua daI>t<-uU »ium lal- 
dutuiVOT.

SuIlS.l. .kti to* tr«4a-. toMtol-. 
m4-ll Ir cVnitar-

LAMlAtu.t* |Rr«hi>>r,iaa Mn
r. fc -i tk-. Tit tiru. ]T«t.

A. H A.
MATEVS KUKOBAJTIS
mirt <lrw«»4ai» :< S, !•>■. '
r-r v-.* MilanM* amt.
pieno ::o tek»t .sta s*- vai-
**utmė lArluvoJ*. r«n»»ėMo 

ai»kr. NaaJaaUr^lo 
M.«al*atlų kalOM. AmartOaJS 
!*<>..-a-j »» i*4tu ..

l'Bilka dll-Mam* auU 
V*»rrt4 »- »*»*>•

kan, 4,i 4ukt-n» I*
Ilk*to lr an»afc*!» «Tarl* 
u i, MM-n lOarla. • 
Mlanlrr KlurU ir js Kua* »r 
dalis kny nmlnly.

KOnaa pnfcarvoua koplyčioj.
10.14 so JUi>hl«an w*«- 1U»- 
■rlun-L. III.

I>.t4n4u»*« t*7fc» Tr.**to-«»v,l
CrvMllM 3< 4. U k-e»,v*«a • 
,»l nt» e-M at|,4J<*o | Vtos 

w*r *»!».»••<. kurto,,
(,, k. k4uII»4u* putomis-* oi 
,-ito.sM u. U !“•> I »n'-*'<*y l*k» 
r-tii,-l-'to. I a*. ktalir»lrra ka
pui- *.

.S'u»Mr>t ’lnl k,l«i'l»m*' Vtoua 
ntr.ni/a -lr»iirn» i-• Ir pntiir- 
luntua-ituu 4i«l|V*«lll kl'** lai* 
4-<o«.w
\ .:i, toto-tt-rv.. .kikvr»«,I.mc-vv* —.’iton lr ciotoBl-*.
|.t( | ••»*-» ,/.»,!»• J<-MlV. KaSaUt* T.«. ¥»nt» IKI.

nors žetikins, iš kurio gilima jawt, *t:d. kaip tyeia, žemai pa
būtų spręsti, kad ištikrųjų tu s*ro<J° prieš ji Marija ir užkla-
esi Dievo Motina ir kad balny- oa“’ 
rios pastatymą* tikrai yra ta-* “ ^ur ,,u‘u<> sūnau, ir j rengia sodalietės >u pagaliu

Parengimai
Sausio 15 dienų įvyks šo

kini lurapijos naudai, šokiu*

kur ve<la tas kelios T šv. Vardu draugijos. Viii kvievo noras.
Meiliais ir širdingais žo- Truputį lyg sumišę* ir susi-' činmi atsilankyti, 

džfads ivč. Panelė padėkojo už '-tėdęs, |rtirpuolęs kidiokliųičiRS, ŠLAKĄ 137 kuopa 
putarnavinų ir kitų dienų atsakė imlėtuis: j vakarų gruodžio 81 d

jam vėl sugrjDi ši«n vieton, _ J|wio ,nį,ųįau>įojj ponia.'
kur suteiksianti jam proMimų jj,Mi manę* lankei, nr te-i
ženklų, kuriam vyrirapu be Turbūt nerūstao-
oliejončs patikėsiu*. Indėnas fi ,,-j lo. ,njinęs.j

jiuuidagiui atsisveikino Xeknl- jy„d žinotum, mano Karaliene,

rengia 
Links

mai jirnleisiine senus metu- ir 
lauk*itue Naujų Metų. Taip 
jmt sausio 1 d. lų juitį kuo
lo rengia šokius. Kviečiame 
vi*u-» nulius ir juirapijoiiu*
įlalyvuuti.giuuMųjų Panelę, žadėdama* punktą liga vieun* tu- j

