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PRANCŪZIJA BIJO KARO 
EUROPOJE

Tegul neremia 
kalų, išnyks

PARYŽIUS, saus. 3.—Pran
cūzijos socialistų vyriausybė 
negali nusikratyti karo baime 
dėl Ispanijos. O ji tai galėtų 
padaryti, jei tik norėtų. Ji 
remia Ispanijos radikalus ir 
šaukia, kad, va, eina pavojus 
Europai, nes kitos valstybės 
remia Ispanijos nacionalistus. 
Ji neturi karo baimės remda- 
ma radikalus, bet baimė jų 
tuojau apnyksta, kaip tik ku
ri kita valstybė teikia pagel- 
bų ispanams nacionalistams.

Šį kartų Prancūzijos sočia 
listai ima sirgti baimės liga, 
kadangi Vokietija pradeda at
virai kovoti prieš Ispanijos 
radikalus. Neseniai radikalai 
pasigavo jūroje Vokietijos 
prekybinį laivų Palos. Nusi
varė jj Bilbao uostau, tenai 
žymių dalį vežamų prekių iš
krovė, suėmė laive buvusį vie
nų ispanų keleivį ir laivų gru
zino Vokietijai.

prieš holsevikizma
Taip pat reikalauja, kad naciai 

nepagonintų jaunimo
BERLYNAS, saus. 3.—Vo 

kieti jos katalikų bažnyčiose 
šiandien skaitytas vyskupų 
ganytojinis laiškas, nukreip
tas prieš Rusijos bolševikizma 
ir nacių keliamų pagonizmą.

Vyskupai pareiškia, kad 
bolševikizmų slenka kaip siau
bas vakarų link iš Rusijos. 
Pirmiausia jis grasina Vokie
tijai. Bolševikizmas Rusijoje 
turi galybes įginkluotų vyrų, 
daug žaliosios karo medžia
gos, daugiau visko* negu ki
tos kurios Europos valstybės.

Vokietijos katalikų vysku
pai randa, kad jų ir visų ka
talikų pareiga susiburti ir 
nuoširdžiai visomis išgalėmis 
remti tautos vado (Hitlerio) 
pastangas sulaikyti bolševikiz- 
mo bangų nuo Vokietijos ir 
vakarinės Europos.

Vyskupai smerkia sklei
džiamus šmeižtus, kad būk 
Katalikų Bažnyčia jungiasi su 
bolševikais, kad kovoti prieš 
naciizmą, arba Vokietijos val
stybę.

Mes, katalikai, žinome, sa
ko vyskupai, kad jei, Dieve, 
saugok, Maskvos armijos sėk
mingai įkeltų savo raudonųjų 
vėliavą į centrinę ir vakari
nę Europą, viskas būtų pakei
sta griuvėsiais ir nuo to dau
giausia nukentėtų Katalikų 
Bažnyčia ir visa krikščionybė.

Katalikai visa širdimi rem

Ispanijos radi- 
karo baimė

Vokietijos vyriausybė į Bil
bao pakraščius pasiuntė karo 
laivus ir pareikalavo, kad ra
dikalai grąžintų užgrobtas 
prekes ir suimtąjį ispaną. 
Radikalai neklauso. Kad taip, 
tai Vokietijos karo laivai pra
dėjo blokuoti šiaurinius Ispa
nijos pakraščius ir jau nuėmė 
porų radikalų laivų. Ispani
jos radikalai tuojau sukėlė 
barnių, o Prancūzijos socia
listų vyriausybė tuojau su
sirgo karo baimės liga.

Vokietijos vyriausybė pa- 
keibė, kad jos karo laivai ne
paliaus blokavę Ispanijos pa
kraščių iki radikalai grąžins 
vokiečiams prekes ir suimtą
jį ispaną.

Dar daugiau, baskų provin
cijos radikalai sakosi pasiren
gę paskelbti karų Vokietijai, 
jei vokiečių karo laivai blo
kuos Bilbao pakraščius.

dami valstybę prieš bolsevikiz- 
mo pavojų, pareiškia vysku
pai, turi omenyje ir savo val
stybėje naminius priešus, ku
rie atkakliai kovoja prieš ka
talikiškas mokyklas, kurie 
stengiasi katalikų jaunimų, a- 
titraukti nuo Bažnyčios ir jį 
supagoninti.

Vyskupai apgaili, pareiš
kiama laiške, tos rūšies pro
pagandų prieš katalikų jau
nimų ir tikisi, kad ji bus nu
traukta, kadangi bendros di- i 
dėlės pajėgos šiandien reika
lingos grumi is su raudonuoju 
siaubu.

NETURI PRIEMONIŲ SUS 
TABDYTI REKRŪTĄVIMO

LONDONAS, saus. 2. — 
Pietinėj Valijoj ir kai kuriose 
Anglijos dalyse Maskvos bol
ševikų agentai rekrūtuoja sa
vanorius Ispanuos radikalams. 
Daugiausia pageidaujami tar

anavę kariuomenėje jaunesnieji 
vyrai. Jiems ir jų namiškiams 
žadamas gausus atlyginimas.

Anglijos vyriausybė, kuri 
bendrai su Prancūzija kovoja 
prieš kitas šalis, kad sustab
dyti savanorių siuntimą, pa
reiškia neturinti priemonių 
savo šaly palaužti savanorių 
rekrūtavimo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SS.
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Kalėdas švenčia. Ispanijos sukilėlių apkasai Resemares’e, 
netoli Madrido. Sukilėlių kareiviai, nutraukę veiksmus prieš 
radikalus, ramiai leidžia Kalėdų šventes.

DIKTATORIAUS MUSSO
LINIO NUOSPRENDIS
ROMA, saus. 2. —*• Italijos 

spauda rašo, kad Mussolinio 
vyriausybė yra palanki suma
nymui sustabdyti savanorių 
siuntimą Ispanijon. Tačiau 
tik tų sąlyga, kad nieku būdu 
ten neįsigalėtų komunizmas.

Sakoma, kad Italija taip at
sakys Prancūzijai ir Anglijai, 
pirmiau pasitarius su Vokieti
ja.

Mussolini seniau yra paskel
bęs, kad Italija nieku būdu 
neleis komunistams įsigalėti 
Ispanijoje, anba kur kitur Vi
duržemio jūros pakraščiais. 
Tai turi įsidėmėti Prancūzija 
ir Anglija, kurios nusisuko 
prieš Ispanijos nacionalistus, 
ir pageidauja gelbėti radika
lus, kurie vykdo sovietų tvar
ką Ispanijoje Maskvos nurody 
mais.

ANGLIJA PADARĖ SUTAR
TĮ SU ITALIJA

LONDONAS, saus. 3.—An
glija padarė ir pasirašė šu
tui t j su Italija. Sutartimi nu
statomas abiejų šalių drau 
gingumas Viduržemio jūroje. 
Abi valstybės pasižada gerbti 
viena kilos teises.

PENKI ŽUVO MICHIGAN 
E2ERE

BREVORT, Micb., saus 3. 
— Laivas Marold II nusken
do Micbigan ežere, šiauriuose 
nuo Cliarlevobc. Penki asme
nys žuvo. Kitų įgulos narių 
likimas nežinomas.

Šeštadienio vakarą gyvulių 
skerdyklose siautė nedidelis 
gaisras.

■

PRANCŪZIJAI TIK RADI
KALAI RŪPI

PARYŽIŲ#, 'Saus. 2. — Iš 
patikimų šaltinių patirta, kad 
Maskvos bolševikų vyriausy
bės pastangomis baigiamas 
statyti lėktuvų sustatymo fab
rikas Ispanijos radikalų vy
riausybei. Šis fabrikas įtaisy
tas požemiuose, kad apsaugo
jus jį nuo bomibų. Jis yra tarp 
Alicante ir Vilią San Vicente.

Maskvos bolševikų inžinie
riams Lr technikams vadovau
jant fabrikas pastatytas. Ka
dangi radikalai neturi jokių 
lėktuvams dalių, Maskva tai 
pristato iš Rusijos. Matyt, kai 
kurios dalys pristatomos ir iš 
pačios Prancūzijos.

Anot tų pačių šaltinių, ke
letas lėktuvų jau sustatyta 
naujam fabrike ir pasiųsta 
Madrido frontan prieš radika
lus.

Prancūzijos socialistų vy
riausybė sielojasi prieš Vokie
tiją, Italiją ir kitas valstybes, 
kad jos laikytųsi griežtojo 
neutralumo, kad neremtų Is
panijos nacionalistų, kurie 
siekia savo šalį išlaisvinti iš 
bolševikų teroro. Tačiau ji nė 
žodžiu neprasitaria apie Mas
kvos žygius — apie radikalų 
rėmimą.

NACIONALISTAI NUSISU
KA PRIEŠ VALENCUA

MADRIDAS, saus. 3.—Ko 
lios nacionalistų koliumnos iš 
Madrido fronto pradėjo žy
giuoti pietų link. Sakoma, no
ri paimti Valenciją, kur Mad
rido radikalų vyriausybė įsi
taisė lizdą.

KOMUNIZMAS IR DEMO
KRATIJA - UGNIS IR 

VANDUO
WASHINGT0N, saus. 2. — 

Georgetown universiteto pro
fesorius kun. W. Parsons, S.
J., energingai užgina Katalikų 
Bažnyčiai statomus priekaiš
tus, kad būk Bažnyčia prie- 
šindamosi komunizmui yra 
palanki fašizmui ir tuo būdu 
priešinga demokratijai.

Anot kun. Parsons, šiuos 
priekaištus Bažnyčiai daro 
kairieji, kad tuo būdu J. Val
stybes įtraukus į busimąjį ka
rą Europoje. Šie kairieji pa
geidauja, kad J. Valstybės 
remtų Prancūzijos “liaudies” 
frontą prieš Vokietiją de
mokratijos ginimui.

To pageidauja Maskvos bol
ševikai, pareiškia, kun. Par
sons. Tas yra bolševikų agen
tų propaganda. Agentai pa
geidauja, kad Amerika remtų 
ir Angliją, jei pastaroji pasi
sakys ištikima Prancūzijai.

Maskvos bolševikai visur 
paskleidė šūkį, kad visi turi 
jungtis su komunizmu prieš 
fašizmą demokratijos saugai. 
Šis šūkis yra klaidingas tiek 
daug, kiek patsai komuniz
mas. Komunizmas juk nieko 
bendra neturi su demokratija. 
Ta.i ugnis ir vanduo. Kur yra 
komunizmas, ten negali būti 
vietos demokratijai.

Keliamas priekaištas Bažny 
čiai, kad ji būk palanki fašiz
mui, yra didžiausia nesąmonė. 
Jei Bažnyčia smerkia komu
nizmą, tas nereiškia, kad .ji 
būtų palanki fašizmui. Bažny
čia stovi už tikrąją demokra
tiją, o komunizmas ir fašiz
mas neturi jokių sąryšių su 
demokratija.

Tiesa, kad fašizmas yra re
akcija prieš komunizmą. Bet 
taip pat yra tiesa ir tas, kad 
jei nebūtų komunizmo, nerei
kalingas būtų ir fašizmas. Ge
riausia priemonė fašizmo pa
naikinimui pirmiausia panai
kinti komunizmą.

Katalikų Bažnyčia yra de
mokratijos šalininkė. Katali
kai aukojasi už ją ir už taiką. 
Taip darydami jie elgias tei
singai jokis “liaudies” fron
tas jų nepatrauks karan.

KINIJOJ ŽUDOMI NARKO
TIKŲ VARTOTOJAI

ŠANGITAJUS, saus. 4. — 
Tientsin miesto savivaldybės 
nuosprendžiu šiandien sušau
dyta 128 nepagydomieji nar
kotikų (opiumo, morfino ir 
heroino) vartotojai.

Visoj Kinijoj yra tūkstan
čiai šių nelaimingųjų. Vyriau
sybė nusprendė juos visus iš
žudyti.

Gruodžio mėnesį Chicagoj 
nuo plaučių uždegimo mirė 
433 asmenys; nuo influenzos 
-88.

Telefonas: Canal 7790
3c A C 0 P Y

ŠVENTAJAM TĖVUI
NĖRA PAVOJAUS

Taip praneša dr. Milani
« • 

Popiežiaus gydytojas dr. 
Milani paskelbė, kad Šventojo 
Tėvo gyvybei nėra pavojaus. 
Ligos pradžioje, sako gydy
tojas, bijotasi Popiežiaus šir
dies silpnumo. Pasirodė, kad 
širdis yra pakankamai stipri 
ir tas sukelia vilties Popie
žiaus pasveikimui. Supranta
ma, ims gražaus laiko.

VATIKANAS, saus. 3. — 
Pranešta, kad Šventasis Tė
vas Pijus XI po pusiaunakčio 
gavo progos užmigti ir pato
giau ilsėjosi. Iki pusiaunakčio 
dideli skausmai raižė koją.

