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NUMATOMAS DIDELIS 
DARBININKŲ STREIKAS

Jis ištiks plieno ir» automobilių 
pramones

MASIHNGTON, gr. 20. - 
Pramonių darbininkų organi
zavimo (C. I. O.) vadai nu
sprendė paskelbti darbininkų 
streikų vasario mėn. 1 d. plie
no ir automobilių pramonėse, 
jei iki to laiko darbdaviai ko
vos prieš darbininkų organi
zavimų unijon, nenorės didin
ti atlyginimo ir priešinsis 
trumpesnėms darbo valan
doms.

Pramonių darbininkų orga,- 
nizavimo vyriausias vadas, 
angliakasių unijos preziden
tas J. L. Lewis, pareiškia, kad
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PILIETINIS KARAS KINIJOJE 
NEIŠVENGIAMAS

NANKINGAS, gr. 20. — 
Maištininkų vadas maršalas 
Čang Hsueh-liang neigia vy
riausybės ultimatumų ir ne
paleidžia diktatoriaus Čiang 
Kai-šeko. Kad taip, tai vy
riausybė šiandien galutinai, 
nusprendė įsakyti kariuome
nei apgulti ir pulti Sianfu 
miestų, Šensi provincijoje, kur 
diktatorius įkalintas.

Šiam žygiui sutraukta apie 
100,000 kariuomenės ir eilė 
bombonešių lėktuvų. Vyriau
sybė nusprendė neturėti jokių 
derybų su maištininkų vadu. 
Reikalauja, kad pagrobtas 

(diktatorius besųlyginiai būtų 
paleistas. ,

Aiškėja, kad Kinijoj prasi
dės pilietinis karas, kurio iš
vengta ilgiausius metus.

Žiniomis iš Japonijos, japo1- 
nų vyriausybė atsidėjusi tė- 
mijasi, kas veikiasi Kinijoj ir 
daro planus pasinaudoti ta.r- 
pusaviais kinų tautos nesuti
kimais. i j ,•

Šanghajuje gauta žinia.,, kad 
maištininkų vadas pasirengęs 
pripažinti Naukingo vyriausy
bės reikalavimus.

EUCHARISTINIS KON
GRESAS BUDAPEŠTE Į- 

vyks gegužes mėnesį

F'

PARYŽIUS, gr. 19, — 
Tarptautinis Eucharistinis kon 
gresų rengimo pastovus komi
tetas seniau paskelbė, kad 19- 
38 m. tarptautinis Eucharisti
nis kongresas įvyks. Budapeš
te, 'Vengrijoj. Šventasis Tėvas 
patvirtino komiteto nuospren
dį. -i U ’Gf

Dabar paskelbta, kad kon
gresas įvyks gegužės mėnesį.
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jau gana darbininkus išnau
doti su kompanijų unijomis, 
arba kitomis priemonėmis, 
kad jiems nepripažinus žmo
niško atlyginimo.

Lewis pareiškia, kad dide
lė ir galinga angliakasių or
ganizacija yra pasirengusi 
pakilti kovon, jei bus reika.- 
linga pagelba plieno ir auto
mobilių pramonių darbinin
kams kovoje už buitį.

Numatomas didelis streikas, 
jei plieno ir automobilių pra
monės vedėjai ignoruos dar
bininkų reikalavimus.

ATNAUJINTOS PAMAL
DOS TEPIC VYSKUPIJOJ,

MEKSIKOJ

MEXICO CITY, gr. 19. — 
Tepic vyskupijos, Mayarit 
valstybėje, J. E. vyskupo. A. 
Hurtado pastangomis atnau
jintos pamaldos daugume baž
nyčių. Šiam tikslui įsiregis
travo devyniolika kunigų, 
tarp kurių du yra .iš Guadala- 
jara arkivyskupijos.

Katalikai sveikina savo ga
nytojų vyskupų, kurio pas
tangomis grųžintos pamaldos.

AMERIKOS MISIONIE
RIAMS PAVOJUS

ŠANGHAJUS, gr. 20. — 
Sianfu mieste, Šensi provin
cijoje, ir apylinkėse yra ne
mažai Amerikos misionierių. 
Jiems gręsia, rimtas pavojus 
prasidėjus kuro veiksmams 
prieš maištininkų kiniečių va
dų maršalų Čang Hsueh-lian- 
g*b •

LAIMINGAI NUTUPDYTAS 
LĖKTUVAS

MATAMORAS, Pa., gr. 20. 
— Įgudęs vairininkas Duok 
Merril skrisdamas dideliu lėk
tuvu su 11 asmenų laikuose 
paklydo ir buvo priverstas o- 
ro mašinų nuleisti čia arti 
kalno šlaite, kai pamatyta, 
kad gazolinas baigias ir nėra 
galimumo pasiekti Newarko,
N. J., airportų.

Merrill taip sumaniai nu- 
tupdino lėktuvų, kad nesužeis
tas nė vienas keleivis. Tik jo1 
vieno nosis sumušta.

Keleiviai jį dabar vadina 
didvyriu.

KINIJOS MAIŠTININKŲ VADAS

Maršalas Čang Hsueh-liang su žmona. įjis sn savo 
kariuomene Sianfu mieste, Šensi provincijoje, sukėlė 
maistų prieš Kinijos (Nankingo) vyriausybę. Įkalino 
Kinijos diktatorių gen. Čiang Kai-šekų su palydovais. 
Dėl to Kinijoje prasideda pilietinis karas. (Acme Ph.)

MEKSIKOS KONGRESAS 
IMA GERBTI KONSTI-

1 TUCIJĄ
MEXICO, gr. 19. — Meksi

kas federaliniai atstovų rū
mai jau pradeda protingėti 
— ima gerbti federalinę kon
stitucijų., i

Atstovas M. J. Lopez andai 
pasiūlė rūmams negirdėtų su
manymų — konstitucijos 128 
straipsniui (priedų, kad visi 
viešieji tarnautojai ir vyriau
sybės valdininkai neprivalėtų 
išpažinti jokios religijos.

Rūmai atmetė šį sumanymų 
pažymėdami, kad tuo priedu 
būtų varžoma religinė laisvė, 
feaisl konstitucijos 4-uoju strai
psniui užtikrinta.

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS IŠVYKO BERLYNAN

LONDONAS, gr. 20. — Vo
kietijos ambasadorius Brita
nijai, Joachim vdn Ribbentrop 
išvyko Berlynan asmeniškai 
pranešti diktatoriui Hitleriui 
apie Anglijos nusistatymų Is
panijos klausimu.

Anglija pageidauja, kad 
Vokietija paliautų kištis į Is
panijos vidaus reikalus.

RŪKAI TRUKDO VEIKIMĄ 
APLINK MADRIDĄ

MADRIDAS, gr. 20. — Ka
ro veiksmai Madrido apylin
kėse apsistoję dėl nepatogaus 
oro. Visų miestų apgulę tiršti 
rūkai ir kovos laikinai nu
trauktos. Radikalų vadai pra
neša apie savo “laimėjimus“, 
bet niekas netiki toms papra
stoms jų pasakoms.

KUNIGAS JUBILIEJŲ MI
NĖJO KALĖJIME

LOUVAIN, Belgija. —- Gau 
ta žinia, kad kun. M. Brink
man, vokietis redemptoristas, 
kurs yra nacių vykdomo per
sekiojimo auka ryšium su už
sienių pinigais, būdamas kalė
jime sava kunigystės sidabri
nį jubiliejų paminėjo.

Su keliais kitais kunigais 
Brinkman uždarytas Brande- 
bergo kalėjime, Berlyne.

Vokiečių autoritetų specia
liu leidimu kun. Brinkman ka
meroj jubiliejų minėjo. Prie kil 
nojamo altoriaus atlaikė Mi
šias, susirinkus kitiems įka
lintiems kunigams, Gavo apie 
80 sveikinimų laiškais ir tele
gramomis.

ĮŠOKO Iš skrindančio 
LĖKTUVO

SAN ANTONIO, Tex., gr. 
20. — Ypatinguoju būdu čia 
nusižudė groseminkas Artūro 
Trevino, 25 m. amž. Jis išokio 
iš skrindančio lėktuvo 3,500 
pėdų aukštume.

Krisdamas pataikė į vienų 
namukų. Pramušė stogų ir lu
bas.

5 ASMENYS ŽUVO 
GAISRE

NEM YORK, gr. 19. — Ki
lus gaisrui nuo pamesto lovo
je degančio cigareto keturių 
aukštų mūrinių namų vienam 
bute, Mest 73 gat. ir Mest 
End avė., žuvo trys, moterys, 
vienas kūdikis ir vienas vy
ras.

KARD, PACELLI - ŠVEN
TOJO TĖVO PAVADUO

TOJAS
VATIKANAS, gr. 19. — 

Prelatai praneša, kad iki 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
sveiks, Jo Emin. kardinolas 
Pacelli, Popiežiaus valstybi
nis sekretorius, tvarkys visus 
Bažnyčios reikalus.

MANILOJE BUS GAUSIN
GAS KATALIKU 
SUPLUDIMAS

PARYŽIUS, gr. 19. — Iš 
Manilos, Filipinų salų, grįžo* 
Eucharistinių kongresų rengi
mo pastovaus komiteto atsto
vas kuri. J. Boubee, S. J. Jis. 
pranešė įdomių dalykų apie 
Manilos pasirengimus kon
gresam (

Maniloje tarptautinis Eu
charistinis kongresas įvyks a- 
teinančio1 vasario mėn. prad
žioje.

Prieš vienerius metus, sako 
kun. Boubee, prie tarptauti
nio kongreso imta rengtis su 
vyskupijų, arba lokaliais Eu
charistiniais kongresais, ku
riuos lankė gausingos katali
kų minios. Daugelis asmenų 
priėmė šv. Komunijų.

Į tai atsižvelgus ir tarptau
tinis Eucharistinis kongresas 
turės didelį payykimų. Su- 
plūsi gausingos meldžiomų mi
nios, nepaisant Manilos dide
lio atokumo nuo Europos.

KOMPANIJOS TRAUKIA 
TIESON UNIJĄ

I NEM YORK, gr. 20. — 
Elektrinių aparatų gaminimo 
dešimts didžiųjų kompanijų 
kreipės į federalinį teismų. 
Traukia tieson International 
Brotherhood of Electrical 
Morkers. unijos lokalų 3 ir jo 
viršininkus. Reikalauja 1,- 
35,000 dol. atlyginimo.

Kompanijos pareiškia, kad 
ši unija vykdomu boikotu 
prieš jas padarė joms nuosto
lių. Unijos boikotas yra prie
šingas prieštrustiniam įstaty
mui. | ,. ■ i J 0

Unįja vykdė boikotų, ka
dangi šių kompanijų gamina
mi aparatai ir kitokį daiktai 
neturi unijos, ženklų.

ILLINOISO BIUDŽETAS
BUS SUBALANSUOTAS
SPRINGFIELD, UL, gr. 

19. — Gubernatorius Ilorne- 
ris paskelbė, kad 1937 metais 
valstybės biudžetas bus suba
lansuotas ir taip pasiliks ma
žiausia porai metų. Sako, ne
bus skiriami joki nauji mokes
čiai, nepaisant išlaidų didėji
mo, ypač senatvės pensijoms.

Biudžeto subalansavimui 
bus reikalinga visiems, valsty
bės departamentams, sumažin
ti išlaidas iki “gyvojo kaulo”, 
pareiškia gubernatorius.