jai paklusnumų ir ištikimumų. Vo gajldutojų, mano dėdč. Ir •
Jočiau Jonu* Diegas kitų die- jaUf Ui,į bl- .ai. einu
nų negalėjęs pažado iMaisyti, Tlnlttdolk’o bahiyaon kunigo, kuopa laikė metinį auririnki- 
nea, grįžęs namo, rado sergnn- kad jnni »u,t jL!y pauliniu* mų jr rinko nnuj9 Tttijvbų. 
tį savo dMę Jonų Beniordinų, Bakrnn„.ntUM \ 1Mj, juk. tas Sekantieji tapo išrinkti: pir- 
lcuri mylėjo, krnp savo tikrų _|Jhb} Krt,aM Vl., ,..iun,. „ūrtnj. „„„1,,^., _ j. Valantukevi- 
tėvų. ligonis buvo eiipuas ir Atlikę* t.- svarbų reikalų. /.,,^ vjr.. ,^nn _ g Kn-tn- 
tnrėio daug karščio, Tri-k-da-’, ■. »,
lną- pagelsti savo dėdei, di- k.^ |uan< ruhuų u tun.K tru. (|ohrn;||ūinkM. _

putėlį luuitrylča. Būk tikra, 
jog tai nė mano pramanyta* 
pasiteisinimą* ir jog oš visai

MALDAKNYGES
Jenų Mano Pagelba, didelėmis raiiiėmis.................. $2.50
Dievo Malonių šiltinis, juodais gerais
virti, paajk-olais lapų kraštais................................... $3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos vir&« 
jgiuuksotai* lapų knistais.•«••••••••••••••«••••• .$4.00
Dievo Malonių Baltinis, juod. viri.,
raudonais lapų kraštais...................................................... $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
viri., pasukiotai* lapų kraštai*..................................... $1.75
Angelas Sargas, juod. pasuks, virš.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais.................... $1.23
Maldaknygė ir Bai. Vad., m u d. lapų kraštais...............60
Maldų Rinkinėli* odo- viršeliais.................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerai* viri........ --................... 75c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė,, Chicago, III.

1939 METŲ

“DRAUGO" KALENDORIAI
JAU PLATI N AM I

Gražu* Lietuviški Kalendoriai Su Visomi* šventėmis. 
Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveiksiu. Senieji 
•‘Draugo’* Skaitytojai Ir Naujai Vžsirašusieji Gauna 
Kaleniiorius liovanomi*. Kama Perkant — 25c, j Lie
tuvų Su Persiuntimu — 30r_

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Z^uklui*.

Agentai AUišaukile.

“DRAUGAS”
2334 So Oakley Avė., Cliicago, Illinois

Nauja valdyba
(•ruudzio 11d. SLBKA 137

desnę dieno* dalį praleido be
ieškodamas daktaro. Kumedžio 
jęs kaž k«4<| šundaktarį, atve
dė pn» ligonį. Ligoni*, gavęs 
i* daktaro vaistų, užuot page
rėję*. dar laidau pablogėjo.

Blogai jausdamasis, Jonas 
Bernardinas prašė savo vai 
kaitį pakviesti kunigų vienuolį 
kur jis citavęs klausyti Milių. 
Jonas Diegas apsiėmė mielu 
noru patarnauti saro gerajam 
dėdei ir brėkštant leidosi ke
lionėn.

J DON’T
NEGLECT 
A COLD

nb IU-

tra-VvtraM.-
SAraa

tarto

M0®oį

A Mi
siūnaitė, iždininkas — V. Ln- 
piuMkn*, iždo globėjai —- K. 
Balčyti* ir J. Grigalevirius, |

neatsisakau p.bly ti tavo į*afcy-, Kederarijo* at*l»ai ir knygų 
mo. Kytoj tiknausmi ateum ,M.,iiGWltojlli _ p. Rhnkui> ir 
|ia* ta* v. j. Grignlcviėįu*, maršalka —

J. Jazukevičius.
Vestuves

Gruodžio 26 d. per šv. Mi
šią* Kita Shear susituokė,iu 

1 Juozapu Aitučiu.

Tikrai motinišku švelnumu 
išklausė švč. Panelė atviro ir 
širdingo imlčno i*a*ib*i*inimo 
ir jam tarė:

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8iIU.VBia £& DIDUAVSIl LAIDOJIMO pSTAIUA

AMBULANCE
diena m NAKTĮ

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

___________ Tel. LAFAYKTTE 0727___________

rx V" A T kopros visose 
JL/ I /A 1 Chicagos dalyse

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

N AKIAI CHICAGOS, CICEBOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
AlnDULHIllL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

LIZoĮp
Albert V.