Anksti rytą Vatikanan at
vyko du nežinomi civiliniai 
asmenys. Spėjama, kad tai ko
ki specialistai gydytojai.

General Motors kompanija pagaliau 
nusitraukė kauke

Su teismo pagelba bando nu
sikratyti streikininkais

AIŠKINA MADRIDO 
NEPAĖMIMA

LISABONA, saus. 2. — Is
panijos nacionalistų pajėgų 
vyriausias vadas gen. Franco 
aiškina, kad jo kariuomenė 
tik todėl ikišiol nepaėmė Mad
rido, kadangi norėta, išvengti 
miesto išgriovimo.

Už civilinio karo pratęsi
mą gen. Franco kaltina Mas
kvą, kuri su Prancūzijos radi
kalų pagelba visą laiką remia 
Ispanijos radikalus.

Anot gen. Franco, Ispanijos 
radikalai neturi daug karo 
medžiagos iš Rusijos. Daugiau 
šia ginlų ir amunicijos radika
lai gauna iš Prancūzijos, Bel
gijos ir Čekoslovakijos. Tai į- 
gijama daugiausia Maskvos 
pinigais ir pačių Ispanijos ra
dikalų užstatoma aukso atsar
ga Prancūzijoje

Jokių paliaubų, arba dery
bų negali būti su barbarais 
radikalais — Ispanijos ir civi
lizacijos griovėjais, pareiškia 
gen. Franco.

ISPANIJOS DARBININKAI 
SU BOLŠEVIKAIS

MASKVA, saus. 2. — Ispa
nijos radikalų premjeras Frau 
cisco Iiargo Caballero prisiun
tė Naujų Metų sveikinimus 
bolševikų vyriausybei. Lai
kraštis . Izviestija telegramą 
atspausdino didelėmis raidė
mis pirmąjam puslapy.

Caballero pareiškia, kad Is
panijos darbininkai, esą, vi
siems laikams susijungę su so 
vietų Rusuos darbininkais. 
Girdi, bolševikų darbininkų 
palankumas Ispanijos darbi
ninkams niekados nebus už
mirštas. Ispanijos proletarija- 
tas seksiąs Rusijos proletri- 
jato žingsniais.

Vadinasi, Caballero pripa
žįsta, kad Ispanijoje įsigali 
bolševikizmas Maskvos vado
vybėje.

METAI-VOL. XXI

DETROIT, Mich., saus. 3. 
— Automobilių pramonėje or
ganizuojamų darbininkų tarp
tautinis prezidentas Homer 
Martin šiandien pasiuntė te
legramą senatoriui R. M. La 
lollette, kad jis tuojau į 
Ulint, Mich., prisiųstų savo 
žvalgytojus, kadangi General 
Motors kompanija iškelia dar
bininkams kovą, paneigdama 
darbininkų civilinę laisvę.

FLINT, Mich., saus. 3. —• 
General Motors kompanija 
pagaliau nusitraukė kaukę ir 
atvirai ima kovoti prieš or
ganizuotus darbininkus. Atro
do, kad šios kompanijos visi 
darbininkai, kurių yra apie 
235,000 keturiolikoj valstybių, 
sukels streikus.

General Motors kompanija 
iš apygardos teismo gavo “in- 
junetion” prieš “sėdėjimo” 
streiką. Įsakoma, kad darbi
ninkai apleistų Fisher Body 
fabriką.

Darbininkai neturi pasiry
žimo apleisti fabriką. Tad re
miantis teismo įsakymu šeri
fas prisiekdino apie 100 sau 
pagelbininkų ir tiek pat fab
riko sargų, kuriuos įpareigos 
pajėgomis išmesti iš fabriko 
sti ūkininkus.

Šerifas T. Wolkott nuėjo 
faorikan ir kvietė darbinin
kus, kad jie gražiuoju apleis
tų fabriką. Darbininkai jį sta
čiai nušvilpė ir pasisakė, kad 
jie neapitikią fabriko.

Šerifas pranešė, kad darbi
ninkai, matyt, juokus daro iš 
jo raginimų. Tuo tarpu teis-, 
mo “injunetion” nėra joku 
juokai ir darbininkai turi 
klausyti — apleisti kom] 
jos pastatus, kurie yra koTį 
panijos savastis.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien giedra ir po pietų kiek 
šilčiau.
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DEL POPLuŽIAUS KALBOS

Šneka dar gražiau. Jis tvirtina, kad lenkai 
visą laikų kovojo už neprikl. Lietuvos at
statymų, o Versaly Dmovskis lenkų vardu 
už Lietuvę kalbėjo...

Maža to, pagal Herbačevskį Pilsudskis 
užgrobęs Vilnių išgelbėjo Lietuvę nuo žlu
gimo ir autorius labai gailisi, kad Pilsudskis 
su Želigovskiu nepasirašė talkos su Lietuva 
Kaune...

Jo kalambūriškų stilių charakterizuoja 
toks sakinys:

Kai kurie daibartinieji Kauno dignito

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis
=^i

Prakalbo prieš Tavo galingumų; tai
Šioje gyvenimo mokykloje. į‘ait'nuo Pydytas prieš 

riai bendradarbiavo su pilsudskininkais kuno«le būsitnoji laime pi - Nipkll, ję-lej.u kflįp tik

kad Tavo dieviškos šviesos(d kanas Krėvė - Mickevičius pats gi- rugiams, yra reikalinga bu
riasi, kad 1905 m. vežė iš Lvovo j Kon- ti gėrę priežiūrų ir kūno ir 
gresuvkę brauningus lenkų socialia- sielos sveikatos perteklis, apimantis pašau

to Šventenyue roptezius Pijus XI sirg- 
dtuilua Keiesi is lovos n* Kurnėjo per ratuo į 
poiHtuų prus <uuz.ųjų Uaueuų šventę. xlpie 
lą Ktuuę ''A/tuuuidittus ’ taip ruso:

Zunomju yra mačiusi uaug gaivalingų 
BUkleumų. .Laimimų tuutų įttuiiuviiiius £ 
Lomus imperijų; mongoių uei totorių uz- 
piutumaa dumermno iuikuis; tumų žygiui 
prieš KiiKscioniSKųję civinzuciję, kuriuos 
sujungtos muiopos vatstyuių pajėgos vos 
teguiejo atremti — visi tie gtuvansKi lau
kimų tautų sųjudžtai paliko neišdutiomų |- 
spuuį istorijoje, liet tai buvo necivilizuotų 
buiw«*rų pastangos. Jie moko geresnio neži
nojo, .utp žuuyt ir naikint. Gi dauar uaug 
didesne padėtis, nes jau civilizuotos tautos 
pradedu giųžti j barbarybę. Jų šūkis bedie
vybe. ir tenka pažymėti, kad tie naujosios 
gadynės barbarai pirmiausiai puom Katalikų 
Bažnyčių, o puskum ^uu griauna kultūros 
padarus, tuonu nejučionus pripažindami, kad 
Katalikų Bažnyčia yra tikrosios kultūros 
motina ir palaikytoja. Popiežiui skauda šir
dį ne vien dėl žudymo katalikų ir deginimo 
bažnyčių, bet ir dėl tokio masinio krikščio
niškosios kultūros griovimo, kuri šiandie 
vykdo komunizmas visur, kur tik jam pa
vyksta įsivyrauti. Deginimas senų, amžiais 
pastatytų katedrų, juk tai ne vien naikini
mas Dievo namų ir tikėjimo pastatų, bet ir 
griovimas meno palūkanų — juk tokios 
bažnyčios tai aukščiausi architektūros pa
minklai. Tačiau komunistai to viso nepaiso. 
Rodos, kad juos sėste apsėdo beprotiškas 
Vandalizmas: viskų sugriaut ir nieko nepa- 
fetttyt; Gyvenimas, žinoma, juos pamokys, 
kad blivo dirbę kvailiausių destrukcijos da- 
Fbų, bet kol jie susipras, jau milijonai žmo
nių bus išžudyta ir tūkstančiai civilizacijos 
patiek anų sunaikinta. Ir ne tik medžiaginę 
et&tybų naikina: jie užsimojo sugriauti ir 
moralinius krikščionybės laimėjimus, bū- 

. rimt, suardyti šeuuos nepaliečiamybę, doro
vė! principus ir visokio padorumo suvokę. 
Kuo tos modvrniškosios komunizmo ligos 
Krikščionių Ganytojas skatina gintis kaip 
nu© baisiausios epidemijos. Pavojus gręsiųs 
milijonams sielų privertė senelį Popiežių pa
kilti iš lovos ir drebančiu ligonio balsu per
spėti pasaulį prieš balsiausiųjį neprietelių, 
lt koks katalikas nenorėtų paklausyti tra- 
gingai skambančio šauksmo ir apsišarvoti 
tViftu tikėjimo šarvu? J Naujųjų Metų pa- 
ftiketinimus įterpkime šitų stambiausių re- 
Soliueiją: Popiežiaus paraginti, atremkime 
atūžiantį žiaurios bedievybės pavojų viso
kiais prieinamais mums būdais, ypač re
miant ir platinant katalikiškųjų spaudų.

BLOGAS PAUKŠTIS

“XX Amž.” pranešimu, J. A. Herba- 
Čevškis “III. kury. Codz.” Nr. 343 parašė 
kalambūriškų Vedamąjį, kuriame puola life- 
tuvius dėl užimtos pozicijos Vilniaus klau
simu. Su pozicijos “Širdgėla” konstatuoja, 
kad Vilnius būtų galėjęs būti Lietuvos sos
tine, jei Lietuva būtų sudariusi federatyvi- 
hę unijų stt Lenkija.

I tsirodo, kad J. A. llerbačevskis moka 
nr i.< užsiimti magija ir alehimija, ne tik 
rašyti lenkų laikraščiams vedamuosius, bet 
yra dar geras kraujo analizų specialistas. 
Ji rašo:

Pilsudskį didįjį, Lenkijos atgaivintoju,
75 proc. lietuvį (palyginus su Voldema
rų, Šilingų, Hauh-Zaunių 5 proc. lietu
viškumu) laiko “didžiausiu Lietuvos 
priešu” tik dėl to, kad jis noTėjo atnau
jinti lietuvių, lenkų kardo brolyste( ?!). 
Toliau llerbačevskis savo straipsny liū

tams), kiti (kaip M. Roenier- Roemeris, Kaip yra negalima gyventi i 1US’ P&8 e e ,r i flti-
Liet. universiteto rektorius) buvo karei- suirusiuose namuose, taip y-; 1,181101 dvasioje Tu
viais pirmosios brigados prisiekė ištiki- t8 ksnkjliė sielai negyventi '° (^vas*a spindi, kaip spitl-
mybe Pilsudskiui ir t.t. ir t.t. isvtikame kūne laike gyvebi-j?1 sa.ules 8P,ndu,ya rasos lU-

. . I „ še. Nieku! Bet aš gyvenu ir
•‘liustr. Kurjęr Cods”, jau šblitęjį kur- ,n0- lekiu v,|ties g •

t, perutatydun.au Herbaceruk, savo ukaity- Tri, lni0I1i, 6vento p^ugn,1 Jiai link Tavo akvvoizdou;' 
toja.au, pastai.., kad... “ta. pira.asis hetuvn) |aik „ sie| linkani0. n(w T
tai.t. judėjimo pionierius, tikrai nuoširdus , . . i- n. * . , , ....
lietuvis” I'1 ,f?lūr°Je’ JU svarbiausiu puoju ir būnu; kildamas au-

Prie tokios rekomendacijos kųgi dau- ^pėsčiu turi būti, kad jie kštai net iki Tavo .dievybės 
giau bepridėsi būtų iaikonn l®18**-8 »lfcl,k-, sostui. Aš esu, Dieve, o Tu

’____________ lai liko nedorybių ir papu:.! turi tikrai būti, Tu esi! Tu
SOVIETŲ RUSIJOS PAGALBA ISPANIJAI lais dorybėmis, bet kad ji / esi pakreipiantis ir vadovai: -

----------- taipgi turėtų sveikų kūnų jų jantls visa; tat, pakreipk ma-
Spauilos pranešimu, spalių mėn. 26 die- sveikos sielos gyvenimui. Bet, no supratimų prie Tavęs; val- 

nę Sovietų laivas “Ingul” į Alicantės Uostų deja! yra tūkstančiai besi ar- dyk inabo dvasią, vadovauk 
įplaukė su 86 kariškais sunkvežimiais ir be- laivu ų vyrų ir moterų, kurie mano klu.idūnei širdžiai, nes 
menku kiekiu kitos karo medžiagos. Šiuose neskiria jokios svarbos jų nors tiktai atomas tarp di- 
sunk vežini i uose buvo sukrautos lėktuvinės kūnams ir neturi jokio žino- dėlės didenybės, aš visgi estt 
bombos, kurių diametras buvo nuo 20 ligi jįmo, kdip juos prižiūrėti, kas hors Tav0 rankos nulip
do centimetrų storio. 1 ; Taip, ir tai dažnai atsitinka, dytas. Aš turiu vidurinę vte-

Lapkričio 10 d. Sovietų laivas “Trans- kad žmonių akys yra atidarv- tų tarp dangaus ir žemės; aš

Pirmadienis, sausio 4, 1937

Prfezidentas meldžiasi. Gen. Miguel Cabane’la. 
(dešinėj) Ispanijos Sukilėlių prezidentas, laikinojoj su
kilėlių sostinėj Burgose per speeial s pamaldas Išlei
džiant naują karininku laidą sukilėliams vadovauti.