ŠV. TĖVAS POPIEŽIUS PIJUS X! 
LABIAU SILPNĖJA

ATŠAUKTOS KŪČIOS DIENĄ RENGTOS 
VISOS CEREMONIJOS

Visas pasaulis susirūpinęs vy
riausiojo Ganytojo sirgimu

VATIKANAS, gr. 20. — 
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI polaipsniui silpnėja. 
Atsidavęs Dievo valiai kovo
ja už gyvastį. Kairiojoj kojoj 
pasireiškęs kraujoplūdis la
biau nusilpnino* Jo Šventeny- • 
bę. Vatikano prelatai, kurie 
visų laikų tvirtino, kad Popie
žiui nėra jokio pavojaus, šian
dien pripažįsta, kad liga įsi
gali ir apie greitų pasveikimų 
reikia abejoti. Atšauktos Kū
čios dienai rengtos visos ce
remonijos. Galimas daiktas, 
kad pas sargantį Popiežių 
Kūčios dienų susirinks Romo-

LENKIJA BANDO NUSI
KRATYTI ŽYDAIS

VARŠUVA, gr. 19. — Len
kų užs,. reikalų ministeris Be- 
dkas pranešė senatui, kad jis 
reikalaus T. Sųjungos, rasti 
kur nors Lenkijos ir šiaurry
tinės, Europos žydams koloni
jų, kad jie galėtų ten laisvai 
nusikelti, i

Beekas, pareiškia, kad ypač 
Lenkijoje žydai nepakenčia
mi, jiemsi darosi ankšta. Len
kai sodiečiai vis gausingiau 
plūsta į,miestus ir žydus iš
stumia iš jų užsiėmimų ir iš 
prekybos., Ir žydams vis la
biau tenka skurstŲ--
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MIESTINIAI MOKESČIAI 

UŽ CIGARETUS

Chicagos majoras labai su
sirūpinęs, kad miestas neturi 
fondų gatvių ir gatvaičių va
lymui. 25-ojo wardo aldermo- 
nas J. J. Bowler įteikė tary
bai sumanymų skirti pirkimo, 
mokesčius už cigaretus — 1 
centų už pakelį.

Anot jo, tuo būdu miestas 
gauti} aipe 6 milijonus dol. 
pajamų. Būtų pakankama gat
vių ir gatvaičių valymui ir 
dar kitiems “reikalams”.

Tik abejojama, ar tas būtų 
teisėtų. Tačiau miesto valdy
ba pasiryžusi eiti pačion le- 
gislatūron, kad įvesti mokes
čius už cigaretus-.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SALVADORE

SAN VINCENTE, EI Sal- 
vador, gr. 20. — Žemės dre
bėjimas ištiko šį miestų. Žu
vusiųjų skaičius dar nežino
mas. Sako, būsiu daugiau 
kaip 200.

je gyvenantieji kardinolai pa
sveikinti Jo Šventenybę su 
Kalėdų šventėmis. Bet Popie
žius negalės kalbėti, kaip pa
prastai, apie Bažnyčios stovį 
pasauly, apie katalikų vargus 
Ispanijoje ir kitose šalyse, kur 
vykdomi katalikų persekioji
mai.

Visas katalikiškas pasaulis 
yra labai susirūpinęs vyriau
siojo* Ganytojo sirgimu. Šim
tai milijonų katalikų šiandien 
bažnyčiose meldžiasi, kad 
Dievas pasigailėtų Popiežiaus, 
kad grųžintų jam sveikatų ir 
pailgintų jo gyvenimų Bažny
čios gerovei.

ORGANIZUOJAMI PLIE
NO FABRIKŲ DARBI

NINKAI
South Chicagoj įvyko gau

singas plieno fabrikų darbi
ninkų susirinkimas.

Daugiau kaip 2,000 darbi
ninkų vienu balsu pasiryžo 
stengtis visus plieno pramo
nės darbininkus įtraukti uni
jon — Amalgamated Associa- 
tion of Irom, Steel and Tin 
Morkers.

Darbininkų organizatoriai 
nurodė, kad Didžiųjų Ežerų 
srityje yra daugiau, kaip 200,- 
000 darbininkų, dirbančių plie
no fabrikuose. Jies visi turi 
būti suorganizuoti vienon ga
lingom unijon.,

SPRINGFIELD, III., gr. 20. 
— Illinois valstybės centri
niuose plotuotee gerokai pasni
go. Numatoma daugiau snie
go. i

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; ma
ža temperatūros atmaina.
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DIENOS KLAUSIMAI

KUN. JONO AMBOTO 35 M. KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIS

Šiandien sueina lygiai 35 metai kai kun. 
Jonas Ambotas, Hartford, Conn., lietuvių 
parap. klebonas, įšventintas kunigu.

Šia proga apie garbingąjį jubiliatą vie
ną kitą žodį reikia pasakyti, nes kilni kun. 
Amboto asmenybė yra brangi ne tik tai pa
rapijai, kuriai jis per daugelį metiį vado
vauja, bet visai Amerikos lietuvių visuome
nei, nes jis yra vienas žymiausių ir rimčiau
sių uos vadų.

Kun. J. Ambotas gimė 1869 m. Vosy
liškyje, Kėdainių apskrity. Trokšdamas mo
kytis, bet neturėdamas galimybės siekti auk
štesnio mokslo savo tėvynėje, 1890 metais 
atvyko į Dėdės Šamo žemę. Kaip kiekvi.- 
no ateivio gyvenimo pradžia yra sunki, taip 
ji b.vo sunki ir jaunam Ambotui. Sunkiai 
dirbdamas dirbtuvėj ir sutaupęs š±ek tiek 
pinigų, 1893 m. įstojo į šv. Ciriiiaus kole- 
g.„ą, ueiroit, Mieli., kurią laimingai baigt-.

... .i. . as pašaukimą j kunigus, kreipės..
Į vi u.8-8.. j i eiSyKvil‘1 JĮ pci.biuntė Į 
š.. .,oju me.. mariją, Bngbton, Mass. Sek
ai. ngai baigus seminariją, įšventintas ku-

*.9vi įu. gruodžio 21 d.
Ta-s laikais Gonnecticut valstybėj dar 

iiiaai.įį teo v o iietuvią ir jų *kOiuiiijos buvo
u. czos. Lietuvių parapijos tik buvo dvi: 
Yv'aierbury ir jL\Lw Britam. Jos turėjo ir 
lietuvius kunigus, todėl kun. Jonui Ambo
tui teko eiti dirbti kitataučių tarpe. Kadan
gi kun. Jonas gerai mokėjo lenkiškai, tad 
buvo paskirtas vikaru į lenkų parapiją Nor-
v. ' ui, Conn. Po keturių metų paskirtas tos 
pą.i./p s klebonu ir toj vietoj išbuvo apie 
štš nietus. Taigi iš viso jam teko dar- 
bum . kitataučių tarpe apie dešimts metų. 
No lenkai žinojo, kad jų vadas yra lie
tuvis, tačiau labai jį gerbė.'Nežiūrint to, jis 
t n nerimo. Ir tikrai nuoširdžiai nudžiugo, 
kuomet 1912 m. vyskupas Nilan jį pasikvie
tė pas save ir pranešė apie tai, kad Hart
forde jau darosi lietuvių parapijos užuo
mazga, Kun. Anibotas sutinka, apleisti tur
tingą lenkų parapiją ir eina dirbti savo tau
tiečių tarpan.

Kiekviena pradžia yra sunki. Nelengva 
ji buvo ir Hartfordo lietuvių parapijai. Bet 
sumanus, rimtas, savo pareigoms atsidavęs 
kun. Ambotas greit parapiją sutvarkė, pa
statė reikalingus pastatus. Netrukus toji 
parapija pasidarė viena iš pavyzdingiausių 
Pastate naują., gražią bažnyčią, įsteigė mo
kyklą ir jai nupirko gražius erdvius rūmus 
sn auditorija ir kitais patogumais, parkvie- 
tė lietuvaites vienuoles mokytojas. Visa pa
rapijos nuosavybė yra. puošnioj vietoj, pa
čiam© miesto centre.

Kun. J. Ambotas parapijiečių yra la
bai mylimas. Jie mato, kad jų vadas yra 
pasišventęs jų reikalams. Kadangi kun. Ani
botas yra didelio takto vyras, dėl to jo va- 
dovaujamoj parapijoj nebuvo ir nėra jokių 
kivirčių ar nesusipratimų.

Šią gerą kun. Amboto ypatybę žino ne 
tik Hartfordo lietuviai, bet pastebėjo visa 
mūsų visuomenė. Dėl to jis yra pripažintas 
vienu rimčiausių Amerikos lietuvių veikė
jų. Jis ne tik priklauso prie lietuvių kata
likų organizacijų, b. t jose veikia, vadovau
ja Jis keliais atvejais buvo Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos pirmininkas ir dva
sios vadas. Jis buvo Lietuvių R. K. Susivie
nijimo Amerikoj dvasios vadu. Labai daug 
mūsų organizacijų seimų pasinaudojo kun. 
...boto rimtais patarimais. Jo autoritetin

gas žedis nekartą yra sustabdęs didelius ki
ečius seimuose.

Š. nku būtų surasti tokį mūsų tautos

ar visuomenės reikalą, kurį kun. Ambotas 
būtų nepareinąs savo gausiomis aukomis, 
darbu ir praktiškais patarimais. Remia jis 
Lietuvą, įvmia Amerikos lietuvių katalikų 
įstaigas įr organizacijas.

Pasaulinio Karo metu, kuomet reikėjo 
Lietuvai ir aukų ir darbo, kun. Ambotas 
buvo vienas iš tų, kuris ir pats dirbo, ir 
aukojo, ir kitus prie to ragino. Jo vadovau
jama parapija buvo pirmutinė;, kurios žmo
nės Lietuvai per Tautos Fondą ėmė aukoti 
ne centais ar doleriais, bet šimtinėmis. Šių 
žodžių rašytojas yra liudininku, nes tais lai
kais jam teko vadovauti Tautos Fondo rink
liavai. Hartfordo pavyzdį tada pasekė ir 
kitos parapijos. Taigi ir čia yra nemažas 
kun. Amboto nuopelnas.

Ne mažesniu malonumu tenka pažymėti, 
kad jubiliatas visuomet buvo ir dabar tebėra 
didelis lietuvių organizuoto jaunimo prie
delis ir rėmėjas. Jis remia Vyčius, remia 
studentų organizaciją, remia mokyklas. Ypač 
daug paramos iš jo yra susilaukusi Maria- 
napolio Kolegija. Jo duosni ranka yra gau
siai parėmusi ir Kazimieriečių ir Pranciš- 
kiečių mergaičių akademijas. Net Šv. Kry
žiaus ligoninė Chicago j stambią auką iš jo ■ 
yra gavusi.

Sunku būtų šiame trumpame rašinyje 
surašyti visus jubdiato; kun. Amboto nuo
pelnus. Bet ir iš šių kelių, čia paminėtą,

. skaitytojai galės spręsti, kad šios dienos 

. Jubiliato asmuo tikrai yra kilnus, vertas
pažymėjimo ir pagarbos. v

Taigi, nuoširdžiai sveikiname ir linki
me jam dar ilgai pagyventi ir, kaip ir lig- 
šiol, sėkmingai dirbti Dievo garbei ir mūsą i 
Lautos gerovei.

Kun. P. M. Jūras

Tretysis Ordinas
(Tęsinys)

Tretininkų a Mūsų Laikams
Po šv. Pranciškaus mirties, 

praslinkus kiek metų, sako
ma pasiiiodė šventasis vie
nuolių susirinkime, kad įtįk- 
rinti, kad jis visada su savo 
vaikeliais, kada šie rūpinasi 
Dievo garbe ir sielų išgany
mu. Ir mūsų dvasinio pabliu- 
rimo laikais Trečiame Ordine 
tebespindi šv. Pranciškaus 
dvasia. Tik reikia ją įgyven
dinti, tampant gerais treti
ninkais. Bažnyčia kviečia sa
vo; vaikelius spiestis po tre
tininkų vėliava, ir sekti šv. 
Pranciškų. Reikia paklausyti 
ir sekti neklaidingą, prityru- 
sį vadą, kad neįkrist į pavo
jus. Šv. Pranciškus yra mūsų 
Arkangelu, kurs sergsti ke
lionėje ir veda į prirengtą'; 
mums danguje vietą.