1646 W.M.t 46th Street 
Phone YAKd* 078141782

THE «WRIL ffilCE YOU MT FOR BEIHG
NERVOUS

dtaų UMsrių reta proenaų >*šl Bitumo vskanl*, 
T JO nL rakara fl WST0 rtota* (1U0 K.) — Praatata

F. SALTTMTERJLB

GABT, IKV. LAIDOTU VIU DIUKTO&IAI 
KELNER-PRUZIN

- Ifatata pturraaja
«0 W. ISA Ara

Petkus ir Eudeikis 47<H S. TYreb-rn Avestai 
Tel. VI Kginia O«t

3354 So. llabted .SL 

Telefunnn YAKda 1419

Auta B. Petkus j
(KM So. \Vwtern Avė. 
ilt<h.-bitl 0142 

14to S. 4:»th Court 
Ipero 2109

Ar,Ukrr Ifltotlm

- Anj oriu sim»
►»--m <M (rali* rra »M •*< -raa*r MMl kar* M M-to jra »•»** mim. a«4 ra* 

toto 4 »«4 ItoaKM. r«l Utora m4 Ma i>ra k ra /MtoMf »■ o**. ■*•*«
Otot a toto. totototo to*, taaa kaito* tow*4 
rra. totoUtaora U«a t n<ta**4 

»M)4ą** Cf>aia4 tol* katar* raito
fruto

■3$ į

,arara (•< (tora to«r <toto«»< ’>**» • l Ba« »»i» ■ toto .-km iaTrakto*tototo-

TurMami Kų Man PanhMtt, Mainyti, Unuomuoti — Arte 
X> Kun Kitt, Ataukite Dr-fė* fliaatfiad Skjrr.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS BERNĄ H NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278

|< AMSBo. Paulina Street

: LaclMicz ir Šonai
23i4 Weri 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvriiis 42-44 E. PK SL 
Ph..ne Pl'l.lman 1270

J. Liulevicius
S. P. Mažeika
Auta M. Pkill

4348 So. California Avė. 
J’bnDe LAFavette 3572

3319 I.ituanica Avenue 
Phone YAKda 1133-1139

3307 Lituanica Avė. 
PboM YADda 4906

r
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Antradienis grood. 27,1938

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
NENUILSTANTIS

VEIKĖJAS

JONAS DIMSA

Todėl jaunieji šitaip sako n-
, pie J. Rimšų: “Ite i** g/md for 
niiollo-r fifty yeni«”.

J. Dimšni yra ari i širdie* 
vi-i visuomeniški darbai, 1m»i 
iabininia yra niūniavęs Lnb- 
da ringą jai Sąjungai.

J. Punšą uoliai ir su pasi
aukojimu darbuojasi Bažny
čios ir Tautos reikalams mm 
jaunų dienų. Lietuvoje spau
dos draudimo laikais jis bu
vo lietuvišku raštų platinto
jas, Amerikoj uoliai darbavo
si ir darbuojasi jmrapijų, dinų 
gijų ir kituose visuomeniškuo
se darbuose. Ypač uoliai dir- 
lia luilNlaringajui Sąjungai ir 
Marijonų Kongregacijos nau-

knris Šv. Jono Evangelisto ‘‘n* vedamuose darbuose, 
dienoje, grumi. 27 d. tai vrn Į •^onns Ibinsii gimė 1868 m., 
šiandien ,avo vardines jr gini- *fruo(,žio 27 Oelgaudiškėj,

Klausykite
PALENDEOTS TRAVEL 

BUREAU
Folkkm Badio Progrun 

Kvery Snnday Irom 1—2 P. M 
aunas wwas — ism

RE*DOS TAVERNAS 
Naujai |rrn<taa. barni Ir trtd )tatay- 
maL Oarn pron aumanlam troojpiL 
AtUiaukiUi 1410 Km. OMU Anttuo. 
Omi, mtaoU. ________________

PAIEŠKO ITFTO8 
Ataakanita vargonininkas MlaOk* 
rlatoa Malonėkite krnlpUa , ‘'Drau
go“ H~i»kcJJą išlikų. Adroaaa SSM 
Ho. Oaklry Avė., Chloro, RU Raa 
IM. 

