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NELEIDŽIA IŠ SALOS 
VADUOTI VIENUOLIŲ

Britų laivas ties salasu kulkos
vaidžiais užpultas

ŠANCHAJUS, gr. 5. — Ya
ngtze upės žiotyse, netoli 
Šanchajaus, yra didoka Tsu- 
ngming sala. Tenai yra už- 
klydusios devynios Kanados 
prancūzės vienuolės. Misionie
riaus kun. Adrien Sansoncy 
pastangomis vakar bandyta 
jas iš ten išvaduoti. Pasius
tas britų garlaivis.

Prie ąalos krantų staiga 
garlaivis imta apšaudyti kul
kosvaidžiais. Nušautas laivo 
tarnautojų vyresnysis kinas ir 
sužeistas vienas jūreivis

vų greitai pasukti į šalį. Lai
vo viršininkas pareiškia, kad 
nepatirta, iš kur imta šau
dyti ir kas šaudė. O juk ži
noma, kad japonai salų oku- 

; puoja.
vienuolių va-Tokiu būdu 

davimas sukoneveiktas.
Patirta, japonų karo vado

vybė ieško priemonių .būtinai 
okupuoti čia tarptautinę sri
tį ir prancūzų koncesijų. Jei 
japonai neatsisakys nuo savo 
pasiryžimų, nežinia kas gali 
įvykti. Valstybės pasirengu- 

irųsiou ginti sutartimis nusta-
keletas keleivių. Suspėta lai- tvtas savo ‘teises

enkija
H I

■ a
ri susiartinti sa soneto 

Čekoslovakija ■
Delbos dar toliau bandys įtikinti 

Lenkijos valdininkus
VARŠUVA, gr. 5. — Nie- 

ko gera neišeina iš Prancūzi
jos užsienių ministerio Del-

tt LAKŪNĖ PADARĖ RDĄ SOVIETŲ SPAUDAI ĮSA
KYTA “IGNORUOTI” 

POPIEŽIAUS ENCIKLIKĄ

DARBO FEDERACIJA 
PAGAMINO BILIŲ

Be to, Lenkija šaltai’atsi
neša į “mažųjų santarvę,” o 
apie glaudesnius santykius su 

boso pasitarifnųj su Lenkijon, .sorjet ų Rusija nenori ne klau-
užsienių nrinistėriŪ Bėcliri 
Aiškėja, Lenkija pasiryžusi 
visados karianti drauge sū 
Prancūzija prieš bendrąjį 
priešų, bet ši pati penkija 
neturi noro ginti Čekoslova-

syti.

Tai visa paaiškėjo po Del- 
boso pirmojo pasitarimo sn 
Becku. Tačiau Delbos ir šia
ndien dar tarsis su Becku,

Lakūnė Jacąuelin Cocliran iš New Yorko tomis dienomis 
su lėktuvu padarė greičio rekordų. Iš Nev Yorko į Miami, 
Fia., ji nuskrido per 4 vai. 12 ir pusę nuputos. Tolis yra 
1,170 mylių. Seniau lakūnas J. AVeddell tų tolį buvo atli
kęs per 5 vai. 1 minutų. J -

aaaaeag^L'.v-.'........-as

vadai nesutaria; kon 
toliau bos vedama

kijų, jei kas jų pultų, arba 
su ja susiartinti, kaip to pa
geidauja Prancūzija.

ŠIS TAI BENT PROTIN
GAI PASIELGĖ

kurs netekęs populiarumo 
Lenkijoje. Jis daug palinkęs 
prie Vokietijos nacių.

ISPANIJOJE KARAS NĖ
RA PILIETINIS KARAS

WASHJNG,TON, gr. 5. -- 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidento W. Greeno paeita*, 
rimai sn CIO vyriausiuoju 
vadu J. L. Levvisu pasibaigė 
be nieko. Atrodo, kad tarp a 
biejų organizacijų kova ir to-

kaip dalykai stovi.
Yra žinoma, Levvis reikalą

vo, kad CIO būtų priimta 
Amerikos Darbo federaeijon 
kaipo autonominė organizaci
ja. Green atsakė, kad tas ne
galima, nes paskiau ši auto.

RYGA. — Anot žinių iš 
Maskvos, sovietų spaudai į- 
safcyta ‘‘ignoruoti” -- nieko 
nerašyti, apie Popiežiaus Pi
jaus XI enciklikų, kunųja 
smerkiamas bedieviškasis ko
munizmas.