PENKTOJI BALTIJOS SANTARVĖS 
KONFERENCIJA

balt”, kuriam vadovavo kapitonas Doroso- 
skis, iš Odesos atplaukė taip pat j Alicantės 
uostų, kuriuo atplaukė Į Ispaniją ISO raudo
nųjų karo lakūnų. Praplaukdamas Dardaiie- 
lių sąsiaurį kontrolei laivo kapitonas parei
škė, kad vežamas balastas. Tačiau šis lai
vas uoste iškrovė 22 didžiules dėžes su lėk
tuvų dalmiis, kurių bendras svoris kartu 
su šarvuotais motorais buvo 2420 tonų. Be 
to, iš jo iškrauta 16« tankų, kurie pritaikinti 
gatvių kautynėms, ir keliolika mašinų, rei
kalingų sugadintų motorų remontavimui; 
šių mašinų svoris 1,500 tonų.

Lapkričio 3 dienų sovietų laivas ‘Kursk’ 
iš .Sevastopolio į Alicantės uostų atvežė 25 
dėžes lėktuvų dalių, 10 patrankų, 200 tonų

tos tiktai kuohiet yra pervė-: stoviu ant paskutinės marios 
lai; kuomet kokia liga jau į-! būtybės briaunos, arti kdra- 
sisėdus, kurios būtų buvę ga- lystės, kur angelai gema, kaip 
Įima lengvai išvengti. Ši yra tik ant dvasių šalies rube- 
priežastis, dėl kurios sekan-žių; būtybės retežius yra ma
ri nurodinėjimai ir patarimai nyje užbaigtas, medegos pa
buvo čia pat rūpestingai pa skutinis laipsnis prapuola
rinkti ir sudėti ypatingai skai manyje, o kitas žingsnis tui 
tytojo naudai ir visuotinai vi-j dvasia, Dievybė. Aš galiu 
sų jam galimai pavestų ge
rovei. — Rašytojas.

Nė meilė, nė garbė, nė tur
tas, nė galybė, negali suteik
ti širdžiai linksmas valandos,

individualių ginklų, 300 tonų rankinių gra 
natų ir 200 tonų bombų. Taip pat šis lai- sveikata išeina visas skonis 
vas atvežė 80 “keleivių”, kurie tų pačių
naktį buvo išsiųsti į Madridu. Laivui vado
vavo kapitonas Ingėm; įgulų sudarė 47 jū
rininkai.

duoti įsakymus žaibams ir e- 
su dulkė; esu karalius ir ver
gas, kirminas, dievas; iš kur 
uš čia pribuvau, ir kaip! Taip 
stebėtinai sudarytas ir suma-

kuoliiet sveikata prarasta J 6ie 8“balas «5've,‘a t!-
Bak išmintingas laiku; su klai kokla aak«^ne encr-

! M

Lapkričio 6 dienų Sovietų laivas “ėa- 
chter”j kuriam vadovavo kapitonas ČJiornyj, 
iš Sevastopolio į Alicantę atvežė 400 tonų 
sprogstamosios medžiagos, 1,600 tonų įvai
rios amunicijos, 106 sunkvežimius ir 25 to
nas sviedinių.

Ligi lapkričio 28 dienos, kaip rašo is-

smaguinui”. —Anon.

Į Dievybę

“O, tu, Amžinasis, kurio 
skaistus vaizdas užpildo visų 
erdvę, veda visų judėjimų; 
tiktai tu, Dieve, nepersimai
nęs per visų naikinantį laiko 
bėgimų! Nėra kito Dievo iš
ėmus Tave, Tu Būtybė vi’š 
visų būtybių! Galingasis! Ku
rio niekas negali suprasti,panų “EI Mercantil Valenciano”, iš viso 

į Ispanijų atplaukė 15 Sovietų laivų, kurie nė ištirti! Kurs užpildai bu- 
atvežė tankų, lėktuvų ir kitokios karo me- tybę vienų Savimi: apiman-
džiagos. Tokias žinias praneša “Beri. Tage- 
hlatt”.

KEISIĄ KOVOS BODUS

tis, palaikantis, valdantis vi
sa, Būtybė, kurių vadiname 
Dievų if daugiau nežinome1

gija; toli gražu iš savęs jis 
vitnas negalėtų būti. Tvėrė
jau, taip; Tavo išmintis ir 
Tavo žodis mane sutvėrė. Tu 
gyvenimo versmė ir kas ge
ra; Tu mano dvasios dvasia 
ir mano Viešpatie. Tavo švie
sa, Tavo meilė jų skaisčiame 
pilnume pripildė mane nema
ria siela, peršokti mirties ge
lmę, ir paliepė jai nešioti am
žinos dienos rūbus, ir atlikti 
savo dangiškų kelionę už šio 
mažo skritulio, m t iki jos 
versmei — pas Tave, Įkūrė
jau, ten. O mintys neapsako
mos! O, palaiminti reginiai, 
nors visi mūsų įsivaizdinimai
apie Tave yra be vertės, ta- 

Milijonas žibintuvų Tavo . čiau nuže&ėiiuotag paveikslas 
Kai kurie Sveicririjos laikraščiai įdėjo rankos uždegtų klaidžioja ne' pripildys mūsų krūtinę, ir nu- 

Sovietų Rusijos diktatoriaus Stalino kalbų, pavargę ptr mėlynų gelmę: nę» jQS pagaj-bq. pas Tavo Die 
kurioj jis pasak?,: , jie pripažįsta tara galybę,' Dieve! tiktai šiaip ...a-

“Į religijų mes žiūrim, kaip į didžiau- jie pildo Tavo įsakymą; visi
linksmi gyvybėje, visi iškal
būs laimėje: kuo mes pava-

sių komunizmo ir sovietų viešpatavimo 
priešų. Kova iš abiejų pūsiu yra veda
ma su didžiausia energija. Ir mes re- dingime juos? Ar krūvomis 
ligingam pasauliui nedarysim jokių nuo- kryštolinių šviesų — garbin- 
laidų. Tik mes dabar pakeičiame prieš ga auksinių srovių draugija 
Bažnyčią kovos būdą. LigSiol mes ko-į_ £9,^, dangiškų dausų, 

ujome jėga. Dabar tos rūšies kovos deganSi, _ „aIj.
laikotarpį laikome baigtų: nuo šiol pra
sidės prieš religijų grynai dvasinė kb-
va
Matot, kas dedasi Rusijoj. Nežiūrint to,

mis apšviečiančiomis sistemas 
jų džiaugsmingais spindu
liais? Bet, Tu] šiems esi šių-

Amerikos ir kitų kraštų komunistai savo'nak^ ^ttlP Iu^ūulis.
laiku stengėsi katalikus įtraukti į savo “be
ndrąjį frontų”.

Kuo yra dešimts tūkstan
čių pasaulių palyginus si

Nora Btaluias išsakė, kad bolševikai Tat, it kuo gi aš eštil
Dangaus nesuskaitoma ka
riuomenė, n<|rs padauginta 
šimtu tūkstančių sykių ir ap
rengta visa aukšftiausioh mi
nties garbe, yra tiktai atomas 
sveriamas ant svarstyklių

bekovos jėga prieš religijų, tačiau iš jo pa
skelbtos naujosios konstitucijos matome vi
sai kų kitų. Tikintieji, kaip neturėjo, taip 
ir neturės nei spaudos, nei susirinkimų, nei 
veikimo laisvės. Konstitucija tikintiesiems 
neduoda jokių teisių. Dėl to ir toliau jėga 
bus kovojama prieš religijų.

no žemos mintys gali skristi; 
tiktai būdamos išmintingos ir 
geros jos gali ieškoti Tavo 
akyvaiados: tarpe Tavo dide
lių darbų, jos gėrėsis, klau
sys, garbins; lr kuomet liežu
vis bus daugiau neiškalbus, 
siela kalbės su dėkingumo a- 
šatothžs”. — Derahavin.

(Bus daugiau)

CEPELINAMS AIRP0RTAS 
BRAZILIJOJ

RIO DE JANEIRO,
— Brazilijos jirezldentaa Var
gas atidarė airportų vokiečių 
zepelinams (orlaiviams) San
ta Cruz apskrityje.

Gruodžio mėn. 9-11 d. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos už
sienių reikalų ministeriai, vy
kdami 1934 m., rugsėjo mėr. 
12 d., pasirašytų Baltijos sa
ntarvės sutartį, jau penktų 
kartų buvo susirinkę įvairi** 
ms bendradarbiavimo klausi
mams apsvarstyti. Taigi, jau 
pats eilinių Baltijos santar
vės konferencijų skaičius duo 
da pagrindo tvirtinti, kad Ba
ltijos santarvė yra rinitas po
litinis veiksnys, kuris gyvai Į 
atsiliepia į įvairius gyvena
mojo laikotarpio klausimus 
ir itško jiems sprendinio pa
minėtos sutarties ribose. Drau 
ge, susirinkę Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užsienių reika
lų ministeriai galėjo pasi
džiaugti ir nuolatiniu Balti
jos santarvės politinės reikš
mės didėjimu. Juk laikotar- 
pyje tarp ketvirtosios kon
ferencijos kuri buvo 1936 m. 
gegužės mėn. 7-9 d., ir tik 
kų pasibaigusios penktosios 
konferencijos, Baltijos santa
rvė gavo nenuolatinę vietų 
Tautų Sąjungos Taryboje ir, 
tuo būdu, įgijo galimumų da
lyvauti sprendžiamu balsu ir 
bendros taikos reikaluose. Tai 
vienas stambiausių Baltijos 
santarvės uždavinių.

Daugiau politiniai 
klausimai

Penktoji- Baltijos santar
vės konferencija daugiausia 
svarstė politinius klausimus. 
Tai visiškai suprantama, nes 
konferencija buvo susirinku
si tokiu būdu, kad Europos 
politinio gyveninio dangus y- 
ra smarkiai apsnaukęs. Nėra 
reikalo čia minėti visų tų de
besų, kurie paskutiniuoju lai
ku yra pasirodę Baltijos val
stybių politiniame akyratyje. 
Šie debesys nėra kilę Balti
jos kraštuose, jie šiems kraš
tams, dažniausia, yra sveti
mi. Tačiau ,kiek Baltijos val
stybės yra susirūpinusios be
ndra taika ir taikinga visų 
tautų bendradarbiavimu, kilę 
politiniai įtempimai verčia 
jus uiliai dėtis prie suradi
mo būdų tiems įtenųnmau's 
pašalinti. Tokiam Baltijos 
valstybių uoliam bendradar
biavimui bendros jiolitikos 
klausimuose dar yra ir kitas 
pagrindas: Būti jos vastybės 
turi savo atstovų Tautų Są
jungos Taryboje, kur jalu te
nka pasisakyti ir balsuoti vi
sais tarptautinės politikos

klausimais, reiškiant Baltijo*-- 
santarvės nusistatymų ir dva
sių.

Tautų Sąjunga turi būt 
išlaikyta

Nežiūrint visų paskutiniuo
ju metų įvykusių pglitinių 
pasikeitimų ir pasitarimų, 
Baltijos valstybės ir toliau 
palieka ištikimos dar kartų 
pabrėžė savo gilų įsitikinimų, 
kad Tautų Sąjunga, nežiūrint 
paskutinį&isiais metais kilu
sių sunkumų, turi būti išlai
kyta ir sustiprinta, kaip tin
kamiausia priemonė kilusie
ms ginčams sutvarkyti ir be
ndrai Europos taikai išsau
goti. Greta kitų bendros po
litikos klausimų, penktoji Ba
ltijos santarvės konferencija 
dar apsvarstė Tautų Sąjungos 
pakto pakeitimo klausimų, pa 
vojų, kurį gali sudaryti tarp 
tautinei taikai Ispanijos vi 
daus karas it dar eilę kitų 
svarbių klausimų.