tikras oarockas 
Pardavimui modemlikaa < kambarių 
ro Orini* butirato*. K a rito vandenų 
All ūma. I karu raradllna uldarvtaa 
porflun (n tilclairo lulmmli), UI 
tratvf ir altfe (aitry) utmokėta. Kai
na likta) I5.000. 91.S00. jmokftl, 
halanaaa bu* mokama kaip randa. 
Savininkas randasi: dili South Saw- 
?rr Avrnue. Clitraąn. DL

Skaudvilės p., Tauragės aps.
Jo visuomeniškus darbus į- 

vertina ne vien vietiniai lie
tuviai. o ir Lietuvos vvrinn-

tadieni minėk
Dvigubo minėjimo diena Jo

nui Dimšni šiemet yrn ypa
tingai reikšminga, šiandien .... ..............., isyne, kuri praėjusia žiemajam sueina i0 metu .-fui z. I.. . .. ..pini atsiuntė Ged mimo ordenn.

Jonas Diinša yrn vienas iš 
nedaugelio, kuris-, būdamas 
paprastas darbininkas, stoja 
prie visuomeniško veikimo ra
to ir nuveikia daug nutidiugų 
darbų Tautos, Bažnyčios ir 
labdarį bės reikaluose. Nors 
,1/1 n a s Dimša jau sulaukė sep
tinto desėtko melą jilll/ilUlS, 
bet po senovei uoliai darbuo
jasi. Jaunieji, tėinydnnii Diin- 
Šą uoliai ir nenuilstamai dar
buojantis. mato. kad jam jė- Kaip pasiklosi, taip ir li
gų ir užsidegimo netrūksta, miegosi.

Įlenktojo laipsnio.

šiomis dienomis kursuoja* tarp Chicago ir Milwankee Grev bound linijos Husas Chicago priemiesty susidūrė su auto
mobiliu. Susidūrimas buvo toks smarku?, kad autoinobiliu* ant vietos -sutru įm1jo. o Husas keturis syk apvirto. Katastro
foj du asmenys žuvo ir astuoni sužeisti, f'ia matome apvirtus] Husų. (Aenie photz>).

Nauji Ligoniai Šv. 
Kryžiaus Ligoninėj:

Antanina Grigaliūnienė iš 
Gimimo Panelės šv. parap. ir

Vytauto Parke 
Piknikai 1939 m.

Parapijos:

I olų veikėjų, sulaukusi 70 Valerija Jenkeviėien? iš Auš
inėtų amžiaus, sveikiname ir

šv. Jurgio — gegužės 21 ir 
rugpjūčio 27 d.

šv. Kazimiero — liepos 9 
ir spalių 8.

Lietuvos Vyčių — liepos 4.

Labdarių Sųjnngos — ge
gužės 30.

Dienraščio “Draugo — ba-

Meilč daro stebuklus, meilė 
možiu paklydimus, meilė nai
ki n prasižengimus.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai Jren<taa tavernų parduoda
ma* plytai. Atallanklt*: MOS’4 W. 
<Sw) Htrrrt, Chtcagu. lllinut**.

REIKALINGA
RnlkBlInKa moteris ar menjtna prta 
namu darbo Ir prl«flrMI vien* val
ko. Abdlauklto tuojau:

IMS Ho. May Street,
Trl<-f«ma« HAVmnrkrt ?1€S 

<^>leo<«». llltnoH

linkime daug sveikatos ir iš
tvermės dar daug daug pasi
darbuoti jam brangiuose vi- 
sumuenišknose darbuose.

Jej turi tvirtą tikėjimų, kai 
mis pakelsi; jei turi didelę 
meile, žmones valdvsi.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

CHICAGO LITHUANIAN 
SAVINOS & LOAN ASSN. 

SVEIKINA
NAKU S Ii; DKAI'GI'S SI* GAVIME

APDRAUDA (FEDERAL INSURANCE)
iki iĮ.’i.tmO aut kiekvieno nario dėjimu tų ir dėkoja už 
pa-itikė įima ii pri.-idėjimų įvykdymui šio svarbaus žygio.