Bolševikų bedievių organi
zacijos prezidentas Jaroslav- 
skis savo keliu paskelbė atsa
kymų į enciklikų išsiiuitinėda- 
mas lai^paščiams nurodymų, 
kaip pagilinti kovų prieš re
ligijas. ypač prie$ krikščiony
bę.

Taip pat sužinoma, kad di
ktatorius Stalinas rašus kny
gų, kurį būsianti įdomiu var
du “Stalinizmas Plūs Ateiz
mas Lygu Pasaulio Revoliu- 
cijai”. ‘ -r

Stalinas toje knygoje nu
rodysiu?, kad ne vien ateiz

mas sudarus Stalino diktatū
ros sistemos pagrindų, bet 
taip pat, kad tarp religijos ir 
komunizmo negali būti jokio 
kompromiso. Stalinas pažymė 
siųs, kad visokia religija, ly
giai kaip ir nacionalsocializ- 
mas, skaitosi didžiausias ko
munizmo priešas.

Kai kas spėliojo, kad Sta
linas pradedųs įsisąmoninti 
ir polaipsniui Rusijos valsty
bę sukus j demokratiškas vė
žes. Pasirodo, taip nėra, Sta
linas yra akliausias bolševi
kas fanatikas.

liau bus vedama. Kiekvienas. nominė organizacija pagilin-
• T

Artimiausiomis dienomis biiiui 
bus įduotas kongresui

WASHINGTON, gr. 5. — 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas W. Green prane
šė, kad federacijas pildomoji 
taryba pagamino naujų dar
bininkams atlyginimo ir dar
bo valandų bilių, kurs arti
miausiomis dienomis bus j- 
duotas kongresui.

Green pareiškia, kad nors 
biliuje pažymima ilgiausias 
40 valandų savaitės darbas, 
bet federacija ir toliau dar
buosis už 30 valandų savai
tės darbo įvedimų.

Iš šio federacijos biliaus iš
imami žemės ūkio darbinin
kai, lėktuvų vairininkai, žve
jai, laikraščių darbininkai ir 
kiti. Teisingumo departamen
tas vykdo įstatymų ir už jo Į 
peržengimų numatyta iki 100 
dol. bauda.

Green sako, kad pagatui 
tas bilius nedaro jokio ski 
t ūmo pietinių valstybių Ua 
bininkams. Anot jo, tenai 
bininkai pigiai apmokami, 
tikrųjų gi jie turėtų gani 
lygų kitų šalies darbiniu k am
mokamų atlyginimų.

“Pietinės valstybės tur 
klaidingų! ekonominę idėjų, 
pareiškia Green. “Jei ta 
kompanijos nori parduoti 
vo gaminius, turi praplėst 
marketus didinant pirkim 
gaivinimų. Tad tenai keisto 
pažiūros turi būti keičiamo! 
Su mažais, atlyginimais pir 
kimo jėga nebus padidinta 
Masės negalės nieko sau re 
kalingo pirkti ir visados ku 
dų vilks. O šis skurdas-viuj 
dos slėgs pačias pramones.

ANGLIJA PASKYRĖ NAU- 
% JĄ KOMISIONIER1Ų

PALESTINAI

PRANCŪZIJA DIDINA 
KARINES IŠLAIDAS

LETUVOS KATALI 
SUOMENĖ PROTE

PARYŽIUS, gr. 4. — Pran 
eūzijog parlamentas 
dė žymUrpadtdrnti 
tams karines išlaidas ir įpa-
reigojo vyriausybę visais pa
sieniais sustiprinti saugumo 
priemones.

parlamentas pripažino 7,- 
932,878,285 frankus išlaidų, 
arba 1,381,505,231 frankų dau 
giau, negu šįmet būta.

[Atmestas komunistų suma
nymas sumažinti karių aktua- 
lės tarnybos laikų.

KAUNAS. — Seimo i>etį 
komisija gavo^S j vadi

os katalikiškų 
nizacijų peticijas, kurio! 
pasisakoma (protestui amt 
prieš civilinės metrikacijos 
vedimų?

Prašoma šios metrikacija 
sumanymų išimti iš ‘min 
darbų tvarkos.