Šv. Pranciškus ant žemės 
visada buvo vadu. Vadovavo

su džiaugsmu nešė savo kas
dieninį kryžių. Dėl Dievo mei
lės ir sielos išganymo išsiža
dėjo tėvų, už tat dangiškasis 
Karalius tapo jo Tėvu. Išsi
žadėjo; namiškių ir visų tur
tą, todėl saulė ir mėnulis, 
žvaigždės, medžiai, gyvulė
liai ir paukšttliai tapo jam 

j broliais ir seserimis, jam ta- 
! rnavo ir jį linksmino. Iš pi
rmo žvilgsnio atrodė, kad jis 
nieko neturėjo, bet tikrumo- 

I je jis paveldėjo viską. “Ma- 
1 no Dievas mano viskas”, tai 
jo šūkis.

' Šv. Pranciškus Asyžietis ir 
jo uolus sekėjas popiežius 
Leonas XIII geriausiai su
prato. žmogaus silpną prigim-

! tį. Įstatus pritaikė kiekvie- 
1 nam by kurio luomo žmogui.
Netik kad neapsunkina,, bet 

i tikrumoje gelbsti pavyzdin- 
gai gyventi. O ag neverta 
dorai, pavyzdingai, šventai,

lietuvių parap. klebonas Hartford, Conn., ku
ris šiandien mini 35 metus kunigystės su
kaktį. Sveikiname ir linkime ilgiausių metų!

GEROS VALIOS AUKLĖTOJA

Sėkmingiau. ;ia geros valios auklėtoja yra 
Kataiikjskojj spauda. Apie tai tarp kito

^aro. ’ taip rašo:
■ ■ mataiiKiŠKOji spauda suteikia mums 

vl'.igLtoą pataiiiu.vtują: ji apšviečia ir paiarp- 
siiiui iiusbtiMj žmonose gerą varią. Gi bio- 
iįOyi vciiiR istu.ga is siii. iZtU, Kirsiiimių, sėji- .

u.e±SiO ir įieupyKuntcs. vnešįvataiiKis- ! 
•* .ji spuima yra to viso pilna, Ernai-

vj piįvSiiigąją sparną ri ją platinu feiSKia 
prašinėti pire o.ogos vanos ugdymo. Gi sua:- 
aviiL ir platinant savąją katai'iKišūą spaudą, 
atueKama Dievo darbas, nes prisidedama 
prie vykdymo to šūkio, kurs praskambėjo, 
angeių giesmėje: “Garbė aukštybėse Dievu’, 
o žemeje ramybė geros vanos žmonėms”. 
Ar nns būsime kurti tiems žodžiams? Šia
me amžiuje kivirčų, klasių kovų, siundymų ' 
prie keršto ir neapykantos — atnešti žmo;- 
nėms kiek ramybės ir moralinės pusiausvy
ros tai tas pats ką duoti sunkiai sergan
čiam ligoniui gaivinančių vaistų. Prisidėki
me prie grąžimmo pasauliui dorovinės svei
katos — platinkime katalikiškąją spaudą.

I Juo uoliau čia pasidarbuosime, juo daugiau 
atstatydinsime žmonėse sveiko proto ir ge
ros valios.

Pasaulis serga nuo nesveiko dvasinio 
maisto. Eilinis žmogus, prisisiurbęs sensa
cingų geitonosios spaudos skandalų, šmeiž
tų ir kurstymų, negali būti normalus ir 

; sveikas, nes tie dalykai maitina tik jo ais
tras (žemus geidulius). Reikia maisto jo 
protui ir gerai valiai. Nepavydėkime jam 

! geros spaudos tiems blogumams pašalinti”, i 

‘ ‘ PAŽANGA ’ ’ APIE “ DRAUGĄ' ’

Kun. M. J. Urbono, Du Bois, Pa. lietu
vių parapijos klebono, leidžiamas ir reda
guojamas mėnesinis laikraštis “Tikybinė 
Pažanga” rašo:

“Amerikos katalikų beturiu vienintelis 
dienraštis “Draugas” susilaukė 20 meti}. 
Apvaikščiodamas savo 20-ties metų gyvavi
mo sukakties jubiliejų, turi iš ko pasidžiau
gti ir pasigerėti. Gero nuveikęs daug. Nau-
dos atnešęs dar daugiau visai mūsų išeivi
jai. Skaitytojų ir rėmėjų yra įsigiję tūks
tančius, o draugų turi visą legijoną. Praei
ty savo gyvavime jisai patyrė gana sunkią 
valandų, bet šiais laikais jojo dienos .yra 
daug švi.sesnės ir laimingesnės, o jojo dar
bas daug pasekmingesnis ir gerais vaisiais 
našesnis.

“Taigi, pasinaudodama džiuginančio ju
biliejaus proga, Tikybinė Pažanga nuošir
džiai sveikina “Draugą” ir linki ilgiausių 
metų, kad jų bėgyje, su Dievo palaima jis 
galėtų tęsti savo neapkainuojamai gerą dar
bą mūsų išeivijos naudai!”

iarmnnliams uties atsiverti- maldingai gvventi dėl amži
nių; vadovavo likęs Dievo sau nosies laimės?
kliu visų luomų ii amžių Tu- \ juristus mūsų Dievas ir 
jų Ordinų nariams, vadovau- yįegpats. Jįs klausia mūsų:
ja mums ir dabar, būdamas 
dangaus aukštybėse.

Tiesa, galime pasiekti sa
vo gyvenimo tikslą ir be šv. 
Pranciškaus pagalbos, nebū
dami tretininkais. Bet j igu 
pavojingoje kelionėje pats 
Dievas Bažnyčios lūpomis siū 
lo paga.bą, klausiu, ar pro
tinga būtų nepasinaudoti?

Taipgi tiesa, jog nėra jo
kio įsakymo stoti į šv. Pran
ciškaus III Ordiną. Bet gy
venimo nesinaudoti patari
mais būtų labai neprotinga.

Pakanka išpildyti įsaky
mus, kad patekti į dangų. Bet 
mumyse glūdi pareiga šven
tėti ir tobulėti, pasipuošti ba
ltais, it sniegas dorybių rū
bais. Ar gali būti tobulu tas, 
kurs nesinaudoja tobulybės 
įgyjimui priemonėmis? Tre- 
tininkija prigelbsti tai įvy-

“Ar myli mane?” Jei taip 
-- “Sek mane”. Kas nenori 
sekti Kristum, tam stoka nu
sižeminimo. Tretysis Ordinas 
yra tąja šv. Pranciškaus mo
kykla, kurio'e gali išmo’ 
dieviškosios dorybės — r 
sižeminimo.

Pri š savo atsivertimą š'. 
Pranciškus meldėsi šv. Da- 
mijano bažnyčioje prieš nu
kryžiuotąjį Jėzaus paveiks ą. 
Ten jis išgirdo balsą: “Pran
ciškau, eik atstatyk mano ba
žnyčią, kuri, matai, griūva”. 
Tylioj valandėlėj atsiklaupk 
bažnyčioj ar savo kambarėlyj 
prieš Nukryžiuotąjį paveiks
lą ir paklausyk ar karta: i 
neišgirsi balsą: eik, atstatyk 
savo širdį, nes matai, kad 
nuodėmėmis apgriauta...

P. Gudas

Ten, Kar Prez. taeveltas Lankėsi

kinti. Kaip?
Trijuose Pranciškonų Ordi

nuose pasaulyje priskaitoma 
apie penki milijonai pranciš
konų. Amerikoj yra virš 100 
tūkstančių tretininkų. O kiek 
jų tarpe, šventų! Mūsų pavie
nių nuopelnai dažniausiai la
bai nežymūs. Bet kada susi
jungiame su tokia didžiule 
serafiška šeimyna, tampame 

, labai turtingi ir galingi. Kas 
li iš žmonių nėra kuomi nors 
(prasikaltęs.! Ar nėra džiang- 
' sulas vargšui skolininkui, jei 
kas iš jo šieimynos jateina 
jam padėti skolas išmokėti! 
Po mirčiai namiškiai ir ar
timieji po kiek laiko nei am
žiną atilsį už tave nesukal
bės. Pranciškonai meldžiasi, 

(laiko mišias. G jų tiek daugi

KIEK LIETUVOJE 
MUZIEJŲ

Dabar Lietuvoje yra šie di
desni muziejai: Karo muzie
jus, Pedagoginis, Čiurlionio 
galerija, kriminalinis, moti
nos ii' vaiko, botanikos, teat
ro, zoologijos ir geologijos, 
Maironio, Vaižganto, Anato
mijos,, Prekių (Klaipėdoje), 
Bažnytinio meno, Klaipėdos 
muziejus, Aušros muz. Šiau
liuose, Panevėžio, Telšių “Al
kos”, Zanavykų Šakiuose, Ne
ringos Nidoje, Daniavos Aly
tuje, Kretingos, Plungės, Ma
žeikių, Sodžiaus muz. Marri- 
jampolėįe,. Putvinskio y. m. 
Kelmėje; ‘organizuojami Ž. Ū. 
Rūmų ir Klaipėdos oro mųziė 
jai. Iš rišo apie 30 muziejų.

Ar galima sakyti nėra nau
dos priklausyti prie jų Šri-

Be to, daug mažų muziejėlių 
turi gimnazijos ir mokyklos.

mynos ?
Gal nuodėmėmis sutepei kri 

kšto baltąją suknelę. Negi 
drįsi pasirodyti Viešpaties a- 

(ky vaizdo j e neišmazgojęs me- 
1 tavonės darbais ? Tretysis O- 
rdinas ne tik dėl siekiančių 
tobulybės, bet ir atgąilojan- 
tiems.

Kai kuriuos gąsdina abe
jojimai — ar galės išpildyti 

( tretininkų priedermes. Šv. 
Pranciškus kantriai, noriai,

MASKVA. Bolševikai labai 
šiltai priėmė amerikietį dai
nininką (n gią) Paul Robe- 
scn. Jis dainavo, sakė, “dar 
biriinkiškas” dainas: “Old 
Man River”, ‘Old Black Joe’ 
ir “The Water Boy”.

BERNAS, Šveicarija. Dr. 
Giuseppe Motta išrinktas 
Šveicarijos prezidentu penk
tam terminui.

(Tęsinys)

1909 m. per g gūžės pirmo
sios demonstraciją žuvo 12 
žmonių, o sužeista apie 100 
žmonių. Visą laiką po to nar- 
kistai nerimastavo ir paga
lios lapkričio 14 d. bombos 
sprogimu buvo nužudytas po
li ijos viršininkas ir jo sekre
torius. Tada vyriausybė pa
skelbė visoje šalyje karo; sto
vį, išgaudė anarkistus ir ke- 
cletą šimtų deportavo Itali
jon, Ispanijon ir Rusijon.

Sausio 9, 1919 m. anarkis- 
tiškas gaivalas buvo sukėlęs 
maištą, buvo pagrobęs į sa-' 
vo rankas sostinę ir paskel
bęs sovietiškos vyriausybės į- 
vedimą. Pasklido streikai po 
visą šalį. Tai buvo kritiškiau 
sias laikas Argentinos isto
rijoj. Tada prezidentas pa
skyrė sostinėj karišką gube
rnatorių . su neribota, valdžia. 
Kad tai buvo rimtas momen
tas aišku iš to, kad kol vy
riausybė atsiėmė centralinio 
pašto patalpas, mūšyje krito 
arti 1,000 maištininkų. Rusų 
kvartaluose skerdynės buvo 
dar didesnės. Maišto- vadai 
buvo gaudomi ir gabenami į 
karo laivus.

1921 metais gegužės pirmo
ji vėl pasižymėjo teroristi
niais aktais. Svarbiausia bii- 
yoi paraližnojami geležinkelių 
ir laivų susisiekimas.

Protestai prieš nuteisimą 
dviejų anarkistų Sa,cco ir Vą- 
nzetti Bostone triukšmingiau- 
si buvo Buenos Airese.