KVIEČIA
ir toliau čia kreipti*. su taupiniais ir dėl paskolų.

CHICAGO LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN ASSN.

2502 W. 69th St.

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api 
tasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Ur 
tgvnjuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročiu* 
tr daug kitokių įvairi nybių Kiekvienam lietuviui pa 
(artina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knyga susideda iš 9G puslapių gražiuose apdaruos* 
Parsiduoda už 25e. Imant dauginu, duodama didelė ano 
laida

Galimo gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

ros Vnrtij Ponelis Sv. parnp.j KryJinu. - birželio 25 į landžia 30 ir rn^jo 4 

Š.K L. ir rugpiūėio 20

Iš Rėmėjų 3 Skyriaus 
Priešmetinio Sus-mo

TOWX (IK LAKK. - Sv. 
PrnneiŠkuus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. priešnietini* sus
ams jvvko gruodžio 18 <1. Sus
inąs buvo skaitlingas. Apie 
seimų raportavo A. Snnrskie- 
nė ir M. Sudeikienė.

Siiar.-kienė pranešė, kad A- 
inilija Malinauskienė į savo 
namus priims bunco pramogų. 
Išrinkta koutitija iš: Amilijos

Nekalto Prasid. P. š. — lie
pos 2 ir rugsėjo 17.

Gimimo Panelė, šv. — bir
želio 11 ir rugsėjo 3.

» Šv. Antano — birželio 18 
ir rugsėjo 10.

\ isų šventųjų — gegužės 
14 ir liepos lfi.

Dievo Apvaizdos — birže
lio 4 ir rugpiūėio G.

Šv. Mykolo — liepos 23.
1 ‘Aušros Varių — rugpiūėio

13 d.

Šv. Petro ir Povilo — ge
gužės 7 ir liepos 30.

IttozajKi gegužės 28
Miilinmi-kieitė.', Amihlnzijuv ’r -SIU,I*U L 
Smirsk ieties, Marijonos Sūdei- ________
kienės. Pramogos laikų pas
kirs komisija.

Pirm. M. Smb'ik'ieiiė išdū
lino Kalėdų dovanas, kurtas 
prisiuntė seM-b"s iš pilt-biirirb. 
Pa. Narė.*, dėkingos seselėm?, 
už gražia** dovanas. X įtaria 
segelėms sudėtį Kalėdų dovn- 
nų. Aukoju; $5.00 p. S. Sa 
11IU1J Jy-Otl; (I. \ UAIiieiM* If i*. 
Dorša; |*o $1.00: V. Kaluus- 
kienė. A. Knarskienė. M. Su- 
deikienė, J. šaudvitiene, U. 
Rumšelirnė, B. (’ieėnienč.

Valdyba 1939 m. užgirta 
toji pati: dv. vadas gerb. kun. 
A. Skripka. pirm. M. Sudci- 
kienė, viee pirm. 0. Yaznlenė, 
rast. B. ('ieėnienč ir A. Snars-

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
HO V man ) 

w o m t n a i c 
įuM ilrnKcin/t thrro- 
aelvca amund. all 

lirad u ui with peri- 
odic wraknnt and 
pain? Thr» ihould 
Lik>w t ha i Lydi a 
T- Pinkliam'* Tab- 
Irtt rvlirve peri- 
odir paini amt di»- 

snmfert. SmalJ tim onlyjt ccnia.
Mrt. Ltoriie U *llixma erf DanviUe, 

1 linu,ii. autu *-| iiad uo aiubiuon 
and wai icrriiily ncnoaa. Your Tab- 
Icia helped tny periodą and built me 
up.'* Try ibeiu neit mooih.

rutiTs

kienė, ižd. S. Šimkienė.
Rėmėja

ggfl.

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

.... , .. PIRKITE DABAR! — ŠAUKITE
sv. Kazimiero Akademijos DIENĄ AR NAKTĮ

' — rugsėjo 24.
Kun. A. Linkus

PRISTATYMA8 MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

LOANS & INSURANCE
is II.I lis iii; įsi iii

Building Management 
JOHN P. IAV \l.l)
III XI I 1 t (IMI- \S) Iru

323G S. Haisted St. 
l’lMinr C ALI M) I Up<

HALSTED ST.