-------------------- U-
KAUNIETI PALAIKĖ GEI 

SKOBLINU

PARYŽIUS, gr. 4. — So
vietų vyriausybė savo atsto
vui (charge d’affaires). Atė
nuose (Graikijoje) Aleksan
drui Barmine įsakė grįžti į 
Maskvų. Barmine atsiminė, 
kad jis neseniai nupeikė Ru
sijoje teisiamus ir šaudomus 
asmenis, kaltinamus už kokius 
tai abejotinus sųmokslus 
prieš diktatorių Stalinų. Tad 
jis užuot . grįžti į Maskvų, 
kaip jam buvo įsakyta, atvy
ko į Paryžių, pasiuntė j Ma
skvų savo atsistatydinimų, 
kaipo politinis bėglys pasida
vė Prancūzijos vyriausybės’ 
ir įstatymų globai ir pasiliko 
Paryžiuje.

Barmine pareiškia, kad jis 
nepageidauja grįžti Rusijon 
ir -savanoriai pasiduoti sušau
dymui tik už tai, kad peikė 
tikrai smerktinų bolševikų re
žime kraujageringumų.

Jis pažymi, kad atsisakyda
mas klausyti Maskvos įsaky
mų pasirašė mirties spren
dimų, nes užsienio sovietų a- 
gentai visur jį seks ir bandys 
jam padaryti galų. Kiekvie 
nam žingsny jis buvo

MANILA, Filipinai. — Is
panijoje vykstųs karas nėra 
pilietinis karas, pareiškia grį
žęs iš Ispanijos kun. S. San- 
cho, Sv. Tomo universiteto 
rektorius.

Jo pagarbai surengtose 
vaišėse jis kalbėdamas parei
škė:

t
“Šiandieninė kova Ispani

joje yra tarp dviejų civiliza
cijų karas. Tai karas tarp kri 
kščionybės ir ateiano — Kris 
taus idealų su raudonojo ko
munizmo idealais”,

ŽUDIKAS PAŠAUTAS 
SUIMTAS

nt

LAGRANGE, Ind., gr. 5.— 
Ūkio darbininkas Robert 
Sbaw, kurs virto plėšiku, nu
žudė pašerifį ir sužeidė ki
tus du asmenis, laukuose už
tiktas, pašautas ir suimtas.

jų ir toliau sieks dominuotu tų pačioje federacijoje nesu- ’ Palestįnaį Anglijos vyriausy-

gr. 4. - Nau MEDfly KIRTĖJAI ŠOKE-
ju aukštuoju komisiomenum ’ ■L£ STREIKĄ

unijas. Spėta, kad jiedu ras 
bet kokių priemonę padaryti 
paliaubas. Tačiau nusivilta. 

Apie savo turėtus pasitari-

tikimus ir galėtų jų visiškai Sir Haroldų Al-
suskaldyti.

Dėl vadų ambicinių užsi-
varinėjimų, žinoma, daugiau-

mus jie praneš taikos dery- šia nukenčia patys organizno
bų komitetams pažymėdami, ti darbininkai.

HITLERIO SMOGIKAI J- 
ŽEIDĖ BRAZILŲ KUNIGĄ

VIENA, Austrija. — Lai
kraštis “Voralberger Volks-

ANGLIJOS KARALIUS 
SIAURINA SAVIŠKIAMS 

PRIVILEGIJAS

fredų MacMichaelų, Tangan- 
yika teritorijos (Rytinė Afri
ka) gubernatorių.

KAUNAS. — Neseniai 
Kauno į Rygų buvo nuva 
vęs Vokietijos pilietis Bėk 
Viename Rygos restorane 
vių kriminalinė policija Be 
sulaikė, nes jis turėjo pan 
sumų su gen. Milerio | agr 
bėju gen. Skoblinu, kurio vi 
šalių policija ieško. Gen. V 
leris pagrobtas Paryžiu je

Tik po kelių valandų Bėk 
pavyko įrodyti savo asinei

BURLINGTON, Iowa. gr.
4. — 107 medžių kirtėjai su
kėlė streikų Eagle saloje, Mi- 
ssissippi upėje, už 10 mylių 

MacMichael apie 30 metų šiaurių link nuo čia.
yra britų tarnyboje Afrikoje.’ Streikininkai reikalauja už 
Pareiškiama, kad jis bandys traukto už keletu savaičių at 

.numalšinti Palestinų. ,lyginimo, kurs siekia kelis tū
kstančius dolerių. Pareiškia,

JAPONAI IŠTRAUKTI IŠ kad jie verčiau nuo bado žū-Įhę ir Išsilaisvinti iš poliei.j<

LONDONAS, gr. 4. - An- TARPTAUTINĖS SRITIES šių, negu atnaujinsiu darbų.
blatt” rašo, kad Conetance 1 gtjjos karalius Jurgis VI pa
ežere austrų laive keli naciai ^ęibų, kad karališkos Šeimy- 
smotfikai * įžeidžiančiai pajuo- n09 narjaį negali turėti jokių 
kė esantį laive brazilų katali-

mas ir jam esant [Atėnuose 
Graikijoje.