Neramumų priežastys

Kaip viršuje minėta Argen
tinos ateiviai daugiausia grū- 
džiasi į Buenos Aires ir ki
tus pramoninius centrus, o 
neina į krašto gilumas. To 
priežastis nėra tame, kad a- 
t.iviai visai nenorėtų leistis 
į gilumas. Jie to daryti neno
ri dėlto, kad geriausias že
mes yra užgrobę dvarininkai. 
Tie dvarininkai kontroliuoja 
eentralę valdžią ir vietines 
valdžias. Jie priešinasi viso
kioms agrarinėms reformoms. 
Jie priešinasi vieškelių ir ge
ležinkelių tiesimui, nes dėlto 
pakilsią jiems mokesčiai. Tie 
milžiniškų žemės plotų savi

ninkai rendavoja po kelis a 1 
kerius ateiviams, arba prii- i 
ma už menką atlyginimą i 
darbininkus. Tik per didelę ' 
kovą su dvarininkais ir su 
pagalba užsieninių paskolų 
kai kuriems Argentinos pre
zidentams -pavyko pravesti g 
lėžinkelių ir vieškelių. G že
mės reformos Argentinoj te* 
belaukiama.

Argentinos vakarų 
kaimynas

Į vakarus nuo> Argentiųos, 
randasi Čilės respublika.. Nuo 
senų laikų abi respublikos 
gyvena, geruose santykiuose. 
Tarp tų valstybių guli did
žiuliai - Andų kalnai, kurie 
nėra ištirti nei išmatuoti. To
dėl griežti rub ežiai negalėjo 
greit būti nustatyti.

Argentinos! kovotojas už 
laisvę San Martin pagelbėjo 
Čilei išsiliuosuoti iš po ispūr . 
nų valdžios. Bet kai ėjo de
rybos- dėl nustatymo! rubežių, 
tai įvyko daug ir ilgų giųčų. 
Čilės perdaug negalima kal
tinti, nes ji užima siaurą plo
tą palei Pacifiko pajūrį. Gi
nčą išrišti buvo pavesta An
glijos vyriausybei. Anglams 
tarpininkaujant ginčai ir pi
ktumai nemažėjo. Tada į po
litiką įsikišo abejų šalių dva
siška vyriausybė ir pradėjo 
raginti abi šalis prie taikingo 
klausimo išrišimo. Tikslas 
buvo atsiektas. Rubežiai bu
vo nustatyti, abi šalys parei
škė pasitenkinimą. Sutartis 
buvo pasirašyta Kalėdų die
ną 1901 metais. Po to sekė 
abejose' šalyse džiūgavimai ir 
pasilinksminimai.

Šitą taikingą rubežių klau
simo; išrišimą paminėti Arge
ntina ir Čilė Andų kalnuose 
pastatė didžiulę Kristaus sto 
vylų. Ant stovy] os piedestm , 
lo padėta šitoks užrašas:

‘ ‘ Greičiau šie kalnai suby
rės ir į dulkes pavirs, negu 
argentiniečiai ir čiliečiai su
laužys taiką, kurią užlaikyti 
jie prisiekė prie Kristaus Iš
ganytojo kojų”.

Ta. stovyla vadinasi Andų 
Kristus — Glirist of the Ąn- 
des.

(Bus daugiau)
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Kalėdos Našlaitis

Lauke buvo tamsu, tamsu... 
Žiburys, kurį eidamas Tiesė

Ei tėvelis, metė ant sniego į ir Švenč. Panelė. Dar toliau 
rausvą šviesą. Mums einant piemenys garbino gimusį Iš- 
šviesa taip pat bėgte bėgo ’ ganytoją. Net gyvuliai ir tie 
pirmyn, šokinėdama per grio- pliklaupė atiduodami garbę, 
vius, krūmus, medžius, palik- Tuo tarpu zakristininkas ūž
ėdama mūsų užpakalyje ilgus; degė visiteles žvakes. Bažny- 
ilgus šešėlius. O toliau, už (ųoj pasidarė šviesu, kaip die- 
rausvo šviesos rato, buvo tam-j na. Suskambino! mažu varpe- 
Sa. Upelis, kuriame vasarą , įr Buvo pradėtos pamal- 
dažnai maudėmės, kuris tada 1
smarkiai bėgdamas ūžė, krio- j Ak, aš niekad neužmiršiu tu 
liė, šiandien ledu užsiklojęs’ pamaldų! Vargonams gau- 
tylėjo, lyg nenorėdamas savo ūžiant, žvakėms skaičiai švie- 
triuksmu drumsti Šventosios čiant, visa bažnyčia meldėsi.
Nakties tylos. Ir senas vėjo, Buvo taip gražu, kad žodžiais 
malūnas, ir šilelis taip pat1 melstis nebegalėjau. Tik sto- 
stovėjo tylūs, nejudėdami, lyg vg-jau. nekrutėdamas, lyg , .
melstis pasiruošę žmonės. į bi jodamas savo pajudėjimu 1 laimina. Kūdikėlis Jė- 
* buvo tyli naktis.'Pykinti šventu va.and,. | Dienon

Tik girgždėjo po. kojomis Buvau lyg danguje. ®
sniegas.

Pągaliau įėjome į didįjį ke-
lią. Čia jau buvo matyti daug giedoti: 
didelių ir mažų šviesų. Vienos 
mažos slinko pirmyn paleng
vėle: tai pėstieji ėjo; kitos di
desnės slinko greičiau: tai va
žiavo važiuotieji; trečios dar 
didesnės stovėjo vietoje: tai 
žiburiai iš apylinkės namų.
Visi ruošėsi į bažnyčią, Pie
menėlių Mišių.

Kai atėjom į miestelį, čia 
taip pat buvo jau nemaža žmo
nių.

. — Dan! — dan! — dan! — 
iš bokšto palengva, garsiai ir 
iškilmingai skambėjo varpas.

Pro didelius spalvotus baž
nyčios langus šviesa spindėjo, 
driekėsi ant pašventorėj au
gančių medžių, ant greta sto
vinčių apsnigti} namukų. Bu
vo dar anksti, bet mes su mo
tute nuėjome tiesiog į bažny-v«eią.

Kaip čia šiandien gražu?! 
'Visai ne taip, kaip paprastą 
sekmadienį! Aplink buvo lyg 
kokia prieblanda. Šen ir ten, 
viršuj sietyne, ar žemiau prie 
sienų, palengva mirksėdamos 
degė žvakės. Ties altoriumi 
aiškia raudona šviesa spindė
jo Amžinoji Ugnelė. Aukštai 
palubėj ir toli kampuose buvo 
tamsu. Žmonės stovėjo arba 
klūpojo ir tylomis meldėsi.

Motutė nusivedė mane per 
bažnyčią prie šoninio alto
riaus. Čia tarp jaunų eglaičių 
buvo įtaisytas Betliejaus tvar-
telis. Viduryje, šieno* pridėto- Mišias.

Kūčių Vakarą Lietuvoje

Mėnesiena. Kieme šalta, 
žverbla ir tylu. Tik tvora kai 
kada, sutraška nuo šalčio, tai 
Šuo kieme suamsi kartą kitą 
ir vėl, nutyla, tai sniegas su
gurgžda einančiam po kojų...

Senė Rambienė stovėjo pas 
krosnį, poteriavo ir traukė 
krinkaite šližikus, o mažas a- 
nūkėlis Vikčiukas čia pat sto
vėjo, prisilaikydamas viena 
ranka bobutės andaroko, ki
tus pirštus sukišęs į burną ir 
pasistiepęs žiūrėjo, kaip bo
butė traukydama iš krosnies

se ėdžiose, gulėjo Kūdikėlis. 
Iš šonų' stovėjo šv. Juozapas

Vargonams užgrojus Kalė
dų giesmą, visi žmonės ėmė,

Sveikas Jėzau gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki. 
Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties 
Linksminkimės ir džiaukimės, 
Dievui garbę duodami gie- 

(dokime!... 
Giedojo' visa bažnyčia, o 

garsas kilo aukštyn į padan
ges, sklido tolyn į laukus ir 
miškus, į kaimus ir miestus, 
Skelbdamas visiems — gimė 
pasaulio Išganytojas. Vargo
nai gaudė. Didysis altorius 
skendo žvakių šviesoje, kuni
gas, auksuotais rūbais apsi
taisęs, laikė Piemenėlių Mi
šias.

Vieną giesmę baigę, žmonės 
pragydo kitą. Šią giesmę mes 
kaip tik mokykloj mokėmės, 
tad ėmiau ir aš giedoti su ki
tais:

•— Gul šiandieną, štai ant 
(šieno

Karalaitis iš dangaus,
Sukūrėjas, Atpirkėjas
Nusikaltusio žmogaus...
Kai po visam ėjome namo, 

aš dar vis jaučiausi lyg te
bebūčiau bažnyčioj. Ausyse te
beskambėjo vargonų ir gies
mių garsai, akyse tebemirgė
jo žvakių šviesa.

— Dievuliau! Kaip gražu 
Tavo namuose — bažnyčioj, 
—- tariau tada sau ir pasiža
dėjau kasmet Kalėdų naktį ei
ti į bažnyčią, į Piemenėlių

mėtė į niekotą karštus šliži
kus.

— Bobule, duok man vieną 
šbžiką, tą mažiuką mažiuką... 
— • neiškentęs paprašė anūkas.

— Kad karšti jie, anūkėli, 
apdegsi rankeles.

Vaikas paleido andaroką ir 
užėjo iš kito bobulės šono, 
kur stovėjo niekotaitė ir išsi
traukė patikusį jam šližiką, 
bet tasai buvo tikrai karštas. 
Vikčiukas, pūsdamas pilna 
burna ant jo, prispaudė ran
kove šližiką į pilvą, o kita 
ranka užraitojo marškinaičių

Sveiki, Vaikučiai, 
Sulaukę Šv. 

Kalėdų!

Ypatingai vaikučiams 
Kalėdos yra brangios, nes | 
Jėzus, Kuris atėjo Pirmą $s 
Kalėdų Dieną į šį pašau- | 
lį, kad žmones išganyti, įįį 
buvo vaikelis. Jis myli | 
gerus vaikučius ir juos g

jus visus, Mieli Vaikeliai! g
“M. S. S.” Red. |

j sterblelę ir sugriebė į ją sa
vo imtinę.

Linksmas, kad gavo šližiką, 
nubėgo į lovą, kur sėdėjo mo
tutė. Ten pasistojo ant jos 
kojos plaksno, kurį jam at
kišo motutė, kaip ant liepto, 
užkopo ant lovos, atsigulė pa
sienyj už motutės pečių ir ė- 
mė gardžiai velėti šližiką...

O kieme buvo, šalta, žverbla 
ir tylu; tik tvoros tarškėjo 
nuo šalčio, bei kur-ne-kur kar
tą kitą sulojo šuo...

Suviravo durys, ir į pirkią 
įėjo senas Rambys. Jisai at
sinešė šieno glėbį ir padėjo jį 
aut skobnių. Nusirengęs už
degė lempą, kuri karojo vi
duryj skobnių, ištaisė šieną, 
kad visur lygu būtų, ir už
klojo paklode.

Vikčiukas jau sėdėjo kampe 
ir stebėjosi, ką čia senelis da
ro. Kada bobulė atnešė ir pa
statė viduryj skobnies lėkštę, 
kurioj gulėjo kelios spalvotos 
plotkelės, vaikas neiškentė ir 
paprašė;

Būkite geri, vaikučiai. Kalėdų 
Dėdukas jau netoli. Kol dar nė
ra sniego, važuot pasikinkęs į 
roges, šešis briedžius, jis pėsčias 
apžiūri kaminus, pro kuriuos 
Kūčių vakarą, įmes jums prašy

ti} dovanėlių.

Lauka šaltas vėjas 
tik švilpia, lakioja, — 
keliu užpustytu 
našlaitis žingsniuoja,

‘ ‘ Dievuli, ’ ’ jis sako, 
“ar ilgai taip vargsiu? 
Ar ilgai aš, vargšas, 
be duonos gyvensiu?

Kiti vaikai šildos 
namuos prie krosnelia, 
o aš našlaitėlis 
ke gero švarkelio...”

Jau barškina vargšas: 
‘ ‘ Įleiskit našlaitį!
Be duonos, sušalęs, 
kenčiu ašai šaltį...”

į vidiį, 
geri užtarėjai.
“Galėsi čia liktis, 
gana jau kentėjai!”

J. K. Galinis

— Dieduli, duok man šitą 
raudoną...