POULTRY HOUSE
3426 So. Haisted St.

Luikan viskų. tik 
kų atvežtų nuo tur
iny Aviežių — kiau
šinių. vistų ir kitų 
paukSčių. Pieno ir
--------  ir t- t

Phone Boulevard 5108Nev York onkfiteuniojo tei
smo toifiėjo Ferdinand Pecom /-»Am ivzi nv/i'M 
aūnud Lcwis nuktiniy miesto ^3V. vAKL WU 
klflbų muzikantas. (Acme ph.J —

Skaitykite Biznierių 
Barbenus

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

A. A NORKUS, savininkas
Tel. Victory 9670

EGO • • • • •. •. 
N 1 T
IIIG I.VMP .. 

i MINE HVN ..
S4’ltEENINOf»

tl.OO
11.00 
H.00 
»» .78 
15 00

Tek ARDmore 6975

RENDON TAVERNAS 
R»ta)nn taverna* »u torai*. Atallan- 
kllr »k»a WiM Nnrth Avmur, ChU 
cago, flltnnl*.

Nervous,
Ankles Swollen!

Uuch m -vou»n«>* I* rausrd ».v an »<- 
m* et ech.t and noison* dun lo tunr- 
Ilonai Kld icy and llladder dlitordora 
vhkh n. .y alau cauaa Oaltlar Cp 
Nlp'.il., Burnine Pasaace". Soollrn 
Jdti.ia. llotl-.arho. CirHr* Vndrr E)»«. 
Ei. , M Ai ldltr. LrC l’nina and L»lixl- 
nr*. Help Jtiur kldnr^a Įiurlfy your 
l.lood wllh Cratea- llaually Ibe vary 
Prvt do«« atarta helpln* your kblnn-a 
elran <nit ei r»-ra ar Ūla and thli aonn tnav 
Irake you (eel Ilk- nnr Cyetra murt 
aatlify > ou corapletely or tnoney bark ta

Sarunteed. Ori Cretra <el»*-t«> to- 
r. lt tn»H only Sr * dnee nt drugelila 
utul tba euaranlra proU-Ua jou-

Venk pnezuite:<], jei nenori 
padarinių, bet m bandyk pa 
keisti to sųrvfio ir jį sau pa 
togia linkme pakreipti.

IJTILITY LIOUŪP 
DISTRIBUTORS

Itirnrpomtad
Tel. Prospere 0745-0746

WTiolc**Ie Or.ly
W3I-33 So. Ashland Avė

mna rallma ratili tikrai I.lr 
>ir1lk« Tmport* Valatyblnt D*» 

Hna

Drobė Paklodėms ir Uival 
kalama Naujos Mados Už- 
daiigaltti (Ucdspreads), Vil
noniai Sveteriai, Panėiakos, 
Pirštinės ir Kepurės.

Vilnoniai Apatiniai Mar 
Akiniai Vyrams ir Moterim*

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 West
Arti \nrm*l Art*., Chk-jųro, III.

Telefonas VICtory 3486
F. Selcmonavich, Snv.

Atd^n Kaa,Um Ir Vakarai* Ir 
Oaluaadl aolala

Street

MINĖDAMI 25 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES,
pranešam, kad užlnikom čeverykus vy- 

moterims ir vaikams visokių 
Ypač didelis pasirinkimas da

bar Kalėdų metu.

Kviečiame naudotis mūsų ilgų metų 
l«ityįtinu. Gausite patenkinantį patar
navimų ir tinkamų avalų, ypač jauni

mui — vaikinam^ ir merginoms smagių čeverykų Šo
kiams.

UNIVERSAL SHOE STORE
Antanas Zaleckis ir Joseph Martinauskis. savininkai

3337 South Haisted Street

|f Telephone Canal 5233

įvest sioe express
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, HL
S. T. PABIONAfl, Savininkas *

Kviečiu visu kaimynas, draugas ir pažystamai 
naudotis mano patarnavimu.

Patarnauja Lietuviai 
Gasas, Aliejus, Lubrikadja, ir 

Mašinų Plovimas 
Taipgi parduodam Pėdams 

Range Aliejų 
Tire ir Battery Service 

24 Valandų Patarnavimas

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764