Barmine protestuoja pažy
mėdamas, kad prieš atšauk
tus į Maskvų diplomatus ke
liami kaltinimai yra be jokio

seka- pagrindo ir neteisingi.

kų kunigų. Smogikai į laivų į- 
ėjo Friedrichsehafene, Vokie
tijos pusėje.

Kunigas kokį laikų ignora
vo nacių pašiepimus, paskiau 
pasi t saukė ir užsidarė į savo 
kambarį. : i

Laivui nuplaukus į Constan- 
ce, Šveicarijoje, kunigas t- 
pie įvykį pranešė Brazilijos 
konsului.

,.«««* -r Šalies vyriausybės patvar-
MNCHAJUS, gr. 4. — Ja kyTnfU 8alAigil?. kranui

_ _______ .................. . ,_,pon\kar° vadovybė ištraukė nuvalomi Sį datbų atlikti su
specialių privilegijų Londono į8*™ n 1 kontraktuota Foundation Wa-
r r . a in$s gr^iee> kur ji būvo

gatvėse, kur yra didelis trafi- 
kas, išėmus kai šie nariai at
lieka kokias nors oficialee pa 
reigas. Šiaip gi jų automobi
liai turi pasiduoti policijos 
tvarkai ir trafiko taisyklėms.

siautusi keliolikų kvartalų ne-
žinia kokiais sumetimas.

ŠANCHAJUS, gr. 5. — Ja
ponų lakūnai bombardavo da 
britų laivus Yangtze upėje 
ties Wuhn. Vienas laivas su
gadintas.

ap* terproofing kompanija iŠ Chi-
cagos. Tad ši kompanija yra

J
Kariuomenė ištraukta sve-’ninkams.

užtraukus atlyginimų darbi-

ORAS
CHICAGO SRITIS. — R 

matomas pragiedrėjimas, 
ta.

Saulė teka 7:04, Mhpfe 
4:19.
=T=

timų šalių autoritetams sukė
lus aštrius protestus. SEPTYNI PABĖGO It 

. KALĖJIMO

JAU LAIKAS
-

1
ETIOPIJOS VICEKARA- 

LIUS GAVO AUKŠTĄ
RANGĄ

ROMA, gr. 4. — Patirta, 
kad Etiopijos naujas viceka- 
ralins Aosta kunigaikštis pa
skirtas J talijos oro laivyno ge 
nerohi. Oro laivyne ši ranga 
yra aukščiausia, *

BANDOMA GELBĖTI 
7 KŪDIKIUS Iš Pontiaco, Illinois, refor- 

matorijos pabėgo 7 kaliniai, 
kurių penki yra iš Chicagos.Dar 7 kūdikiai nežinia ko 

kia liga serga Šv. Elzbietos Du sugauta arti Leanonto, ki- 
ligoninėje. Specialistai gydy ti ieškomi.
tojai bando juos išgelbėti.

jau metas užsisaky
ti “DRAUGĄ.”

MIAMI, Fia., gr. 5. — Prez. 
Rooseveltas šiandien iš čia iš
vyko į Wasbingtonų.

Baigiasi 1937 metai, 
siems geriesiems “Draųj 
skaitytojams pranešama, 
jau laikas užsisakyti vi n 
tūlį katalikiškų dienraLi 
38 m. Nelaukite rytojaus 
nos, šiandien užsisakyk
“Draugų” 1938 metamsŲ 

T<aikraščio kaina: $6.00 i 
tams, $3.50 pusmečiui ir L
tuvoje $7.00.
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Del Filosofijo6 Skyriaus Lietuvos 
Universitete

fe Lietuvos katalikų vadams daug rūpės 
Irų bnvo sudaręs pasikėsinimas Teologijos ■ 
Filosofijos fakultete filosofijos skyrių nu
braukti. Tuo buvome susirūpinę ir mes, A- 
ųnerlkos lietuviai katalikai.