Tvirti santarvės pagrindai
Taigi, penktoji Baltijos sn- 

htarvės koftetfenėija svarstė 
labai įdomius ir opius gyve
namojo laikotarpio tarptauti
nės politikos klausimus. Ir 
jeigu visos konferencijos me
tu buvo matomas visiškas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nuomonių vieningumas, tai 
toks Vieningumas btne ge
riausiai rodo, kad Baltijos 
santarvės pagrindai yra tve
rti. Tie pagrindai paskutinė
je konferencijoje buvo dar 
daugiau sustiprinti. Vienodi 
reikalai ir nuoširdaus ben
dradarbiavimo dvasia, kuri ly 
dėjo penktosios Baltijos san
tarvės konferencijos darbus, 
lygiai kaip ir šių darbų vai
siai, duoda pagrindo tvirtin
ti, kad iš šios konferencijos 
Baltijos santarvė išėjo dai 
labiau sustiprėjusi riek Balt 
jos kraštų tarpusavio bėr 
dradarblavimo, tiek bendros 
tarptautinės taikos labui. Tsb.

Vyskupo 
kaus BtNkaus
Syta

Petro Praneli* 
flčld, l< C. para-
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius

Albertas Patenas 1915-1928

Aru
*

(Tęsinys)

Eucharistija ir Sv. Mišios 
buvo jo 'džiaugsmas

Prancūzijoje vaikai, be pi r-I
Tnosios Šv. Komunijos, kuri 
priimama ne taip iškilmingai, 
eina dar Iškilmingosios Šv. 
Komunijos. Albertas uoliai 
prie jos rengėsi ir jų priėmė 
1927 m. gegužės 1 d. — vie
nerius metus prieš savo mir
tį. Tos dienos vakare jis ta
rė savo motinai:

— Ši diena man buvo per- 
trumpa melstis už tuos, ktt- 

'manęs prašė.
Albertas gerai suprato, kaip 

brangi yra Šv. Mišių auka. 
Jis labai troško klausyti Šv. 
Mišių. Pasiryžo net išmokti

vo tik dėl savo motinos skaus
mo. Todėl jų ramindavo:

— Mamyte, neliūsk dėl ma
no ligos; man ji padės daug 
ko išmokti.

Jis pasiryžo, jei tik pa
sveiks, būti kunigu. Po kelių 
mėnesių tačiau liga dar labiau 
įsigalėjo. Jis įsitikino, kad 
jau nebepasveiks. Pasisakė 
motinai, kad su džiaugsmu 
norįs paaukoti Dievui savo 
gyvenimų. Prašė jų, kad ir ji 
dalyvautų jo aukoje, kantriai 
kęsdama šį skaudų smūgį. 
Vargšė motina negalėjo su
laikyti ašarų iš gailesčio. No
rėdamas jų paguosti Albertas 
primena jai kantrųjį Jobų, a- 
pie kurį buvo girdėjęs, kad jis 
niekuomet neverkęs, nors tu

Vakaro Maldat t

Sutirpo saulelė 
Už juodo eglyno, 
Tamsioji naktelė 
Žemelę užtvino...

Užmigo vėjelis 
Tarp lauko arimą, 
Pakluonės berželiai 
Svajoti parimo...

Nutilo padangės, 
Žemelė užmigo,
Iš kažkur nužengęs 
Į širdį įsmigo 
Tas nerimas juodas. 
Užmigti neduoda...

i Paukštis, Kuris Gieda 
Tik Prieš Mirsiant ’

joms tarnauti. Nors buvo ne- . , . , .
gabus, tačiau puikiai išmoko' daug skausmo ir nelai
ministrantūrų ir dažnai tar
naudavo tai Dieviškai Aukai.

Vienų sekmadienio ankstų 
rytų, Albertas patarnavo ka
lioms Šv. Mišioms. 9 vai. ėjo 
jo motutė klausyti Šv. Mišių. 
Prie bažnyčios ji sutiko savo 
Albertų, vaikščiojantį su ke
liais draugais. Ji liepė savo 
sūnui, kiek palydėjus drau
gus, grįžti namo. Po Mišių 
motina sugrįžo namo, bet Al
berto nerado. Vėliau jis pri
sipažino savo motinai:

— Mano sųžinė buvo nera
mi, kad tavęs nepaklausiau, 
bet štai kaip buvo. Bažnyčioj 
10 vai. buvo Mišios ir trūko 
ministranto. Aš, negalėdamas 
paprašyti tavo leidimo, ir nu
ėjau patarnauti.

Jis pasidarė mažų altorėlį 
ant kurio “laikydavo Šv. Mi
šias” dviem savo mažom se
sutėm. Kažkas jam davė al
bumų, kuriame buvo atvaiz
duotos visos Šv. Mišių dalys. 
Albertas dažnai jį vartydavo 
ir aiškindavosi tuos paveiks
lus.

Būdamas Eucharistijos kar- 
žyg>Ts, aišku, jis pildė visas 
jam prideramas pareigas. 
Šios religinės sųjungos ženk
lelį jis laikė savo pasididžia
vimu, su juo jis ir į karstų 
žengė.
Kančia ir kantrumas — ke- 

■ lias į šventumą 
Mažasis Patenas tvirtai pa

siryžo tapti šventuoju. Jis ži
nojo, kari šventumas glūdi 
tobulame Dievo valios išpil
dyme. Jis uoliai vykdė savo 
šūkį.: “Aš noriu, ko gerasis 
Dievas nori.” O Dievas norė
jo šių gražiųjų žemės gėlę pa
daryti dar gražesne ir perso
dinti į dangiškuosius sodus. 
Jis siuntė Albertui sunkių 
bandymų. .Vienuolikos metų 
berniukas, turįs prieš akis
gražių ateitį, susirgo džiova. 
Jo liga paaiškėjo 1927 m. bir
želio gale, beveik praslinkus 
dviem mėnesiam nuo Iškil
mingosios Šv. Komunijos. 
Sunku ir įsivaizduoti, kų jau
tė jo motina, sužinojusi, kad 
jos mylimas sūnus serga džio
va. Jaunasis Eucharistijos 
karžygys tačiau nenusiminė. 
Jis dabar pasiryžo būti tikru 
didvyriu ir parodyti, kaip my
li Dievų valių. Jam liūdna bu-

mių.
{Pabaiga bus kitam numerį.)

J. Sukackas, S. J.

Laiminga Katriute

Rusijoje gyveno neturtinga 
motina ir jos duktė, Katriu
tė, devynerių metų. Kalėdoms 
prisiartinant neturėdama ko 
padovanoti gimusiam Kūdikė
liui, Katriutė pribėgusi prie 
mamytės apkabino jų ir ta
rė:.

— Oi, mamyte, kų galiu pa
dovanoti mažam Kūdikėliui?

— Mano brangioji, — tarė 
motina, — kadangi esame ne
turtingos, Jėzus bus patenkin
tas tavo meile ir geru noru.

Kalėdų ly tui auštant mer
gaitė su mamyte anksti kėlė, 
apsirengė ir išsiskubino į baž
nyčių, jos džiaugėsi, kad pir
mos bus bažnyčioje.

Įėjusios į bažnyčių nusi
skubino prie kūtelės pagar
binti naujai gimusį Jėzų. Mo
tina, pasveikinusi Meilės Ka
ralių, nuėjo pasimelsti prie 
didžiojo altoriaus, o Katriutė 
nežiūrėdama į Kūdikėlį Jė- 
žų, buvo apimta neapsakomo 
džiaugsmo. Juo ilgiau ji žiū
rėjo, juo Kiidikėlis meilesnis

Kas Aldutei Davė 
Džiaugsmo

Buvo šaltas žiemos vakaras. 
Aldutė sų mama sėdėjo šil
tame kambaryje ir siuvinėjo. 
Viesulas laužė medžių šakas 
ir judino stogus, kur susi
traukę ir pasišiaušę paukšte
liai tupėjo.

Tuo metu kažin kas pasi
beldė į langų. Prie lango Al
dutė pamatė žvirblelį. Jis su
plasnojo sparneliais, pasibel
dė snapeliu į stiklų, lyg no
rėdamas įsikibti — ir nuskri
do.

Nustebusi Aldutė paklausė 
mamų, ar tas žvirblelis lėktų 
į kambarį, jei ji atidarytų 
langų.

— Abejoju, mano vaikeli, 
— atsakė mama. — Man ro
dos, tas žvirblelis primena, 
kad kenčia šaltį ir alkį ir kad 
jam reikia padėti.

Sakoma, esu gull>ė giedanti 
tiktai vienų sykį savo gyveni
me: kai pajuntanti besiarti
nančių mirtį.

Vienas žmogus, girdėjęs ki
tus apie tai pasakojant, pa
matė tų paukštį, atneštų į 
rinkų parduoti. Jis nusipirko 
gulbę ir parsinešė namo. Už 
kelių dienų jis pakvietė pas 
save kelis savo pažįstamus, 
parodė jiems gulbę ir ėmė 
prašyti paukštį pagiedoti. Ta
čiau gulbė tylėjo. Ilgainiui 
gulbė paseno, nusiminė dėl 

'besiartinančio jos gyvenimo 
galo ir sugiedojo gražių, gra
žių giesmę. Išgirdęs tai sa-; 
vininkas, tarė rūsčiai:

— Jei gulbė gali giedoti 
tiktai prieš mirsiant, tai koks 
aš buvau kvailas tada, kai 
norėjau išgirsti jos giesmę! 
Man reikėjo tada pat nusuk
ti jai sprandų, tai ir būtų 
sugiedojusi, o aš — tik pra
šiau !

Kalvis ir Jo Šuo

Kalvis laikė mažų šuniukų, 
kuris visada miegodavo, kai 
jo ponas dirbdavo kalvėje. 
Kada gi ateidavo laikas val-

Mūsą katinėlis
Dailus rainiukėlis.

Jis yra dar mažas.
Akys žalsvos, gražios.

Ilga uodegytė
Jr buka nosytė.

Apsukrus ir greitas, 
Nuolat ūsus raito.

Kai sutinka pelę,
Rodo savo galią.

Kai jį kas paliečia, 
Murma, kuprą riečia.

Tai toks katinėlis 
Mūsą rainiukėlis.

J. U ai galas.

Is ™sii tautosakos
arba

Ką mūsų seneliai pasakoja

Apie Mergą ir Nepažįstamą 
Vyrą

I
Pas dvaro mergas pradėjo 

ateidinėti nepažįstamas vyras. 
Su viena jis geriau susipaži
nęs pavadino, kari ji atsilan
kytų pas jį į svečius. Dvar- 
mergė pasisakė turinti noro 
ateiti, bet nežinanti pas jį 
kelio. Jisai pažadėjo jai ke
lių išbarstyti baltaisiais žir
niais.

Kareivis ir Jo Žirgas

Vienas kareivis, kol buvo 
karo žygyje, duodavo savo 
žirgui užtektinai avižų ir la
bai rūpestingai jį prižiūrėda
vo. Kareiviui rūpėjo, kad jo 
žirgas būtų tvirtas, pakeltų 
visus karo vargus ir galėtų 
gerai jam tarnauti. Bet vos 
pasibaigė karas, ėmė jį varyti 
prie sunkiausių darbų ir vi
sai menkai tešerti: vos sauso 
šieno, ar kokio kratinio pa
mesdavo. Tik štai ir vėl iš
kilo karas. Kareivis pasiža
bojo ir pasibalnojo savo žir
gelį, pats apsivilko sunkiais 
kareiviškais rūbais, ir užsi
sėdo ant žirgo. Nelaimingas 
pusiau peralkęs gyvulys ne
išlaikė tokio sunkumo: jisgyti — greit pašokdavo. Vie

nų dienų nepatiko tatai *kal- Į pargriuvo ir tarė savo ponui: 
viui. Mesdamas, kaip papras-; — Gali sau eiti į karų peš
tai, kaulų, jis tarė šuniui: čias\ Vertei mane sunkiai
- Kokis gali būti pasauliui 'dirbti’ blo8ai Krei ir Pa,la’ 

nauda iš tokio tinginio, kaip,rei mane iS žirgo asilu. Ua
tu? Kada aš mušu kūju ant 

— Tai aš jam duosiu lesti, priekalo, tu sau miegi išsi
bar jau per vėlu; iš manęs jau 
nebeturėsi žirgo.

maną, — atsakė Aldutė ir, 
sutrupinusi gabalėlį duonos, 
išmetė pro langų.

Atlėkė pulkas žvirblių ir 
greitai sulesė duonos trupinė
lius. Nudžiugusi Aldutė sušu
ko;

— Mamyte, aš palesinau 
žvirblelius! — Matyt, jie bu
vo alkani, kad taip greit at
lėkė.

— Mano Aldute, — pasakė 
mama. — Visuomet gyvenime

tiesęs. Aš nepaimu dar į bur
nų pirmojo kųsnio, o tu jau 
kraipai uodegų, kad kartais 
tavęs neužmirščiau!

Kas nenori dirbti, tas ne
privalo ir valgyti.