.Senė Rambienė sunešė ir su
statė ant, suolo visa dvylika 
valgymų, kur kiekviena ūki
ninkė gamino Kūčioms. Buvo 

. čia ir silkės svogūnuos, ir žu- 
1 vys, ir krembliai, ir grucė, ir 
kisielius, ir šližikai, ir mieši
mas, ir daug kitų dar valgy
mų.

Senis Rambys kiekvieno 
valgymo atidalino, kąsnelį at-į 
laužė, atkabino šaukštą ir kro- 
\ė visa į vieną dubenėlį, kur 
stovėjo gale skobnių ant šuo-i
lo. Visus valgymus paragavęs 
statė į tam tikrą skobnių vie
tą, kaip nuo seniausių laiką 
tėvų tėvai darydavo.

Anūkėlis jau vėl rymojo 
skobnių gale ir atsidėjęs ste
bėjosi, ką gi čia senelis daro.

— Dieduli, kam tu viso ka
bini į tą mažiuką dubenėlį?

— Gyvulėliams, anūkėli. Te
žino ir jie, kad nūnai Kūčia, 
— paaiškino Rambys anūkui.

/ V. Krėdė.

"'eC

“Kalėdų Dieduk! Kai atvažiuosi su- dovanomis į mūsų apylinkę, būk geras 
ir mūs nepamiršti. Man atvešk traukinį, o mani — šią lėlę.”

IŠKLAUSYTA VAIKUČIŲ MALDA

Sėdi prie apšalusio lango 
maža mergaitė Pauli ątė, o vi
dury aslos žaidžia jos bro
liukas Kaziukas.

Mergaitė pusto pirštukus, nes 
šaltas kambarys, o- anglys se
niai išsibaigusios. Mat, gau
namos iš miesto, todėl reikia 
laukti net keletą dienų kol 
jų atveža.

Prie stalo sėdi susimąstę 
tėvai. Jau antri metai kaip 
tėvas nedirba. Miestas juois 
šelpia. Kad ir maža gauna pi
nigų, vistiek gali šiaip taip 
pragyventi, nuo alkio atsigin
ti.

Kaziukas ir Pauliuke žino, 
kad ateina Kalėdos, kad Ka
lėdą Dėdukas vaikams dova
ną atveža. Dabar jie pamirš
ti.

— Tu pameni, Paulyte, kaip 
mūsų tėvelis dirbdavo, mes 
visko turėdavom. Ir Kalėdą 
Dėdukas mūs nepamiršdavo. 
Visko atnešdavo,: tau gražią 
lėlę, o man daug gražių kny
gų ir visokių žaislų. O dabar, 
turbūt, jis mus pamiršo. Be 
to, mes kitur dabar gyvena.- 
me, —■ kalbėjo Kaziukas. — 
Bet kodėl tėvukas neina 
mums nupirkti eglaitės, bliz
gučių? O mamytė taip gi sė
di ir verkia! Kodėl, pasakyk 
man, Pauliute. Aš negaliu to 
suprasti?

Pauliute sunkiai, atsiduso.
-— Dėl to, mielas broli, mus 

visi pamiršo, kad tėvelis ne
dirba, o mama serga. Jie la
bai susirūpinę ateitimi. Kaziu
ką!, klausyk, dar ką noriu tau 
pasakyti: gal, mes buvome tuo 
laiku negeri. O gal Dievulis 
supyko ant mūsų, kad pa
miršdavome paterėlius sukal
bėti. Kodėl mus, visi pamiršo, 
kodėl? Klaupkis, Kaziuk ai, ir 
kalbėk su manim tą maldelę, 
kurią mane sesutės išmokino.

“Dieve, pasigailėk mūsų 
vargšų vaikelių, suteik mums 
savo malonių. Mes, vargšai 
vaikeliai maldaujame. Pasi
gailėk mūsų, pasigailėk mū
sų...”

Jiems besimeldžiant, kas 
tai pasibeldė į duris. Kaziu
kas pašoko ir nubėgo atida
ryti.

— Paulyte! Paulyte! — gar
siai sušuko, — tai Kalėdų 
Dėdukas! Štai, žiūrėk, jis tu
ri Kalėdų eglaitę, didelį ry
šulį ant pečių!

— Gerą vakarą, vaikučiai! 
— tarė įėjęs dirbtuvės pasiun
tinys, — atėjęs pranešti, kad

po Kalėdų tėvas turi grįšti į 
darbą. — Ko jūs norite nuo 
Kalėdų Dėduko?

— Aš noriu šilto plosčiaus, 
daug, daug gražių knygų ir 
kad galėčiau eiti į mokyklą.

— O ką tu nori. mergaite?
— Trumpą valandėlę pa

galvojus Pauliute tarė:
— Aš' norėčiau, kad tėve

lis gautų darbą, o mamytė 
būtų sveika.

— Gerai, jūsų prašymus 
perduosiu Kalėdų Dėdukui. 
Šiuo sykiu atnešiau tik mais
to. Kaip atsikelsit Kalėdų ry
tą, visko rasit prie eglutės. 
O dabar likite sveiki.

Pasiuntiniui išėjus Kaziu
kas su Paulyte karštai dėko
jo Aukščiausiajam už išklau
symu maldos. J. II. M.

ŽVAIGŽDUTEI

žiba padangėj’ žvaigždučių, 
Vilioja šviesa malonia.
Katra gi taip meiliai spindėjo 
Motušei bemigdant mane?

Tai ši, va, mažutė grakštutė, 
Judri, kaip lašelis rasos,
Meili, kaip seselės akutė,
'Gaili, kaip verksmai mūs raudos.

Putinas.

Kai maži, malonūs ir šitie žvėreliai

Šuo ir Jo Šešėlis

Šuniui pavyko kažkur pasi
gauti gabalą mėsos. Jau ne
šėsi jis mėsą užsikąsti. Beei
nant, reikėjo pereiti lieptu 
per upę. Eidamas, lieptu, jis 
pažvelgė žemyn ir pamatė 
vandeny savo šešėlį.

Manydamas, kad tai yra 
kitas toks jau pat šuo, kaip 
jis, ir taip pat su gabalu mė
sos nasruose, užsimanė atim
ti iš jo* mėsą. Tatai, ilgai ne
laukdamas, puolė tą savo še
šėlį vandeny, o jo paties neš
iąs mėsos gabalas išslydo ir 
įpuolė j vandeni. Šuo daugiau 
jo nebematė.

Žiūrėk, kad, begainiodamas 
svajojamus šešėlius, nepraras- 
tumei to, ką jau buri.
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Lietuvos Ūkiškosios Tvirtoves
Lietuvos žemės ūkis pasku

tiniaisiais metais, nežiūrint 
pasunkėjusių visuose kraštuo
se, taip ir Lietuvoje, sąlygų, 
rodo nemažų pažangų. Pasku
tiniuoju laiku pasidarė vie
nas iš pagrindinių dalykų 
kiek galima padidinti žemės 

' ūkio gamybos galimumus, to
dėl gamybos ugdymui ir kė
limui tenka išnaudoti visas 
galimas ir prieinamas aplin
kybes. Kartu su gamybos ki
bimu eina antras Reikalavi
mas, tai gamybos pritaiky
mas vartotojams, kitaip sa
kant, prisitaikymas prie vi
daus, o ypatingai prie užsie
nio rinkų. Šiems sunkumams 
atsiradus iškyla, būtinumas, 
kad šiais laikais palaidai ne
kalima nei gamybos kelti, nei 
gaminių Į kitas šalis, išvežti.

Visa eilė organizacijų

Tokiems ūkio gamybos rei
kalavimams iškilus, Lietuvo
je buvo įsteigta visa eilė ū- 
kiškų organizacijų ir ekono
minių sąjungų. Šiandien yra. 
progos paminėti vieną did
žiausiųjų Lietuvos ūkiškųjų 
organizacijų iš daugelio ma
žesnių ūkiškų organizacijų ce
ntrų — Žemės Ūkio Kūmus, 
kurie šiuo laiku mini savo 
veiklos dešimtmetį.

Žemės Ūkio Rūmai įkurti 
tam, kad keltų žemės ūkio 
kultūrą, atstovautų ūkinin
kus profesiniuose reikaluose, 
mokslinių žemės ūkio. daly
kų, padėtų patarimais, gy
vais pavyzdžiais ir lėšomis 
įgytąsias žinias savo- ūkiuose 
pritaikyti.

300 įvairių sričių 
specialistų

Vyriausias Žemės Ūkio Kū
mų šeimininkas yra ūkininkų 
ir ūkiškųjų organizacijų rin
ktų 60 atstovų, kurie visuo
tiniame suvažiavime išsiren
ka valdybą. Žemės Ūkio Rū
mų visumos ir valdybos pri
imtą darbą programą vykdo 
direktorius, turėdamas savo 
žinioje centre apie 80 ir įvai

riose provincijos vietose a- 
pie 300 įvairių sričių specia
listų. Beveik visi šitie specia
listai paruošti jau Lietuvos 
mokyklose, jie kilę iš kaimo 
ir žemės ūkio mokslu apsi
šarvavę dirba lietuviško kai
mo gerovei.

Ūkininkų švietimas

Kalbant apie Žemės Ūkio 
Rūmus, pirmoje vietoje ten
ka paminėti jų dirbamą la
bai naudingą ūkininkų švie
timo darbą. Nuo pirmųjų sa
vo veiklos dienų Žemės ūkio 
rūmai pradėjo smarkiai vyk
dyti ūkininkų švietimą per j- 
vairius ūkiškus kursus ir pa
skaitas.

Kursai, paskaitos, ir t.t.
Aktualiais žemės ūkio klau 

simais paskaitos ūkininkams 
skaitytos apie 12,000 vidų., 
kurių klausėsi arti puses' mi
lijono ūkininkų. Trumpalai
kiai bendri žemės ūkio kur
sai, kurie vienoje vietoje tru
kdavo 3-4 dienas, pradėti re
ngti 1928 metais. Jų. iki 1935 
m. rudens įvyko 3,100 vietų. 
Šiuos kursus lankė apie 700,- 
000 ūkininkų. Taip pat ren
giami ir trumpalaikiai namų 
ruošos kursai kablio mote
rims ir mergaitėms. Šitokie

kių mokytojams, kuriuos bai
gė apie 600' mokytojų.

Kursai Amatninkams 
darbininkams,

Buvo rengiami įvairūs kur
sai paruošti amatninkams ir 
kvalifikuotiems darbininka
ms. Taip buvo surengti 2-3 
savaičių pienininkams pato-

būdu Žemės Ūkio Rūmų dėka šininkas tarp žemės ūkio mo- 
paruošta nemažas skaičius a- kslo ir praktiškojo žemės, ū- 
matninkų ir įvairioms srįti- kio darbo. Tyrimo įstaigos 
ms kvalifikuotų darbininkų, specialistai atsidėję tikrina,

Žemesnės ūkio Mokyklos kurie. augalai yra tinkami 
Lietuvos sąlygoms ir atren-

Kalbant apie ūkininkų švie pa pačius tinkamiausius; taip 
timą vertėtų dar paminėti 13 paį išveda naujas kraštui ti- 
žėmesnės ž.mės ūkio mokyk-; nkamas augalų veisles. Tokio 
las su namų ruošo-s skyriais, <Įar})0 dėka Lietuvoje jau yra

bulinti 26 pakartotiniai kur- į namų ūkio dvejų metų kur- ]a]3aį geros rūšies žieminių 
sai, kuliuos baigė apie 400 i so moky klas, žiemes žemes kviečių, avižų, miežių ir kilų 
pienininkų, surengti 6 arklių j ūkio mokyklas ir visą eilę javą rūsių. Savo darbus šie.-
kaustymo kursai kalviams, | speci alinių mokyklų. Lietu- 
kuriuC'S baigė per 200 kai- Į vos ūkininkų jaunuomenės

įstaigos specialistai pirma pa 
tikrina bandymu ūkiuose, bū

vių; surengti 55 molio, betono I švietimas ir auklėjimas eina rįe yra įkurti įvairiose vie
; ir krosnių statybos kursai į per jaunųjų ūkininkų Bau-I tose ir tįk tada skelbia savo
kaimo- amatninkams, kuriuos . bų sąjungų. Žemės ūkiui to- ' patyrimus naudotis visos Lic
baigė apie 1,500 amatninkų; j bulėti daug padeda ir ūkiš-
surengti 3 keramikos kursai, - koji. spauda, pirmoje vietoje 
kuriuos baigė iš įvairių Li.'-'žmės Ūkio Rūmų leidžiamas 
tuvos vietų 40 puodžių; su-: “ūkininko Patarėjas” su
rengti 3 kailių ir odų išdir- daųgvbe vertngų priedų, ku- „ _ . .kuriuos baigėt.;. V..., s, „oo d................ , Žemės Ukso Rūmai rengia P

patyrimus 
tavos ūkininkams.
Parodos,, Ekskursijos ir t. p 
Tiksiu supažindinti ūkini 

nkus su ž ulės ūkio kėliniu
bimo kursai, ris turi 63,000 prenumerato-
apie 50 amatninkų; surengtųjų. Taip pat leidžiama “Že-
spirito valymo kursai, ku
riuos baigė 30 asmenų; su
rengti kvalifikuotiems, pauk-: 
štininkystės darbininkams pa į 
ruošti kursai, kuriuos baigė

mes Ūkis , “Žemės
dovas’

Ūkio
‘Sodžiaus Menas

I rodąs, žemės ūkio ekskursi- 
I jas, daro bandymus, įrengia 
pievas ir ganyklas, žemės ri
kio mašinų ir įrankių nau- 

jjimo punktus, kergimo pu-‘ ‘ Sodžiau s Pramonė * ’, prak
tiški vadovėliai ir kitokį lei- ! liktus, propagandinius sodus,

Cfinklų arsenalas vokiečių ambasadoj. Vokietijai pri
pažinus Ispanijos nacijonalistų vyriausybę, radikalai 
Vokietijos ambasadoj, Madride, padarę kratą, sako, ra
dę arsenalą1. Viskas konfiskuota.

audimo ir mezgimo kursai, kursus baigė apie 13,000 m o 
Audimo kursai vienoje vie- kytojų, kurie įgytąsias žinias 
toje trunka mėnesį,, o mez-

20 asmenų; surengti 4 sodi
ninkystės ir daržininkystės 
darbininkams kuisai, kuriuos

(biriai.
Tyrimo specialistas 
švietimo darbo

platina pagerintas linų sėk 
las, žemės ūkio mašinas ir 
įrankius su paisu pašalpa, duoda

kursai vienoje vietoje trun
ka. nemažiau 3 dienų. Iš vi- 

I so tokių kursų nuo 1930 m.
| surengta 380 vietų, juos lan
kė apie 50,000 mergaičių ii 
moterų šeimininkių. Plates
nėms namų ruošos žinioms su 
teikti nuo 1929 m. rengiami 

, dvisavaitiniai namų ruošos 
I kursai, kurie įvyko 450 vie- 
į tų. Juos baigė apie 15,000 mo- 
j terų. Taip pat rengiami ir 
2-3 mėnesių namų ruošos ku
rsai. Tokių kursų nuo 1933 
metų surengta per 30, ku
riuos baigė apie 1,000 nmte- 

i rų. Tuo būdu Žemės Ūkio Rū
mai Lietuvoje jau yra paren- 

I gę apie- 10,000 šeimininkių. 
B© to, atgaivinti moterų mė- 

' giamam audimo ir mezgimo 
'.menui nuo 193.1 m. rengiami

vėliau perdavė ūkininkams, 
gimo — pusantro mėnesio lai į Taip pat rengiami smulkių 

ūkio šakų kursai inteligen- 
tams, kurie yra išleidę apie
600 asmenų. Tenka paminėti 
dar ir narnų ruošos ir rankų 
darbų kursus pradžios moky-

ko. Audimo kursai buvo per 
30 vietų, juos baigę apie 1,- 
500 moterų. Mezgimo' kursai 
buvo 28 vietose ir išleido a- 
pie 1,000 moterų mezgėjų.

Kursai Pradžias Mokyklų 
Mokytojams

Buvo rengiami žemės ūkio 
kursai ir pradžios mokyklų 
mokytojams. Iš viso tokius

»iU Malk Rcg. U, S. PoA. on.

r Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRBNER’S ELEKIR 
OF BITTER WINE

Dažnai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo
Vardas

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’a Bitter Wine Co.
544 S. Wells Sfc.,. Chicago, HL 
Prisiųek man eampelį dykai

-- S

Visose
VaistinėseAdresas

baigė per 80 kvalifikuotų so- pažymėti žemės ūkio
te-nka pašalpas už išaugintas pasa- 

tyrimo vinių žolių ir šakniavaisių
pusi.)

KALĖDŲ DOVANAS

Sveikatos Apdraudimas 
Nusilpusiems žmonėms

Apie 3c Dienoje
NUGA-TONE yra. ja.u įrodęs, kad 
jis yra sveikatos užtikrinimas nusil- , 
pusiems, alpėjantiems vyrams ir mo
terims peržengusiems vidurį apižiaus. 
Tai yra tikras vaistas, natnralė pa
galba. silpniems organams.. Visas Kū
nas atsiliepia paėmus šiuos vais
tus. Jaunystės dvasia sugrįžta silp
niems ir seniems. Naujasis NUGA- 
TONE moksliškai sustiprintas su 
VITAMINAIS A ir D — sustiprina 
nervus, muskulus ir susilpusius or
ganus, kurie yra sutingo ir tik da
linai veikia. Nervuotumą, išvaro 
tuoj, nes NUGA-TONE turi be vais
tų VITAMINŲ A ir D, kas veikia 
kaip vaistas j. nervų sistemų. Tas 
tyrasis vaistas parduodamas su ga
rantuojama pinigus grąžinti pas vi
sus vaistininkus, Įsigykit. bonltų to 
naujojo NUGA-TONE šiandien. Jūs 
nusistebėsite tuo, kų. jis jums su
teiks.

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOU— 
tai idealus liuosuotolas. 2 5c ir 50c.

IŠ

BUDRIK FURNITURE MART
3343 So. Halsted St.

say-.

WESTINGHOUSE

n GIVE A
99

F. A. BUKAUSKAS
I’IILMOS KLASES LAIKRODININKAS 

Vieta Pirkti Kalėdinės Dovanas
Užlaikau Visokios Rūšies Deimantų, Laikrodžių ir

BBB3

£2SjyūSįTUufSįAi jį
s i

rriyri

Auksinių Daiktų
10831 So. Michigan Avenue, Chicago

Rbone, Commodore 0990

4 ARK, Ine.

Here’s a gift she’ll be proud of. It will say “Merry Christmas” 
every day. And it pays for itself in food savings.

For the average family a niekei per person per day buys a 
Westinghouse. Come in and get a Free Niekei Saver, a ęlever 
little device for making nickels grow into dollars. Shows how 
nickels pay for the finest gift money can buy — a Westinghouse 
Refrigerator.

IT’S 10 YEAR ECONOMY THAT COUNTS 
... you get it in these features

THE

NICKEL PLAN 

SAYS "It’s Eosy"

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

KUOMET MANOTE PIRKTI GERĄ VARTOTĄ 
KARĄ, IEŠKOKITE ATSAKOMINGO, SENIAI- 
ĮSISTEIGUŠiO PARDAVĖJO, TOKIO, KURIS 
GALI JUM PARODYTI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ 
STARĄ, IR KURIO VISI KARAI YRA PERTAI- 
SYTI IR GARANTUOTI, IR KURIO REPUTA
CIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . KITAIS ŽO
DŽIAIS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC.

FREE BEAUT1FHL YANITlf CASE TO ANNOUNCE 
YOUR GIFT WESTINGHOUSE

To make it a thrilling sur- 
prise we will give you 
this attractive Vanity Case 
with engraved ėard inside 
announcing your gift 
Westinghouse and when 
it will be delivered.

1 Time tested her- 
metically-sealed unit.

2 Five years protec- 
tion on sealed-in unit.

3 Esclusive Sanalloy 
Froster and Eject-o- 
Cube Ice Trays.

4 Exclusive Built-in 
Watchman proteetion.

5 All-steel cabinets for 
lasting efficiency.

6 Full powered for ei- 
treme conditions and 
10 year economy.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Perkant iš Budriko, visai mažai tereikia įmokėt. 18 mėnesiy duodama 
išmokėti Elektrikinę Ledaunę. Dykai gražus kalendorius. Krautuvės 
atdaros kas vakarą iki Kalėdą iki 10 vai., ir sekmadieniais iki 5 vai, 
po piety.

Jos. F. Budrik, Ine.
So, Halsted St.

Tek BOUlevard 7010
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LIETUVOS ŪKIŠKOSIOS 
TVIRTOVĖS

METINĖS SUKAK
TUVĖS

' (Tęsinys iš 4 pusi.)

sėklas, rengimu punktų lai
kytojams, pieninėms ir pieno 
nugriebimo punktams įreng
ti švirkštams įsigyti pavyz 
diniams trobesių dažymui il
sta,tybai, veislinėms avims i- 
sigyti, propagandiniams vištų 
lesinimo bandymams, ko vai 
su sodų kenkėjais premijuo
ja naujai užvestus sodus, iš
laiko eentralinį žemės ūkio 
sąskaitybos biurų.

Įvairios ūkiškas organi
zacijos.

Žemės Ūkio Rūmai kultū
rinį darbų varo per visų eilę 
savo globojamųjų organiza,ei- 
jų: Lietuvos galvijų augini 
mo ir kontrolės ratelius s-gų, 
kiaulių augintojų draugijų, 
ardėnų veislės arklių aug. dr- 
gijų, lengviesiems arkliams 
aug. draugijų, vietinių arklių 
gerinimo draugijų, naminių 
paukščių ir smulkių gyv. aug. 
draugijų, a,vių augintojų dr- 
gijų, bitininkų draugijų, so
dų, vaisių ir daržovių aug. 
draugijų, tabako aug, dr-gijų. 
eukr. runkelių aug. dr-gijų, 
sėklų aug. dr-gijų, “sėkiinin- 
kas” ir smulk. ūkio šakų or
ganizacijų sąjungų “Sody
bų”.

Matome Žemės Ūkio Rūmų 
talkininkais yra nemažas bū
rys organizacijų, kurios api
ma beveik visų Li tuvos ūki 
škąjį gyvenimų. Šioje orga
nizacijose dirba Žemės Ūkio 
Rūmų apmokami speciali stau

Išvada
Sudėjo į krūvų visų moks

lo įstaigų darbų ir prie to 
pridėję Žemės Ūkio Rūmų 
darbų matome visos Lietuvos 
taigi ir žemės ūkio milžiniš
kų pažangų, Palyginę netoli
mos praeities gyvenimų su 
šių dienų vaizdais galima 
drąsiai pasakyti, kad Žemės 
Ūkio Rūmai kartu su darbš
čia ii’ pažangos siekiančia 
Lietuvos ūkinįnkija, yra nu
veikę didžiausius darbus.

Tsb.

Biznierių Tarpe

BRIGIITON PARK. — Ne
seniai biznieriai Giedraičiai 
ir kiti pranešė, kad savo kos
tumeriams dalins kalėdines 
dovanas. Jų pavyzdį pasekė 
ir kiti.

Štai, James Manketo vedė
jas, 4554 So. California avė., 
laikąs biznį per 30 metų, šie
met partraukė naudingi) do
vanų iš Europos. Jo krautu
vėj dabar matosi visokių ge
rybių. Atėjusiems kostume
riams yrą daug ko pasirinkti.

ta. a a
ADOMAS GRIGAS

Su šiuo pasauliu persi
skyrė gruodžio 19, 1935, 
sulaukęs pusės amžiaus. 
Kilęs iš Lietuvos Nauja
miesčio par., Puorių km.

Paliko dideliame.nuliū
dime brolį Antanų ir bro
lienę ir gimines, o Lie
tuvoj dvi seseris ir jų 
šeimas.