ARKLYS IR ŽIRGŲ PRI- 
ŽIŪRĖTOJAS

ir malonesnis jai darėsi Jos džittugsie8 kiekvienu geru dar- 
širdelė ėmė smarkiau plakt. bo žmogug priva]()

tik savo artimų, bet ir kiek
vienų gyvų daiktų. Kas ne-

eme
ir iš lūpų išsiveržė:

— Kūdikėli Jėzau, aš Tave 
myliu, aukoju Tau savo širdį 
ir visų save. O, kaip norėčiau 
būti Tavo visados!”

Vos jai ištarus tuos žodžius 
pasigirdo Kūdikėlio Jėzaus 
balsas:

— Mano Katriute, tavo do
vana man brangi ir meili, nes 
tu jų aukoji man nekalta šir
dimi. Tavęs niekados neaplei
siu.

Katriutė pajuto tų Jėzaus 
globų nuo tos valandos ir per 
visų gyvenimų ji pasiliko Die
vui ištikima ir dėkinga.

E. Eremičiūtė, ’38 
Juozapo Marijos Vila.

Žirgų prižiūrėtojas visados 
labai ilgai šukuodavo ir šveis
davo pavestų jo priežiūrai ar
klį. Tačiau jis pavogdavo da
lį arkliui skiriamų avižų ir 
parduodavo jas savo naudai. 
Arklys ėjo vis menkyn ir blo-

Ligonis ir Gydytojas

Daktaras, aplankęs ligonį, 
paklausė, kaip jis. besijaučiąs.

— Gana gerai, daktare, — 
atsakė ligloaiiis, — tik man 
rodos, kad aš perdaug pra
kaituoju.

— A-a, — pastebėjo gydy
tojas, — tai geras ženklas!

Kitų dienų aplankęs to pat 
užklausė. Ligonis atsakė:

— Beveik taip pat, tik ma
ne krato šaltis.

Vienų pavakarį ji ir išėjo 
ieškoti, kur jis gyvena. Priė
jus prie pamiškio ir rado ta
kų išdarstytų dideliais baltais 
žirniais. Ji tuo žirnintaku ė- 
jo gilyn toli, toli į miškų. Be
galo toli miške pamatė namų. 
Atėjus prie durų rado du šu- 
nes: vienų prirakintų prie 
vieno durų ušoko, kitų — prie 
kito. Tie šunes įleisti įlei
džia, o išeiti neišleidžia

Triobos viduje bevaikštinė- 
dama, l>ežiūrinėdama rado pa
slėptas duris į skiepų. Duris 
pravėrus pamatė negyvų žmo
nių kūnus, pačiu je pakeptų 
visokių mėsų, kepsnių. Pasie
niais keturios pataisytos lo
vos. Pamačius tuos žmonių 
lavonus, nusimirfi ir kuone 
apalpo; norėjo iš triobos iš
bėgti, bet šunes nebeišleido. 
Persigandus palindo po lova.

Vidurnaktį parskambėjo bū
rys vyrų. Greitai suvirto į 
vidų. Jie parsivedė panų šil- 
įkais pasipuošusių, brangiais 
žiedais apsimausčiusių. Tuoj 
parmetė ant kaladės, nukirto 
galvų, bet nuo mažiuko jos 
pirščiuko niekaip negalėjo nu
mauti žieduko. Vienas vyrų 
tarė:

— Su pirštu nukirsk.
Nieko nelaukęs cakt kirviu, 

pirštas su žiedu stačiai po lo
va prie jos. Pasigirdo vieno 
balsas:

— Eik iš po lovos paėmęs 
atnešk. Kitas sakė:

— Juk čia neprapuls, rytoj 
pasiimsime.

Jos širdis ko neišlėkė per 
bumų iš išgąsčio, .išgirdus 
“eik iš po lovos atnešk.” 

f Apsidirbę, nusivalę susėdo 
vakarienės. Po vakarienės 
greitai sugulė ir užmigo. Ge

rai įmgns, pradėjus jiems 
knarkti, ji iš po lovos išlin
do, iš po pečiaus pasiėmė du 
mėsos kepsnius, priėjus prie 
šunų jiems pakišo vienų vio- 
nam, kitų — kitam; taip ji 
pro šunų tarpų ir išspruko. 
Šunes vis tiek suurzgė. Ji 
greitai bėgo tekina per miš
kus, per laukus. Pavijo va
žiuojant žmogų su kuliu ve 
žiinu. Ji prašė jo, kad jų pa
slėptų kuliuose ir kad vežtų 
namo. Pasigailėjęs žmogus 
kulį įvyniojo ir su savimi ve
žė tų vargšę.

Šunų urzgimų vienas paju
tęs kitiems pasakė:

— Tur būt, kas nors yra 
buvęs.

Pašokę iš lovų pribėgo prie 
durų, rado šunes beėdant mė
sos kepsnius; pažvelgę į pe
čių pamatė, kad jame nėra 
visos mėsos; pažiūrėję po lo
va nerado pirščiuko su žiedu. 
Dabar jie, suprato, kad buvo 
kas nors svetimas, gal, tai 
bus buvusi jo kalbinamoji. 
Tuoj kas kokį ginklų į rankų 
ir į visas puses.

Netrukus pasivijo tų žmo
gų su kulių vežimu. Grąžin
dami žmogui teiravosi, ar jis 
nematęs bebėgant vyro, ar mo
ters. Nuo jo pasitraukdami 
savo durtuvais vienaip ir ki
taip šmakšt, šmakšt į kulius. 
Kuomet perdūrė jos šlaunį, ji 
kuone sucypusi, bet dideliu 
sunkumu ištylėjus. Kratai 
praėjus, žmogus parvežė 
dvarmergę pas jos tėvus.

myli paukščių, gyvulių, tas . gyn. Pagaliau nebeiškentęs to- 
nemoka mylėti nė žmogaus, kio prigavimo, sušuko arklys 

į prižiūrėtoji}:

— A-a, — pastebėjo gydy
tojas, — tai geras ženklas.

Trečių sykį atėjęs gydytojas 
taip pat paklausė ligonio svei
katos. Šis pasakė, kad jau 

— Jeigu tu iš tikrųjų nori, f drugys krečiųs jį be jokio pa-Mįslė. Miške augęs, miške
lapojęs, parėjęs namo prie i, , ' T-.,.“. / , "3.* ’l • -w-;__kad as dailiai atrodyčiau, — . sigailejimo.mo-tutės pristojo.

Ats. Verpiamas ratels.
mažiau mane šukuok, o dau
giau šerk!

Tai labai geras ženklas, 
tarė gydytojas: — tamsta las!..

iš tikrųjų sveiksti ir gerai 
atrodai!

Po to atėjo lankytų jo drau
gas. Paklausęs apie sveikatų, 
gavo šitokį atsakymų:

— Mielas mano kaimyne, aš 
jaumirštu, o gydytojas sako, 
kad tai irgi geras man ženk-

Iš išgąsčio ir sužeidimo ji 
ilgai, ilgai sirgo. Tas vyras, 
kiek palaukęs, ir neiškentęs 
vienų dienų atkeliavo pas jų į 
namus sužinoti, ar nebus tik 
ji buvus pas juos atsilankius.

Kuomet jos tėvai buvo ga
vę tokių baisių žinių iš savo 
dukters kelionės, jie nuolat 
sergėjo savo namus nuo ne
pažįstamų, nežinomų. Jie ti
kėjosi sulaukti to vyro.

Kuomet jis atėjo pas juos, 
jie įsileido į namus dideliu 
saugumu. Svečiui berūgojant 
už neatsilankymų pas jį, jai 
bepasakojant apie nelaimę ki
lo labai karštos kalbos. Kad 
jį įtikrinus, jog ji serganti 
nuo jo sužeidimo; kad ji bu
vusi jo triobo.ie, mačiusi kaip 
jie nukirtę parsivedusios pa
nos galvų, šmakšt, jam po no- 
se tų pirščiukų su žiedu. Jis, 
staiga, brūkšt iš ančio medko 
tį peilį iškėlęs puolė prie jos, 
bet jos; broliai jį atbu'ų atgal 
patrankė.

Aš ten buvau ir močiau...
Bėgilas.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Uždavinys. Gandras, sto
vėdamas ant vienos kojos, 
sveria 5 svarus. Kiek jis sve- 
ra, stovėdamas ant abiejų ko-

Patarlė.
nesigirk.

Būk girtinas, bet
c-n-Miu iw< Li<—
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Dorų Minčių 
Dienynas

Vertė
Kun. Ant. M. Karus škis

Sausio Ketvirta Diena

“Taigi, duok taip pažinti 
tavo dešinę, ir tebūnie mū
sų Širdis išmokytu išminties”.
—Psalm. LXXXIX, 12.

Taigi, čia aušo kita mėly
na diena, pagalvok, ar tu ku
si jai praslinkti be naudos? 
Iš amžinybės šita nauja die
na yra užgimus;

• w •gris i
naktį ji su- 

amžinybę. — Carlyle.

tai lšviest-is. Dr. Vladiinr

Iš Tėvų Krašto
Sveikos Sesės, 

Sveiki Broliai!

Kooperatyvinis judėjimas auga

kooperatyvinių ūkiškųjų kokios buvo užsakytos ir pa- mūsų 
irtevių tarpe tam tikrą vie- našiai. Todėl “Sodvba” už- ndenvtv

tų užima ir “Sodyba”. Lie
tuvoje yra gana daug smul
kiųjų žemės ūkio šakų kul-j 
tūrinių organizacijų. Šioms o-' 
rganizacijoms pasireiškus gy
venime, atrado būtinas rei
kalas sukurti joms ūkiškųjų 
atramų. Dėl to smulkiųjų že- i

sieninėmis sėklomis prekiau
ja tik laikinai.

Greta sėklų auginimo “So
dyba” supirkinėja ir bitinin
kų vaškų ir gamina dirbti
nius korius. 1935 metais “Ko 
dyba“ iš vietinio vaško pa- 

4,000 kilogramų

ukrainiečių chorų dirigentas, kūnas, M. I. C.).
Teodosijus Kaskivas. į Droekton, Mas?. — kovo 13

Pertraukoje ruošos komite-, —• 27 dd.
tas jibiliatui padovanojo la-' Brauk! y n, X. Y. (pas Kun. 
bai gražų, artistiškai padirb- > Aleksiunų) kovo 8—16 dd. 
lll jo ypatus atvaizdų - por j nu>pethi N. Y. - kovo 15 
tretų. Be to, vis; ukrainiečiai _ 93 dd

Širdingiausiai sveikiname 
Jis š. Amerikos lietuviška
sis jaunini , atkirstus nuo 

dūkstančio Atlaidų n.- 
nu ir Naujuosius - 

1937 — Metus š',enz'ančiu.> 
svečioj Amerikos žemėj.

Ši proga Jus pasveikinti 
ir su Jumis nors mintimis be
ndrauti yra mums labai ma
loni. Jau daug praslinko lai
ko, daug gražių dienų, i li

ejau mes Jus nuolatos atši
ltu name, apie Jus mųstonie ir

Pittsburgb, Pa. (pas Kun 
i Vaišnorų) balandžio 5—13 
jdd. (Km. J. Mačiulionis, M. 

L C ).
i Slienandoan, Pa. — balan
džio 19 d. iki gegužės 2 d. 
(Kun. J. Mačiulionis, M. I. C. 
ir Kun. A. Markūnas, M. r., c.).

Fhiladelphia, Pa. (p s Kun. 
Zimbi}) gegužės 31 d. iki

. v , . ..i gamino am?,mes ūkio sakų organizacijos 
suė jo į vienų bendrų sąjun-1 , . , . , .

gų, pavadinta “Sodvba . , _ . , .‘ ' rūpinasi ir medaus rinkos n i
Kas buvo iniciatoriai į prekybos pertvarkymo reika-i 

lais. Jaučiamas būtinas rei- , 
kalas supirkti medų iš biti 
ninku ir rudenį jį išpilstyti

korių, o šiais metais beve:k

Mintis organizuoti “Scdy-I
nu. Ipatieff, kuris šiomis dieno- bo»” s*>gų kilo iš cukrinių | 

uis gavo žinia, kad bolševikai runkelių augintojų draugijos;
ši organizacija paskatino Lie

Akrck mi.jos Maskvoj.

Nulipdyti visų ateitį, 
ne mūsų uždavinys; bet
lipdyti ištikimai tiktai _  . . .... ,

j išmeie is RusijtiS MoksloUal, suljg jau ftnonn, pa- Jlaskv„j .
tvarkymų. Gal via galima

įsitikiname, kad nei tos 
ros, nei kitos kliūtys lietu
viško jaunimo atskirti nega
li. Tad šiandien Naujų Al 
tų proga mes Jus spaudžia
me ' prie širdies ir siunčiame

jos

lenkais jis ’ ra buvęs genero- 
kiekvienum iš mūsų, kurs su v,-.|jRn ' Sovietų Rusijos 
pridarančiu uolumu klausys, Aukščiausio Industrinio komi- 
sužinoti aiškiai kų jis, iš sa- sarijato nariu. Be to, yra į- 
vo pusės, turėtu daryti; te- steigęs bo.s.vikains Aukšto 

Ištyrimo Institutų 
At-

pusės, turėtų 
gul jis šitų daro su 
širdimi ir vis daro. Visuoli-

ištikima KP*®'!"''’.
ir buvo jo direktorium.