Liūdnai atminčiai mu
sų brangaus brolelio bus 
laikomos šv. Mišios . šv. 
Jurgio par. bažnyčioj u- 
tarninke gruodžio 22 d., 
1936, 6 vai. vryte. Visus 
gimines ir pažįstamus šir
dingai kviečiame atsilan
kyti į pamaldas ir pasi
melsti už a. a, Adomo 
Grigo ir Boleslovo Bart
kevičiaus sielas. Už at
silankymų išanksto taria
me ačiū.

A. A
PAULINA ŽURAUSKIENĖ (GURRISTER)

(po tėvais Wesdzunaitė)
Mirė gruodžio JL8 d., 1936 m., 9:05 vai. vakaro, su

laukus pusės amžiaus. Kilus iš Biržų apskr., Vabal
ninku parap., Nausėdžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 2 dukteris: Pranciška 

Prihodskienę ir Marijonų Kanapackas, 2 žentus: Sta
nislovų ir Bronislovų, 3 sūnus: Juozapų, Jonų ir Jur
gį, 2 marčias: Agotą ir Hekn, 2 seseris: Pranciškų 
Balčiūnienę ir Anastaziją Varekojienę, švogerkų Pau
linų Norkevičienę, brolį Jurgį AVesdzunų ir brolienę 
Eleanor, švogerį Kazimierų Varekojį, 4 anūkus ir 1 
anūkę, pusseseris ir daug kitų giminių; o Lietuvoj se
serį Uršulę Vtnckienę.

Kūnas pašarvotas . 4427 So. Fairfield Avė. Tel. 
LAFayette 1683. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruo
džio 23 d. Iš namų 8 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč. Mar. parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, žentai, Marčios, Seserys, 
Brolis, švogeris, Anūkai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 
YARds 1741.

rinkimas — pasitarimas, kad biliejaus metų užbaigimo ban- 
žinotumėm kas kų turime kietų.
veikti, kad sužinojus ar tu-' Visi ruoškimės, visi naudo- 
rėsinie užtektinai įvairių va- kiinės ir dvasine ir kūno puo 
karienėje reikmenų. Kom. ta. Kun. II. J. Vaičiūnas,

--------------------- I klebonas.
CICERO !

dos už a. a. Kazimiero Dau- 
skurdžio sielų,

Po pamaldų visi dalyviai 
susirinks į namus po uum. 
2543 AV. 45 tli St,, kur bus 
draugiški pietūs.

MALILA, P. I. Pranešama, 
kad Cagayan klonio potvyny

• .... ' Šv. Antano bažnyčia yra la-
Šiandien, pirmadienio vaka- pai gražiai išpuošta. Teko pa 

rų 7 :30, šv. Antano bažnyčioj stebėti 16 sidabrinių bukietų ' įįį gįol rasta 77 asmenys žu
prasideda Misijos vyrams ir įr 20 bukietų gyvų gėlių, jos 
tęsis iki sekmadienio, gruo- labai gražiai dabina Dievo 
džio 27 d. Vyrams misijos namelį. Džiaugiasi žmonės, 
baigsis minėtų sekmadienį džiaugiasi ir svečiai kunigai.
(gruodžio 27) 2:30, po pietų į______________
Rytais misijos visiems sykiu: įjž a. a. KAZIMIERO DAU-
vvrams, moterims ir 
mui.

Per vyrų misijas

janni- SKURDIŽIO SIELĄ

pirmos BRIGIITON PARK. — Ry-

vę ir 166 dingę. Nuostoliai 
siekia, 2 mil. dol.

ANTVERPENAS. Keliuose 
komunistų centruose padary
ta kratos. Sužinota, kad ko
munistai Madrido radikalams 
siunčia savanorių belgų.

AVASHINGTON. Buvusie
ms prezidento' rinkimams ka-Mišios bus 5:30, paskutinės toj, gruodžio 22 d., 8 vai. ry- 

ir misijų pamokslas 8:30 vai to Nekalto Prasidėjimo Pan- pitalistų Du Pont šeimyna, 
Per Šv. Kalėdas ir ryte ir t Švč. Marijos parap. bažnyčio- respublikonų kampanijai yra 

vakare visiems sykiu, kaip je įvyksta gedulingos pamai- aukojus viso $250,000. 
sekmadieniais.Nuliūdę: Brolis, Brolie

nė ir Seserys.___________

Lai Dievulis atlygina vi- manykite. Per Kalėdas lygiaiPr. Smilgius, 4248 S. Ar- 
' tesian, “bylina” visus kitus 
biznierius gera tvarka. Atė-

siems, kurie aukojo gėles, ma
ldas, kurie lankėsi šermeny-

jusieji greit ir gerai aptar- se ir palydėjo į kapus mūsų 
brangių dukrelę. Stengsimės 
maldomis visiems reikšti sa
vo dėkingumų.

Janušauskų šeimyna

naujami. Taip darosi, kad 
krautuvėj yra visko pilna. Sa 
vo kostumeriams jisai dalins 
savo kalendorius. Norintiems 
užrašo “Draugų” ir “Lai
vų”. Pas jį galima gauti ir 
“Draugo” jubiliejinių metų 
kalendorių.

Neatsiliks su kalėdinėmis 
dovanomis ir lietuviai aptie 
kininkai. Kazys Jonaitis, 2735 
AV. 43 st., Stanley Prįhods- 
kis, 2533 AV. 43 st. ir Stirbis, 
4459 So. AVasbtenaiv avė. Vi
si dalins skirtingas dovanas 
atsilankiusiems.

Julia’s ILstaurant, 4654 S. 
\Vestern avė., kasdien susi
laukia naujų kostumerių. Ši 
valgykla visus patenkina ge
ru valgiu ir mandagiu patar
navimu. Iš visur patogu čia 
privažiuoti. Kūčių dienų no
rintieji, kaipo dovanėlę, galės 
gauti plotkelę.

Biznierius Jurgis Kamaras, 
4359 So. Campbell avė., kurs 
yra automobilių mechanikas, 

jubiliejinį 
pama

tęs savo globėjo šv. Jurgio 
paveikslų. Iki Kalėdų jis vi
siems pataisys mašinas bar- 
geno kainomis.

gavęs “Draugo” 
kalendorių, nudžiugo1

Misijos Įsisiūbavo!

25 metai, kaip Cicero' lietu
viai įžengė į savo nuosavi ų 
bažnyčių! Ir štai po 25 metų 
kokie gražūs vaisiai! Kokia 
graži bažnyčia, mokykla, kiek 
gražių Lietuvos sūnų ir duk
terų susibūrę sutartinai dar-1 & 
buojasi po nenuilstamu visų 

i mylimo kun. Jer. Vaičiūno, va

Moterys ir merginos savo 
misijų savaitėj labai gražiai 
pasirodė. Turiu tikros vilties,. 
kad Ciceros vyrai moterims. | 
nepasiduos. Ypač, kad šios Šv. & 
Kalėdos ciceriečiams yra Ju- | 
biliejinės. Ciceros vyrai pra- | 
dėjo organizuoti parapijų, Ci- f

1 TINKAMIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS

ceros vyrai per Šv. Kalėdas 
ir šias Jubiliejines misijas pa

i

!

RAPOLAS 
ANDREUŪNAS

2650 West 63rd Street
Užlaikau visokių rūšių laik
rodžius, žiedus ir auksinius 
daiktus.

Krautuvė bus atdara visų dienų sekmadieny.
Telefonas REPublic 4932

%

i

iŠ

Nikodemas Klimas, 
senas šios kolonijos biznie
rius, užlaikantis valgomųjų 
daiktų krautuvę, 4516 S. Ca
lifornia avė., šiemet teiks sa
vo kostumeriams nepaprastas 
kalėdines dovanas.

rodys, kad jie organizavo, 
kaipo praktikuojantieji kata
likai ir kad jie dabar dar ----------- .. ■ :-----------------------  ------- -t-=
geriau savo tikėjimų prakti
kuoja.

Gruodžio 27 d., tai yra, pa-

k

Vi
______ dovavimu. Tegul šis Sidabri-• skujinį šių metų sekmadien,,

i • - t i t • vr- • n^s Jubiliejus visus, o visus! Pa^ *r paskutini* į
Sidabrinio Jubiliejaus Misi- g J ’ sekmadienis, ryte bus šeimy-
s šv. Antano parapijoj Ci- S-Judina, jeigu kuris n butų _ ... .. ............. .. ,

........ . . buvęs apsileidęs.cero labai įsisiūbavo ir eina .. . . ‘Misijomenus J. Biružikas,, S.,J.visu smarkumu. Moterų misi
jos užsibaigė vakar (sekma
dienį 20 d.) 2:30 P. M., o1 vy
rų šios dienos (pirmadLnio) 
vakaru prasideda ir tęsis iki 
kito sekmadienio irgi 2:30 P. 
M. po, pietų. Paskutinį sekma
dienį visa parapija šeimyno
mis, prisisegę po gėlę, kartu 
tėvai ir vaikai artinsis prie 
Dievo Stalo. Bus tai Cicero 
negirdėta ir neregėta eisena, 
bet už tat ir negirdėtas ir ne
regėtas, kaip Cicero, stovi, 
toks didelis Jubiliejus. Pa- i

Padėka

MELROSE' PARK. — No
rime išreikšti širdingiausių 
padėkų visiems dalyvavusie
ms mūsų brangios dukrelės 
Aleksandros laidotuvėse.

Ypatingai ačiū didž. gerb. 
klebonui kun. Francli, grab. 
Petkui už gražų patarnavimų, 
grabnešiams ir mišių aukoto
jams bei visiems, kurie kokli 
nors būdu užjautė irius liūde
sio valandoj.

M

Tarpininkas. Australietis AV. 
II. Donald, kuris, kaipo Nan- 
kingo emisaras, tarpininkau
ja paliuosavimui Cbiang Kai- 
sheko.

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CICERO, ILL.

nų Komunijos. Visi ruoškitės. 
Visos šios parapijos lietuviš
kos šeimynos pasirodys kuo 
mi esančios.

T CO., INC.

Gaspadinių ir aukų rinki 
kių mūsų par. bankieto susi
rinkimas įvyks antradienio 
vakarų po pamaldų. Gi trečia

Jeigu parapijos istorines- 
šventes minime, tai turiu tik
ros vilties, kad minėsime jas 
taip pat istoriniai.

Gruodžio 27 d. 6 valandų 
vakare parapijos svetainėjedienio ryte įvyks visų ban

kieto darbininkų viešas susi- turėsime parap. Sidabro Ju-

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

KAZIMIERAS DAUSKURDIS
Gruodžio 22 d., sueis metai kai mirė mano mylimas vy
ras ir mūsų brangus tėvelis. Nuo to laiko, kai negai
lestingoji mirtis išplėšė iš mūsų tarpo mums brangų 
asmenį, vis tebeliūdi jo moteris Domicėlė, sūnūs Kle
mensas ir Edvardas, brolis Pranciškus, pusbroliai Jo
nas ir Juozapas Katavičiai ir jų šeimos ir Kazimieras 
Kisielius, pusseserės, Barbora Ramanauskienė ir Vero
nika Grigaliūnienė ir jų šeimos, ir 4 briol'iai ir sesuo 
Lietuvoje.

Minint liūdnas sukaktuves, yra užprašytos gedulin
gos šv. Mišios nž a. a. Kazimiero sielų antradienį, gruo
džio 22 d., Nekalto Prasidėjimo P. Švč. Marijos parap. 
bažnyčioje, 8 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamal
dose. Po pamaldų visi kviečiami atsilankyti į namus 
po num. 2543 AV. 46th St. Tęl. LAFayette 4595.

RADIO
ir . ... ---- -V

MARGUTIS PAKEITĖ RADIO LAIKĄ
Sekmadieniais — 'VVHFC (1420 kyloc.) 1iūna 1 v. p. p.

Šiokiais, vakarais — 9 vai.
Sekmadieniais: — WIND (560 kyloc.) 2:15 po pietų.

Šiokiais vakarais 7 vai. TĖVAS 
REPublic 8340

Pkone 9000

J. F. EUDEIKIS!
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTįj 

YARds 1741-1742
MtSŲ RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 VAU.