. . . . . .. vykęs į Ameriką, kaip žymus
na išeitis pasiliks, kaip ji chemikas, jis nuo 1931 iki pa- 
visad pasiliko su Aukštesniu starųjų metų Nortlnvcstern u- 
Protu nekaip mūsų.... šian- niversitete (Chicagoj) dėstė 
dien tu žinai dešimts įsaky- 'chemijų. Toj srity yra pada- 

min- r<‘s keletu išradimų. Prieš po- 
bolševikai

žinai
tų pareigų, matui savo 
tyje dešimts dalykų, kurie 
turėtų būti atlikti dėl vieno, 
kurį atlieki!

į mažus imlus ir per visu? 
metus pardavinėti jį vienodi 
kaina. Labai svarbu, kad me 
daus kaina būtų prieinama 
vartotojams, nes tik tuo bū
du kasmet didės midaus pa 
reikalavimas ir kasmet galės 
sparčiau augti ir Lietuvos bi
čių ūkis. Šito tikslo siekda
ma, “Sodyba” dar pereitų

lyginamai trumpu laiku “So- rudeni “Pitko 2O-UO‘I
riyboa” organizacinis darbas , medau*, supilstė j|
buvo atliktas ir 1935 metų.

tuvos ūkininkus prisidėti pri 
smulkiųjų ūkio šakų sustip
rinimo. Dabartinis “Maisto” 
pirmininkas ir vyr. direkto
rius agr. J. Tallat - Kelpša, 
tuo metu būdamas žemės ū- 
kio rūmų direktoriumi, tų 
sumanymų iškėlė ir jiats pa
dėjo jai susiorganizuoti. Pa

dubai1 renka tarp savęs au
kas .kad . o 40 m. sukaktuvių 
meniškos darbuotės proga ga 
lėtų jį apdovanoti.

Žmonių toj akudi -mijoj bu 
vo mažiausia du tūkstančiui. 
Jų tarpe buvo ir lietuvių, t. 
iš toliau lietuviai atsiuntė 
jubiliatui sveikinimus.

Rucšus komitete be pašau
jie linių, buvo net 28 kunigai, 

žymūs iinijotų dvasiškiai, ka 
nauninkui, garsūs v ikėjai.

Jubiliatas vadinusi: Aleli- 
sami uis Antanavičia Kcšycas, 
ne Galicijos ukrainietis, be. 
Didžiosios Ukrainos, Ki,e'\. 
gubernijos. Jis yra ne tik 
didelis ukrainų tautos meni 
Įlinkas - muzikas, kompozito 
rius ir labai gabus eborvedis 

1 bet ir didelis mokslo vyras, 
baigęs Kijevo Akademijų, fi-

birželio 6 d. 
ėiulionis, M.

Kun. J. 
C.).

Ma

Atlik vienų iš jų; šis iš sa
vęs parodys tau dešimts ki
tų, kurie gali būti ir bus at
likti. — Carlyle.

Gana kiekvienai dienai jos 
gero, lygiai kaip ir jos pik
to. Mes turime atlikti tuo 
jaus, ir visa mūsų galia, tų 
gailestingų darbų, kurį mū
sų ranka randa atlikti, — ki
taip jis niekad nebus atlik
tas, nes ranka ras kitų už
duočių atlikti, o kas atsilieka, 
užsiliks.

Ir kiekvienas neužbaigtos 
geras jausmas^ kiekvienas ne 
išpildytas tikslas, kurį Jo 
dvasia yra paraginus, vienų 
dienų apkaltins mus kaip ne
ištikimus ir apsileidusius. -- 

,J. H. Thom.

rų savaičių bolševikai kvietė’ 
jį grįšti Rusijon, nes, saku, į plutų darbų, 
jis turįs svarbių nuodingųjų'
dil ų paslaptį. Atsisakius grįš
ti bolševikų rėžiinan, už tai 
išmestas iš Mokslo Akademi
jos, kurios iki šiol buvo na
riu.

pradžioje “Sodyba” pradėjo

Tikslas

kurie pridengia tautas; kuo
met tūkstančiai vaistų, dar 
nežinomų medikalei profesi
jai, padvigubins stovo įian 
kius, ir kuomet gydantis me
nas dar gal atmetamas užims 
garbės vietas laiminti pašau

Vyriausias “Sodybos” už
davinys yra remti pašarinių, 
kaupiamųjų ir daržovių sėk
lų auginimų Lietuvoje, pre
kiauti jomis pačioje “Sody
boje” ir per visus kooperaty
vus bei privačius pirklius. 
Greta pašarinių runkelių stik
lų, pradėta auginti ir cukri
nių runkelių sėklos. “Sody
bos” vadovybė tikisi, kad p: r

į skardines bei popierinius 1- 
ndus ir paleido prekybon per 
kooperatyvus ir privačius pi
rklius.

Sodininkų ir daržininkų 
talkininkė

“Sodyba” eina į talkų so
dininkams ir daržininkams. 
Stengiamasi visus bitininkys
tės if daržininkystės įrankiui 
gaminti Lietuvoje. Ir net to
kie sudėtingi įrankiai, kaip 
purkštuvai, jau gaminami 
Lietuvoje.

i <
IĮ, ištuštinti 
rius ir ištuštinti 
prieglaudų”.

ligoninės

“Didžioji ateities pažanga 
vaistuose susidės iš susiturė
jimo' Dr. Gould.

porų metų pašarinių runkelių dviejų metų amžiaus, jau ga

“Mes tikime, kad kūno 
tobulumas gimdo proto ener
gijų, ir kad, savo eilėje, pri 
tinkamais pamokinimais, gi
mdo dorovės galę, ir kad šis 
sujungimas padaro tobulų 
žmogų”. — Dr. W. W. Hali.

“Tebūnie kiekvienas ir vi
si raginami prie sielos prie
žiūros lygiai kaip ir prie pri
derančios viso kūno organiz
mo priežiūros, nes kuomet a- J 
pleidžiame pastarųjį, mes 11^-. 
mažiau nusidedame prieš Die- Į 
vų”. — Kun. S. Kn ipp.

“Visas žmogiškas gyveni
mas, kūno, proto ir dorovės, 
turi prisitaikyti prie didžių- ' 
jų dešimts įsakymų, kurie: 
parašyti sulyg paties žmogiŠ- . 
ko sudėjimo ir kurie apreik- j 
šti per prigimtį, įkvėptų Die
vo Žodį, ir žmogiškame pa 
tyrime”. — J. H. Kellogg, 

D.

žodžiai ištarti žymaus ir 
pažangaus gydytojo 
priež daug metų;

“Aš rodau j aukštesniųjų 
dvidešimto šimtmečio apšvie
tę, kuomet rytas dar švintan
tis paliks skaisti diena; kuo
met augalai dar auganti au- 
ginyčioje bus tais medžiais,

“Susiturėjimas yra pasek- 
mingesnis nekaip pagydymas, 
o teisingas gyvenimo būdas 
yra teisingas ligos prašalini- 
mo būdas”. — Dr. J. H. Gre- 
er.

“Aš patarčiau kiekvieno 
žmogaus širdžiai, kad yra ga
lima sulaikyti nekuria s li
gas ir visiškai nukreipti ki
tas. jei priežiūra imama svei
katos dienose vesti tvarkų 
gyvenimų ir vengti visa ko 
kas rodos kenksminga svei
katai”. — Kun. S. Xueipp.

pamišėlių sėklų bus prisiauginta užtek
tinai ir beveik visų daržovių 
sėklų. Su dideliu pasitenki
nimu tenka pastebėti, kad 
Lietuvoje išaugintos sėklos y- 
ra visais atžvilgiais geresnės, 
negu įvežtos užsieninės sėk 
los. Nežiūrint tai, kad vieti
nės sėklos esti kiek branges
nės, jos išparduodamos pi r 
moję eilėje.

Kaip buvo seniau

Seniau Lietuvoje prekiauti 
užsienio sėklomis buvo tie
siog neįmanoma. Perkant sė
klas iš patikimiausių firmų, 
vis dėl to pasitaiko, kad sėk
los prastai dygsta, kad jų rū
šys kartais ošti sumaišytos, 
gaunamos nė tokios sėklos,

i laimės linkėjimų iš mūsų visų 
Motinos - tėvynės Lietuvos.

Mes sveikiname Jus Užsie
nio Lietuvių Studijų klausy
tojų, susirašinėjančios laiš
kais su Jumis Lietuvos .jau
nuomenes ir Vytauto Didžio
jo Universiteto studentų A- ..... . . .
. , . . TU,, ,, t.. - losoli os daktaro la psimi,kademimo DULR Skyriaus 1
narių vardu ir perduodame 
jų nuoširdžius linkėjimus b 
pagarbų mūsų tautos jubilia-, " . ..
tems SLA n- LIIKSA, jų va- , , ..... . ... kiskosios spaudos karstasdovybeins, nariams ir visai . 1 . .
r, , . . • Inėias ir uolus lėmėjas vieruiS. Amerikos visuomenei. . .T kurta katalikų žurnalistui rajus gerbiųs * *

Vytauto Didžiojo Un-teto
Akademinio DŪLU Skyr.

M. Kuseokas, pirmininkas- 
V. Alekna, sekretorius

“Inventory
Išpardavimas
20 IKI 4C PROCENTŲ 

SUTAUPYSITE

li gi a tįsių imu

Naujos radios
07.50

po

Ukrainiečių Bičiuli;

v-

Šė: “Tavo plunksna, mano sū 
nau, yra galingesnė nekaip 
tūkstantis vyrų!”

PLATINKITE UiiAUGA

Radios kabine-

Akademija Ukrainie
čių didvyriui pa

NEWARK, X. J. — Gruc 
džio 27 d. Xew Krueger A u 
ditorijoj įvyko akademija, ai 

Sodyba”, būdama dar liV j ba, paprastai kalbant, vako

d line- - ■■ ■»g.,b„ Tėvu Marijonu 
Misijų Marsratas

gražiuose
tose po
019.50

Skalbiamos mašinos po
032.50

Karpetai 9x12 po
012.50

5 dalių Breakfast lovos 
po

012.50
Geležinės lovos

06.50
Ploor Lempos

04.50
PO

ii didžiuotis savo darbais ir 
ių reikšmingumu smulkioms 
žemės ūkio šakoms augti ir 
plėstis Lietuvoje. Tsb.

ras suruoštas ukrainiečių tau 
tos didvyriui, prof. muzikui 
Aleksandrui Košycui pagerb
ti.

Suga; Noieii, i'a. — sausio 1 
25—31 dd. (Kun. J. Mačiu- : 
bonis, M. I. C.).

Cambridge, Mass. — vasa- į 
rio 8—21 dd. (Kun. J. Mačiu-1

Programa susidėjo Iš da'- t*onis’ J- £•)•

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “DRAUGE”

nų, giesmių, kalbų ir smuiko 
griežimo. Smuiką griežė kaų 
tikra artistė virtuoze, Laibi 
Kaskiviūtė. Dainininkų iš vi 
so buvo 300 — astuoni ele 
rai. Jimis vadovavo įžymu-

New Pbiladelpliia, Pa. — 
vasar. 22 iki kovo 7 dd. (Kun. 
J. Mačiulionis, M. I. C.),-

Piovidence, R. I. — kovo
I- 7 dd.

bVateibury, Conn. — ko%u
II— 20 dd. (Kun. J. M Čiu- ' 
lionis, M. L C. ir kun. A. Mar-

BUDRIK FURNITURE 
MART

3347 S. Halsted St.

Jos. F. Budrik, hc.
3417 S. Halsted St. 

Tel. Boul. 7010
Budriko Programai: Nedčliomik 

7—8 vakare WCFL; Ketver
tais 7—8 vakare WHFC.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINEITS ELDOR
or bittee wnrc

Ktkomenduojamtu
Kaipo
Skilvio
Vaitiat

MLUTK 8AMPZUO DTKAI 
r’i mttOT wim e».

W«n« >t., Chleacn. n. 
aunpeų dykai

VJaose
Vaistinėse

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU 
ŠIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALE NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA
RE.... NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA. .. .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Pederal Eavinfs and Loan 
A.ssociabion of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti 4% dividendą ant visų taupymo

skyrių gruodžio 31 d., 1936.
Su pradžia 1937 metų kviečiamo lietuvius tau

pyti Šioje b ndrovėj, kur indėliai apdrausti iki 
$5000.00 per Pederal Savings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Pederal Savings and Loan 

Association of Chicago teikia paskolas ant namų 
Chicagoje ir Chicagos priemiesčiuose. Duoda pas
kolas nuo 5 iki 15 metų lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

EDERAL SAVINOS
AND LOAN ASIOCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.
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DVYLIKTAI IŠMUŠUS; CHICAGO VIDUMIESČIO (STATE) GATVĖ VARPAMS IR DIRBTUVIŲ SIRENOMS PASKELBUS 
SENŲJŲ METŲ PABAIGĄ IR UŽSTOJIMĄ NAUJŲJŲ 1937

u*m>

Time? aikštė (square), Netv Yorke, sutinkant 1937 m tus. 
Visose gatvėse per keletu valandų buvo sulaikytas automo
biliui ir gutvekarių tral'ikas.

PHILAbELPllIA, Pa., Antanas Varseikis, 20 m. ain-
— Policininkas C. J. Stin- žirnis, akifi iika pagriebė •$

son sulaikė įtariamų negrų nuvirtusio policininko rankos
plėšikų. Plėšikas išsitraukė revolveri ir pradėjo šaudyti i
ginklą ir pašovė policininką, bėgantį negrą. Negras pašau- • 1 .Arti buvęs ledo išvežiotojas ta? ir suimtas.

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
±B

Atskaita Liet. Motery Nors oras buvo nepastovus Į Prie gėrimų buffeto $33.85.
Piliečiu Lygos Bazare!- >u» »• bu™ “lta p«- »w 

z ° į dienas, bet visi, kurie prita-
Į rė tani reikalui, skaitlingai 

Lietuvių Moterų Piliečių lankėsi ir prisidėjo prie sU- 
Lygos rehgto baiafo (gruo- (Mlta(> grgŽM8 CioMi
džio 5 ir 6 d.), Sandaros sa-Į 
lėj pelnas paskirtas Pittsbu- 
tgbo unverslteto lietuvių ka
mbariui.

talpiname pilnų atskaitų:

Įplaukų UuO pardavimo į- 
vairių dalykėlių buvo $69.02.

r^=
MALDAKNYGĖS

Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, .............................. $3.73

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ........... . .................. $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ......................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk................................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais......... GOc
Maldų Rinkinėlis, odos virš.........................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........................... 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .......... . ...........................................•........ $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............. $2.50

(Agentų nepageidaujame)

"DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

■■ ......................t .=

J. P. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKT|| 

YARds 1741-1742
MCSŲ RADIO kftOORAMA HnAlADIElTIO VAKARAIS V:4s val. 

W. tt. F. O. <1430 kU.) STtmS

Aukojo sekantieji:
S. P. Komajko — $2.00.
J. Paulavičius — $2.00.
J. P. Ridikas — $1.00.
O. Miknaitis — $1.00.
J. P. Evaldas — $1.00. 
Smulkių aukų surinkta 75c. 
Viso įplaukų buvo $110.62. 
Išlaidų buvo — $32.27. 
Gryno pelno liko $78.35.

vrer sliop, U. Gudas, P. Dam
brauskas, A. Jahkoills, A. Ur 
nešis, D. Rutkauskas, A. Ci- 
bulskienė, K. Tolvich, A. Mie- 
zerd, S. Daugelavicz, R. Me- 
Kennas, S. Lerner, M. Domi- 
kienė, M. Dambrauskienė, J*'. 
Martinkus, P. Barskis (Fui* 
niture store), Lewis Stylt 
sliopj A. L. Davidonhnėj M 
Mikašienė, A. Zalatorius, J. 
Vaitkus, Peoples Furniture 
Store, J. Gulbinienė, K. Bei- 
narauskiehė, A. Kisėrauskie- 
nė, O. Kalėdienė, V. Bagdo
nas, Builders Supply (Zol-

nei, R. Mazeliauskienei, P. 
Gribienei, E. NesLckienei, A. 
Dailidonienei, S. Petrauskai
tei, P. Reinienei, S. AVodma- 
naitei, O. Valančienei, L. Vy
šniauskienei, J. Milkintieriei.

M. Zolpienė, pirmininkė

KUN. EŽERSKIO LAIŠKAS

, pai), J. BartaSittš, »J. Lukas, 
Pinigai pasiųsti į Pittsbur-I p JantčaltiSi B. Mazelitutr, 

gų gruodžio 21 d. iždininko
A. S. Marčulaičio vardu. Gau 
ta kvitą ir padėka.

Bazatui dovanų aukojo: M.

kienė, B. Apolienė, D. Piva- 
runas, M. Puidokienė, Roose- 
velt Furniture store, Margu
tis (A. Vanagaitė ir* L. Va-

Alijošaitė, J. Zalimienė, E. nagaitienė), M. KAsparienė,
Valužienė, K. Virkitis. P. Kri 
viekas, N. Medalinskas, K. 
Kasper, K. Balčiūnienė, F. 
Selemonavicius, J. Kulis, J. 
P. Rakštis (Baltic Import 
Co.), M. Benekaiti nė, V. Sta 
siulis, Star Store, A. N. Ju- 
nevičia, M. Adomaitis, J03 
Bitdrikas, J. Budrikienė (Je- 
velry Store), P. Leasas, Ilai
stei! Armv Store, J. Masko
liūnas, B. Kann, Ramova Ta- 
vern, P. K. Malelo, K. P. Si
tus, Claron Millinėry, Prog
resą Furniture store, Bernice 
Dr s? shop, O. Steponavičie
nė, O. Daraškienė, M. Daraš- 
kienė (Douagiac, Mieli.), C. 
Kukas (Dotragiao, Mich.), D. 
Synkewičh, Bridgeport Plia- 
rmacy F. Sliimkus, Urba Flo

-bk.

f n

Phone Ititio

oAft*. INB. LAtbtfttvię DiRėKtoRiai
KELNER PRUZ1N

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKl
TĖVAS

Public 6340

O. Baniulienė, Šidlauskienė, 
Prišmontienė, E. Nefttėckienė, 
Zickienė, L. Vyšniauskiehė, 
M. Bertashius (meat niafket) 
M. Narvidas (Bakery), P. 
Gribiehė, M. KiŠonas, C. Nor 
ket, J. MatevičlUs, G. Paukš
tis, Z< kienė, B. Coiwlin, A. G. 
Kartanas (Pharmaey), J. A. 
Unnan, P. Zimmerman (Beu 
uty felicfp), A. Belskis (Phar- 
macy), O. Paulauskienė, G 
Valančienė, Kolalienė, A. Mi- 
sčikaitienė, K. Ketutakiert?, 
S. \Vodmanaite, Viskauska?, 
O. Jukrtiehė, B. OintfcUtienė. 
O. Sttlskiehė, S. Petratiskai- 
tė, O. Kvietkienė, E. Sekim- 
mel, lt Dauds, A. Zolpienė, 
M. VisčiuliėrtP, P. Reinienė, 
J. Milkinlienė, M. Endziulie- 
nė, B. Vinckunas, A. Paukš
tys, A. Dnitidoniertė, J. “An- 
druHeuĄ P. MaSiliūttfcs.

Širdingiausia padėka visie
ms prisidėjuslems dovfthbmis 
ir aukomis, taipgi visiems at- 
silankusiems ir rengimo ko
misijos narėms: (J. Audrulie-

Gruodžio 23, 1936 
Kun. J. Vaieūnas,
1515 S. 50 Avė.,
Cicero, III.
Didžiai gerb. Tėteli!

Ačiū už priminimų hiftric 
prižadėjimo, bet negalėsiu 
pribūti dėl dalykų, taip ne* 
patogiai susitvarkiusių.

Nuoširdžiai veliju geriau
sio ir linksmiausk) pasistki- 
mo taip gražiai it iškilmin
gai apvaikščiojant užbaigimų 
jubiliejaus 6v. Antano para
pijos įkūrimo. Aš būsiu šir
dyje ir dvasioje su Jumis. At
leiskit, kad negaliu pribūti.

Visiems viso gero Kalėdų 
Šventėse.

Kun. A. Ežterski:;

Nedoras sūnus. Tai Barry 
Khapiro, kuris policijai prlfli- 

j pažinot pagelbėję^ plėšikui ap
vogti savo tėvų namus. Su 

j plėšiku, sako, susipažinęs vie
noj bilijnrdinėj (poolrumy). 
Abu iš Siiapino namų pagro
bė $6,000 vertės graznų (jew- 
elry). Apiplėšimo dalyvis A. 
l’avlo, paroliuotas kaJinys, 
taip. pat, policijos suimtas. *

VENETIAN MONUMENT CO, INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Orabnamių 
o

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

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

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

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Orand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Lachawicz ir Simai 
S. C. lafaicz
J. Liiiieviciiis 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

42-44 E. 108th Street 
Phone PULIman 1270 
arba C A Na) 2315_______

4348 So. California Avė. 
Pitone LAPayette 3372

3319 Lituahica Avė. 
Phone YARds b 38

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus
S. M. Skndas

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1. J. Zolp 1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Suims 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 3703
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Kalėdų Iškilmės 
Pas Mus

MARQUETTE PARK. — 
Gimimo Šv. Panelės bažny
čioje Kalėdų šventė buvo iš
kilmingai švęsta 5 vai. ryto. 
Iškilmingas šv. Mišias laikė 
kun. P. Lukošius, gražų pa
mokslą pasakė kleb. kun. A. 
Baltutis. Betliejaus fjUainelė 
raudonom gėlėm išpuošta, eg
laitėm apstatyta ir elektra 
apšviesta darė malonų įspū
dį.

Parapijos choras varg. B. 
Janušausko priruoštas, gra
žiai giedojo “Exultate Deo” 
mišias ir lietuviškas kalėdi
nes giesmes. Chorui, be var
gonų, pritarė smuikomis smui 
kininkai M. Petroševičius, Bo 
ciūnas, K. Ališauskienė, Ra- 

. domskaitė ir Rakauskas (tro
mbonu).

Choro vakaras

kalėdinę dovanėlę. Aukojo S. 
Šimkienė $2.00. Po $1.00: M. 
Sudeikienė, B. Gedvilienė, M. 
Janušauskienė, R. Ogentienė, 
J. Razibadauskaitė, V. Katau- 
skienė, P. Dorša, P. Tarabel- 
da, M. Martušienė. O. Vai
nienė, J. Šaudvitienė ir B. 
Cieėnienė, M. Petkūnienė 50c. 
O. Srubienė — 25c. Kersans- 
kienė, M. Sudeikicnė ir B. 
Cieėnienė pasirūpino supirk
ti valgomųjų dalykų ir pa
siųsti į Pittsburghų seselėms 
Kalėdų šventei.

Valdyba 1937 m. liko toji 
pati: Dvasios vadas kun. A. 
Skrvpka, pirm. — M. Sudei- 
kienė, vice pirm. — Ona Vai
nienė, rašt. — Bennett Cicė- 
nienė (buvusi Kalvaitė), ižd.
— J. Šaudvitienė.

Skyrius gerai gyvuoja. Tu- 1883. 
ri darbščių narių. Rėmėja

kūno parvežimas į Lietuvę, 
Sasnausko kūrinių likimas, A- 
pie bažnytinį ir liaudies gio- 
dojimų, Paveikslas “Sasnau
sko” vyri) choro, vedamo 
prof. A. Pociaus ir Juozo Ži
levičiaus kūriniai.

Tat, visi kurie dar neturi
te šios brangios komp. a. a. 
Česlovo Sasnauskoi biografi
jos, ypatingai Chicagos var
gonininkai, kviečiami įsigyti. 
Knygos kaina $1.00. Jų gali
ma gauti Beethoven Konser
vatorijoj, 3252 So. Halsted st., 
“Drauge”, 2334 S. Oakley 
avė., J. Mickeliūnų, 6747 S. 
Artesian avė., J. čižauskų, 
6831 S. Rockwell st., Antanų 
Linkų, 2144 W. 23 place ir pas 
mane: Tėvų Lukošiūtę, 7011 S. 
Artesian avė., tel. Hemlock

Kazimieras Bush
(Buchlnska* )

Mirė Sausio 2, 1987 m.. 12:45 
vai. ryte, sulaukęs 43 melų 
amžiaus.

Kilo Iš Panevėžio Apskričio, 
Raguvos miestelio.

šmerlkoj Išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Antaną, hrolienę Vero
niką. brolio valkus: Franees, 
Veroniką Ir Juozapą Ir Jo žmo
ną Stc-llą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas I/tebawi- 
člnus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Plane.

laidotuvės (vyks Antradieni, 
Sausio 5 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas ( Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.

Nu-oširdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Brolis. Broliene, 
Brolio Vaikai ir visi Giminės.