W. H. F. C. (1430 ldl j STOTIS

G AKY, IND. BAIDOTEVTŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja

išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabu ainių 
------- o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
------ o------

Suvirš 50 metų prityrimo
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-------o-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWĖŠTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Ezerskis ir Sūnūs 10734 So. Michigan Avė 
Tel. PULIman 5703

3354 So. Halsted St. 
Pbone BOUlevard 4089

Lactaicz ir Šonai 2314 West 23rd Place 
Plione Canal 2515

S. C. Lactaicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULIman 1270 
arba CANal 2515

J. Liulevičius 4348 So. California Aye. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus
S. S. Skalias

620 VV. 15th Avė. t

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

718 Węst 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203
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Patarimas Biznieriams

Čia noria iškelti vieną da
lyką, kurs yra nemaloniausią 
biznierio gyvenime. Kaip tik 
užsimename apie taksus, be
veik kiekvieną taksą mokė
toją šaltis nukrato.
' Taksai buvo ir bus moka
mi. Be taksą valdžios mašina 
sustotą ėjus. Nėra pasaulyje 
krašto, kur žmonės nemokėtą 
vienokią^ ar kitokią taksą 
valstybės palaikymui. Kiek
vienas lietuvis biznierius tu
rėtą paimt už gerą šį mano 
patarimą.

1. Jau žmonės gauna iš 
asesoriaus departamentu taip 
vadinamą “sehedule” dėl 
“personai property”. Dauge

lis bizni erią jį numeta į gur
bą, nes sąžinė jam sako, kad 
taksai yra perdideli ir ją per
daug.

2. Jeigu esi biznyje, inkor- 
poru.Q;tam, ar neinkorporuo- 
tam, vis tiek turi angliškai 
tariant, “fyluot” ta “sche- 
dule”.

3. Jeigu jį numetei į gur
bą, tada nueik į kauntės ro
tušę (ant trečią lubą) į tak- 
savimo departmentą ir prar 
šyk, kad duotą kitą blanką,

4. Tai blankai išpildyt ne
reikia Saliamono galvos. Rei
kia tiktai pasakyti, kiek yra 
vertės jūs dabartinis turtas. 
Ne kaip jį pirkai, bet kaip 
jisai šiandien yra. Pav., jeigu 
krautuvėj turi mašiną mėsai

pjaustyti ir už naują mokė
jai $300, bet šiandien, jei ją 
parduotum, gal, gautum tik 
$30. Taip ir parašyk blan- 
koj, kad ji šiandien yra ver
ta $30.

5. Taksą departamentas pri
pažįsta, kad jūs žinote, kiek
jūs turtas, arba mašina, yrą
vertas. i1

6. Jeigu biznis inkorporuo-į 
tas, tada taksą departamenį 
tas turi jūsą rekordus, ant 
kiek tas biznis yra inkorpo

ruotas. Pav., jeigu biznis in
korporuotas $50,000 sumai, 
tada taksą departamentas ir 
ima tą skaitlinę ir atsiunčia 
jums didelę “tax bill”.

7. Jeigu “sehedule” “ne- 
fyluojama”, tada taksą de
partamentas taksuoja pagal 
savo nuožiūros ir dar ant tos 
nuožiūros uždeda 50 nueš. 
baudos.

8. Jeigu biznis yra inkor
poruotas didelei sumai, patai 
tina sumažint šėru vertę. Pa 
vyzd., jeigu biznis inkorpo
ruota $100,000, galite suma
žint iki $10,000 ir t.t.

Adv. Charles P. Kai

Svečiuose Pas Mac
kevičius

f

KALĖDŲ DOVANOS
Mažas Radio Už Tiktai $Q,Q|3 aukščiau.

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

Fiat feet, arthritis, reumatikas, uleeriai ir kitos koją 
ligos gydomos.

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

CHTCAGO

Telefonas; JUNiper 1542
Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

R A D I O N A S

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY akiu 
SPECIALISTAS

Palengvins akių (tempimą., kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sr 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrą, Mo

terą, Mergaieią ir Vaiką. 
NERTA VILNONES PAN- 

ČIAKAS DEL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.)

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

RIVERSIDE, ILL. — Gruo 
džio 12 d. puošnioj Mackevi- 
čią rezidencijoj įvyko gražio? 
vaišės: “instaliacija” teisėjo 
J. T'. Zūrio. Puoton sukvie
sta graži Chicagos inteligen
tą kompanija. Svečiais buvo; 
teisėjas J. T. Zūris su žmona, 
teisėjas Lewe su žmona, Ku- 
mskiai, Zacharevičiai, A. Nan 
sėdienė su dukterim Felicija, 
Kirienė, Breuzaitė, Pužaus- 
kienė, dr. M. Bagdonas, dr. 
Biežis su žmona, dr. Bložis 
su žmona, dr. Dundulis su 
žmona, J. Bačiūnai iš Sodu? 
Mich., kun. A. Baltutis, kun. 
A. Linkus, kun. M. Urbona
vičius, kun. A. Valančius, 
adv. Kučinskaitė su motina, 
jaunieji Kučinskai ir kiti.

Svečius vaišinta ypatingai 
turtinga, vakariene. Mackevi- 
čią rezidencija — tai vienas 
“show place” Riversidėje. 
Čia ir kambariai puošniai į- 
rengti ir vieškambariai, bei 
bilijardą salės svečiams.

Ištikrąją, Chicagos lietu
viai jau gali pasidžiaugti gra 
žiai prasigyvenusiais žmonė
mis, kaip Mockevičiai.

Viešnia

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

ŽUVYS KALĖDŲ ŠVENTĖM 

STATE WHOLESALE FISH 
DISTRIBUTORS, INC.

3517 South State Street
Gyvos menkės (cod) — 5%c svaras.

Gauname visokią šviežią žuvą kasdieną. 
Mes pristatome į namus. Visi telefonai

CALumet 4296-4297

Kiškis Kelią Pastojo

BRIGHTON PARK. — Po 
misiją šioje kolonijoje dedasi 
visokią dalyką, kurie vis 
krypsta į gerąją pusę.

Štai, “Draugo” ir “Lai
vo” išnešiotojui Kiškis pa
stojo kelią ir tarė: “Į šitą 
namą tu negali nešti katali
kišką laikraščiu, nes tam ne
turi teisią.”

Laikraščią išnešiotojas at
sakė: “Gerbiamasis, turėk 
supratimą. Bepig kiškiams 
Chicagoj gyventi. Kad tu bū
tum laukuose, tai medėjas 
tuoj tau padaryti} tą, ką, ir 
kitiems ir 'atsidurtum jo mai- 
se”.

Išnešiotojas Kiškiui toliau 
dar pridūrė: “Aš nešu kata
likiškus laikraščius visur, 
kur tik kas užsako ir užsi
moka už “Draugą!” metams 
$6.00, o už, “Laivą” — $3.00, 
tapdamas ne vien “Laivo” 
skaitytojas, o ir TT. Marijo>- 
ną seminarijos ir kolegijos 
rėmėjas. Rap.

Atitaisymas
NORTH SIDE.. — Trečia

dienio “Draugo” num. ko- 
resp. iš Politikos klubo pra
nešta, kad sus-mai laikomi 
kiekvieną 2-rą pirmadienį 
mėn. Turėjo būti kiekvieną 
pirmą pirmadienį. K'oresp.

Liet. Vyčią 5 kuopa Kalė
dose eis prie šv. Komunijos 
bendrai per pirmas Mišias 
šv. 5:30 vai. ryto. Kurie uo
rės įsigyti gėlę, lai ateina į 
parap. svet. 5 vai. F-J.

Misijos Pavyko

GRAND RAPIDS, MICH. 
— Nuo 10 iki 19 d. gruodžio 
mūsą ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
parap. buvo misijos, kurias 
vedė vienas pranciškoną mi- 
sijonierią tėvas Alfonsas. Mi
sijos pavyko. Korės,p.

CLASSIFIED

LIETUVIAI ADVOKATAI

Radio su visais 1937 metą pagerinimais. Trumpomis, 
ilgomis ir Standard bangomis.

Kaina 8 tūbą $/g ^.50 
11 ir 13 tūbą — daugiau.

Radionas yra gaunamas tiktai pas BUDRIKĄ.

GRAŽŪS KALĖDINIAI REKORDAI PO 5QC

16024 — Kūtelė, ir Gloria, Kun. S. J. Struckus
16025 — O Tu Palaiminta Kalėdą Naktis, ir Ateikite^

Čia Jūs Ištikimieji
16026 — O Ištikimoji Pūsis, ir Šventoji, ištikimoji

Naktis
16050 — Kalėdą Pasveikinimas, ir Ei, Kalėdos. Ona 

Biežienė ir S. Čerienė
16109 — Rami Naktis, ir Tyliąją Naktį. Trubadorią 

Kvartetas
16140—Pulkim Ant Keliu, ir Linksma Diena Mums 

Nušvito. Butėnas ir Kvartetas
16229 — Angelai Gieda Danguje, ir Tyliąją Naktį. 

Petras Petraitis
26022 — Linksmą Giesmę Mes Užtrauksim, ir Sveikas

Jėzau Gimusi s
26023 — Gul Šiandieną, ir Atsiskubino Betliejum

Brooklyno Kvartetas
16105 — Angelai Gied Danguje, ir Tyliąją Naktį. Pet

ras Petraitis.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

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

Tel. Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Pasiklausykite gražaus prograino Nedėlios vakare 7 vai. Stotis 
WCFL, 970 kil.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403. W. 63rd St., Chicago-

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezideneiia : 6600 So. Art.esian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. P^UIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Office Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis natai sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Tel. CANa1 6122

DR. S. BIEŽIS
GvnvTOTAp tt» nTtrRTTROAq
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk patai sutartį 

REZIDENCIJA.
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRsinia 0036 
Re=Meuee Tel. BEVerlv 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

T V A T P TT S DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
• OFTSAS
i 4729 So. Ashland Avė.
1 2 lubos
! CHICAGO. ILL.
' Telefonas MIDwav 2880
• OFTSO VALANDOS:
į vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
t Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
ž vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 s, i.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis ano 10 iki 12 diena

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki S vakare

išskiriant sek 
madienius ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHIOAGO, ILL.

Ras. 6924 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlonk 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Maręuette Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2158 W. Cermak Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nasrai sutarti

Residenee
6609 S. Arteūan Avė. 
PROsneet 3403

DR. A. J. SHIMKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
3156 W. 59th St.
HEMlock 5998 
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

patai sutarti

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas GANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWEST SERVICE STATION 
2335 So. Westem Avė., kampas 23rd 
Place, Tel. CANal 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Oua- 
ker State Motor Oils — Cit'es Ser
vice Motor Oils — vien ankštos rū
šies Luhrikantai vartojami — Tn" 
dexed Lubrication. Vie. Yuknes, ma
nager.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui dviejų aukštų namas po 
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 
2 karu garadžium, Stella Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervi'lkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Upbolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NE Vada 7717.

State 4fi90 Prncnpnt 1 01 »

KAL & ZARETSKY
ATTOHNEYR AT LAW 
6322 So. VVestern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plev 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

Ii:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

CLEMENT J, PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. Michigan Avė. 

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šcštadien’ais

6322 So. Western Avenue
PROspeet 1012

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

ANGLIŲ SANDĖLIAI

Užsisakykite sau anglis dabar — 
Black Gold Lnmp $6.00; Mine rn 
$5.75: sereenings $4.75; GRUNDY 
MINING CO. Tel. CEDarcrest 1131.

VISUOMET GALIMA 
SAMDYTI

Pilnai įrengta svetainė, 
slidžios grindys šokiams. 
Turi visus patogumus. 
Labai tinka vestuvėms, 
baliams ir kitiems paren
gimams. Randasi gražioj 
vietoj. Reikalui esant, at
sišaukite pas savininką 
P. Vengeliauską, 4500 So.

Talman Avė. Tel. LAF
ayette 4112.

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS

<6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PUEL OIL RAFINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilnų mierą su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trakais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS
PETER BALSITIS, Manager