1-uidoluvlų direktorius iat- 
ebaveiez Ir Sūnal. Tel. CANal 
2315.

r
PROFESSOR NOODLE

Komp. C. Sasnausko 
Biografija

Brangios Iškasenos 
Vilniaus Pilyje

VILNIUS. — Gedimino pi
lyje lenkų archeologų drau
gijos atstovai nuolat daro ka

Iki šiol Chicagoje nebuvo 
girdėt apie komp. a. a. Čes
lovo Sasnausko biografijų, 
kuri,, parašė komp. .T. Žile- dėjimus, ieškodami istonn,.

| Tarap. choras rengia šokių
į vakarą sausio 17 d., parapi

jos svetainėj. Komisija, kuri 
j darbuojasi, kad vakaras pa- 
? vyktų, kviečia visus atsilan

kyti. Kviečia taip pat ir kitų
I parapijų chorus sykiu links- Brundza 
Į mai laikų praleisti.

Operetė “Sylvia”L Artinasi diena, kurioj bus 
ĮBtvaidinta graži operetė “Sy

lvia”. Po švenčių choras vi
su smarkumu imsis mokintis 
operetę. Vadovauja, varg. B. 
Janušauskas. Pasisekimo.

Konst. Skelly, koresp.

vinius ir išleido muz. Jonas

Ona Worth
(po tAvals YVarrinuskaltė)

Mirė rrukIo 2 d., 1937 m., 
8 vul. vakare, sulaukus 35 
metų amžiaus.

A. a. Ona glinė Lietuvoje.
Amerikoje Išgyveno 30 metų.
Paliko dldeliužne nuliūdime 

vyrą Feleksą, sūnų Feleksą, Jr., 
dukter) Elzbietą, moliną Kon
stanciją Warduuskienę, 4 bro
lius: Povilą, Kazimierą. Ixo- 
narrią Ir Edvardą, seserj Adc- 
line, gimines Ir draugus.

Kūnas pašarvotas 316 West 
63rd l4t.

Laidotuvės Jvyks antrodiei.J, 
sausio 5 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atydėla J Saered 
Hca-t parap. bažnyčią, 19tn 
and Peoria St., kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamuhlų bus nu
lydėta J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vIsuh 
gimines draugus-ges Lr pažy- 
stanius-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
tė, Motina, Sesuo, Draugai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Iarln 
and Sons. Tel. WENtworth 
0025.

Vyčių Šokių Vakaras

e*tra1

*nt'-Furtinq CLUB 
ORGANIZED By Qirls 

IN WASKINGT0N,0C 
WILL HOLO 

ANTI-FllRTlN<i

GI RIS lNVlTEP

lhis ciub 
vvill t&Kę, it 
So appears, 
adl £irls moftt 
apt to charm ue 
Which rneans 
from one to 
nmety ye&r$ — 
the others 
C'&.nnot

us •
Prof. N

J)e»r Profesaor:,
I d lęve to 
join these £irls

a bitter f i£ht 
’geonst flirtin£ 
Is there 
lim.it to 
t h.e.
of £irls whom 
theų’re converhnį? 

Iz*i(3

Iš Pranciškiečių Seserų
Rėmėjų Sus-mo

-
T0WN OF LAKE. — Sv. 

Pranciškaus vienuolyno rėmė
jų 3 skyriaus priešmetiniam 
susirinkime pirm. M. Sudei- 
kienė. pranešė, kad svetainė 
jau paimta rengiamai pramo
gai. Be to, pranešė, kad gau
ta knygutės iš Pittshurgh, 
.Pa,, nuo seselių.

Skaitytas seserų laiškas, ku 
rianie sveikina rėmėjas su Sv. 
Kalėdomis ir su Naujais Me
tais ir apibranginama jų da
rbas, žada visuomet rėmėjus 
prisiminti savo maldose. Be

, kiekvienai rėmėjai prisiu- 
tė po gražių dovanėlę. 
Nutarta seserims pasiųsti

Knyga spausdinta Kaune, 
1936 metais. Turi 77 pusla
pių ir keletu paveikslų. Kny
gos turinį sudaro: Leidėjo 
žodis, Dedikacija kun. Vai- 
ciekauskui, Autoriaus žodis, 
Česlovas — Jaunas vargoni
ninkas, Sasnauskas Petrapily 
šv. Kotrynos bažnyčios var
gonininkas, Baigęs konserva
torijų Sasnauskas toliau stu
dijuoja, Sasnausko bažnytinis 
choras, Sasnausko pasaulinės 
muzikos kūryba, Sasnauske 
bažnytinės muzikos kfij^ba 
“Lietuviškos Muzikos” kriti 
ka, Sasnausko darbo aplink? 
ir nuopelnai lietuvių tautai, 
Sasnausko mirtis ir laidotu 
vės Petrapilyje, Sasnausko

liekanų. Šiomis dienomis, be- i 
baigdami šių metų kasinėji
mo darbus, archeologai atka
sė daug vertingų ir brangių 
iškasenų, būtent: lietuvių ka
rų kirvukų, lankus su geleži
nėmis strėlėmis, daug primi
tyvios keramikos, indus su o- 
riginalia ornamentika ir ki
ta. Toje pilyje rasta dar daug 
įvairių 15—16 amžiaus isto
riškųjų liekanų.

A.
Juozapas Pilutis
Mirė sausio 3 d., 1 937 m.,

6:37 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo 18 Raseinių apskr.. Ve. 
llonlos parapijos Raudonėnlo 
kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Joaephlne, po tėvais 
Petrauskaitė, podukres E’telio 
Juozaitienę ir Oną Ir žentą 
Jurg), seserj France® Llnuu.;- 
kienę Ir švoger) Stanislova Ir 
pusbrolius Antaną Ir Joną 'lo
bius, pusseserj Teesie Totilą; 
Bridgeport. Conn. SvogerJ An
taną Klinislti Ir JO šeimą, ir 
gimines; o Lietuvoj seserį Su- 
sanną Ir švoger).

Kūnas pašarvotas 2049 W. 
23 Street.

Laidotuvės Jvyks trečladlenj, 
sausio 6 d. Iš nmnų 8:30 vai 
ryto bus atlydėtas J Aušros 
Vartų parap. bažnyčią kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pinis.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paJ.y- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moterių Podukros, 
Sesuo, Žentai, Stogeliai ir Gi
minės. 4

laidotuvių direktorius <•»- 
chavvicz ir Sūnal. Tel. CANal 
2515. 1 

AKIŲ GYDYTOJAI

1

Res.:
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMloek 6286

DR. A. 6. 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 Sekmadieniai* 

pagal sutarti

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. P., ATKOČIŪNAS
TkA VVTHT A fl

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

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

AVEST SIDE. — Šios kolo
nijos Liet. Vyčiai rengia sma
gų šokių vakarų ateinantį šeš
tadienį, sausio 9 d., "VVest Side 
salėj, 2244 W. 23rd PI. Šokiai 
prasidės 8 vai. vakare.

Visų kolonijų vyčiai-tės 
kviečiami dalyvauti, nes tai 
bus vienas įdomiausių šokių 
vakarų, t. y., “Snowball” 
Dance.

Tel. Calumet 6974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare

Išskiriant sek 
madienlus Ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marquette Road

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

GRAŽIOJI LIETUVA
BROLTAI M K. MOTUZAI į 

rodys LIETUVĄ gražiuose! 
spalvotuose krutamuose pa-' 
veksluose ir garsiuose, šiose 
Čikagos apylinkėse:

Sausio mėn 7 d. — 7:30 vai. 
vak., .Tono Yuškos svetainėj— 
Hollywood Inn., 2417-19 W. 
93rd St. — Chicago, III.

Sausio mėn. 9 d. — 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. — Chi
cago, III.

Broliai M. K. Motuzai pa
rodys:

Lietuvą spalvuotose 
paveiksluose,

kurie buvo pagaminti praeitų 
vasarų keliaujant skersai ir

išilgai Liituvų, bendradar
biaujant su įvairiom organi
zacijom ir kariuomenės stabu.

Didieji miestų centrai, di
delės iškilmės, Lietuvos gam
tos vaizdai ir ūkio darbai — 
tik dalis turinio.

Priedas — tik chicagie- 
čiams! 1935 m. pasaulio lie
tuvių kongresas Kaune. A- 
merikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 35c — vai
kams 15c.

NAUJOVIŠKAS PASTAS
VEISfcJAT. — Veisėjų kle

bonas kun. J. Katilius, norė
damas padėti savo parapijie
čiams užsisakyti katal. lai
kraščius, įtaisė klebonijoj 
kiekvienam kaimui lentynų ir 
pareinančius laikraščius ten 
sudeda. Žmonės patenkinti to
kia “pačta”, nes laikraščius 
atsiima kada nori.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone 
PROapect 1028

Res. and Office Tel. CANa" 0257
2359 S. Leavitt St 

CANal 0706

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN- 

CIAKAS DĖL 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 VIOtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos nkaudėlimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas se 
elektra, parodančia mažiausia.*! klai
das. Spcclalė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedčlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely st- 
sltikknif akys atitaisomos be akintą. 
Rainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

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

Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGĄ 8

1821 So. Halsted Street
Rez.idenciia: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TeL CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

Patlkštinas lintmentas, 
palengvina gėlimus Ir 
skausmus nuo lštampy-

mų Ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
valsbaženklls Inkra* 
žinomas vaistines*. «

M E N T

CLASSIFIED
REIKALINGA MERGINA

&REIKALTNGA jatink mergina prie 
namų darbo. Dėl mokesčio susitar
site ant vietos. Mafunette Parke. 
Pašaukite Telephone GROvehill 0617
parda vntii-ivAinrš” dalykai’

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akink' 

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

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

Fiat feet, artbritis, reumatikas, uleeriai ir kitos kojų 
ligos gydomos.

Egzaminacija ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

CHICAGO
Telefonas; JUNiper 1542

Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Snnday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSTOIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GTDVTO.TAa TR CUTRTTKGAR
2201 W. Cermak Road

Valandoe: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutart) 

REZTDENCIJA
6631 S. Callfomia Avė.

Telefoną* REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENtrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vsl. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRginU 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandoe 9-10 A. M. 
Nedėliomią pagal sutartie

T V A T N ft R n * K T A t A T

DR. CHARLES SE6AL
HITTflAfl

4729 Sa Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefoną* MIDiray 2880 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
raL ųa patų it naa 7 iki B JO s. i.

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARds 0994 
Ra*.: Tai. PLAsa 2400

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

NediUomia M iki 12 di*n*

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
į ’ REZIDENCIJA 
l LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.

Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutarti

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telepbopp: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
IJETTWTS ADVOKATAS 

4631 Sontb Ashland Avenue 
Res. 65L5 S. Rockwe11 Street 
Telephnne: REPublic 9723

Residence
6609 S. Artesian Av* 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. 2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
M*trnnol1tan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais nuo 6 Iki 9 
Telefonas CANal 117R

Namai: 6459 S. RockweI1 St.
Telefonas REPublic MINI

Pardavimui naujas refrlgeratorlns, 
varmim eleoner. skalb'mui mašina. 
Privatus perdavėjas, parduos pigiai. 
71*>7 So T'dman Avp.

I “REIKALINGA DARBININKAI• :___
: RF.TK 4LAUJAMT vyrai Beiluoti ir 

sortnoįi metalą. Pritvrimas nereika- 
Ime-as. Clvbourne Junk Shop 1745 
Plvhonrnp Avę, Diversev 6685.

pardavimui’namai

Pardavimui 4 fletų mūrinis namas, 
4 karu mūrinis tramdžius, arti Mar- 
nuette bulvaro. Lotas 67 nėdų. Mor- 
pifius S6 000. Kaina $13,500. PROs' 
pert 1734.
NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant statvti sau naują namą ar 
pertaisyti sena. šaukite

.TOTTN VILIMAS
Į Contraetor & BniMer,

6827 So. Manlewood Avc., telefonas 
PROspeet 1185.

State 4690 Prospect 1019

KAL & ZARETSKY
ATTORNETR AT LAW 
■S39 fk». Westen» Avė. 

Valandos: kasdien nuo 9:80 po pi et 
Iki 9:10 v. vak. 8ubatoJ nuo 12 iki 

6:00 vakare 
IM W. Ranriolph Rt. 

Valandos: kasden nuo 0:00 ryto
iki 9:00 po piet. 

Telephone HEMloek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandoe:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

nagai susitarimą

CLEMENI J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

ATTORNEY AT LAW
10707 So. MIchigan Avė.

CHICAGO
Telonbone PULlman 1293

PATARNAVIMO STOTYS

MTDWEST SERVICE STATTON 
2335 So Westem Avė., kampas 23rd 
piere. Te1. CANal 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Ona- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lnhrikantai vartojami — In* 
dexed Lubrieation. Vic. Yukneg, ma- 
nager.

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
išskyra* seredomis subatonu*.

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North L* Sali* Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
PBOspeot 1012

PARDAVIMUI NAMAI

Pardavimui dviejų ankštų namas po 
4 kambarius, an voniom, sklenn. ir 
2 karu paradžium. Stella Yukne. 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764.

UPHOLSTERING

Rakandų Taicyma*
Pervilkimas, baldų taiavmas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apksinsvimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
At®., N E Vada 7717, . - . i