Dienraštyje “Drauge” pirmiausia pasi
rodė žinia, kad po ilgų pastangų seimas pri
ėmė įstatymų su pataisa, kad filosofijos sky- 
lius paliekamas. Dėl tos žinios mes ne be 
pagrindo išreiškėme savo pasitenkinimų. Kaip 
nepasitenkinti žinia, kuri rodė katalikų lai

mimų. Ir toji žinia nebuvo gauta iš kokių 
inių šaltinių, bet iš paties Lietuvos Pa-

tinio Vašingtone.
. .Iš.vėliau atėjusių Lietuvos laikraščių su
žinota, kad. vis dėlto tas filosofijos skyrius 
•yro apkarpytas. -Švietimo ministeris norėjęs 
savo uftsimojįpių. filosofijos skyrių visai už
daryti, bet, kaip iŠ .privačių šaltinių suži
nojome, prez. Smetona prie to neprileidęs. 
Ministeriui p. Tonkūnui buvę nesmagu, kad

Ei savo sumanymo negalėjo įvykdyti. Savo,
kalboje seime jis vis dėlto padarė nepalan
kių komentarų tam fakultetui, kurie lyg ro
dytų, kad jei npo jo prigulėtų, taį jisai ta
me skyriuje paliktų tik «rynąjų filosofijų, o 

v* visa kita nūbraukt<j7**BW^*ip btts, tai ne
žinoma ir suriku kų nors dėl ateities kalbė
ki” — taip rašomajnlūns lkiške. “Viena aše
les, kad tur būt buvo kurių nore aplinkybių, 
kad tuo tarpu tam fakultetui paliko teisiat 
kai fiįosofijos skyrių, bet kaip su juo bus 
praktikoje, tai nežinia”.

Kol Lietuvoje nebns stabilizuota vidaus 
politinė padėtis, kol galutinai nebus sunor- 

-nunoti Bažnyčios ir Valstybės santykiai, tol 
. pus galima sulaukti iš tautininkų vyriausy- 
i bės visokių netikėtumų. Dėl to mums reikia 

budėti ir tais atsitikimais, kuomet kesina- 
tnųai pažeisti katalikų teisės, turime padary
ti tinkamus pareiškimus ir užprotestuoti.

' f ' Morkus

Iš Po Mano Balanos
. Nevykę Eksperimentai

t , ■ - %

SSSR nėra privatinės nuosavybės. Yra 
tik sociaJistinė nuosavybė ir asmens nuosa
vybė. Socialistinė nuosavybė yra soci&listi-
ne« ^tvarko, pagrindas. I Amerikos katalikų Mrys ™l,tyhei~c'

rašo SSSR prokurorą. ViSinakta > L1* ^eti. Negalupa. Tufao, pru-
- 1937-V1I1-7) - Bnooių jauKnaa ir priva-',^“^ aiuirūp.nę. Jų many-
luutua daro amoniakus, žmoniškus daro pa-,**- laikų* bėgant, visos
oiua žmones ir visuomeninius santykius. Tilt i *os brangios ir gražios įstai - 
sugriovus privatinės nuosavybes, viešpatavi- S06 vėlesnių ateivių rankomis 
mų atsiveria kelias į tikrų kultūrų ir žmo- ic. pinigu išstatytos, jų nuo- 
niškunių, įmanomų tik ant visuomeninės nuo ’ žiūron pateks. Ir ve kokie ge- 
savybės pagrindų... Visuomeninė socialistinė ri katalikai jie pasirodys! Te- 
nuosavybė yra pagrindas naujos kultūros,1 gul tik žiūrį pasaulis, kų ai- 
naujų žmonių tarpusavio ir su visuomene • rjBį Amerikoj padarė! Bet, 
santykių, naujo savo pareigų supratimo, tau- kaį dabar apsidairo, visai kų 

kitų mato. Vietoje lauktos ga
rbės ir pagyro, susilaukia ne

tos gėrybių vertinimo pagrindas”.
Tikrai gražiai Višinskis kalba apie vi-

suomeninės nuosavybės reikšmę, pastebi t”‘įZ’danri
rbas’’, bet .SSSR piliečiai, matyti, neprita- g
ria jo entuziazmui. Jiems malonesnė vis tik
asmens nuosavybė. Ir jie džiaugiasi tik, ta
da, kai tam tikrų dalį socialistinės nuosavy
bės gali paversti savo asmens nuosavybe.

Kadangi teisėti galimumai pavergti so
cialistinę nuosavybę asmens nuosavybe yra 
apriboti, tai dainai griebiamasi neteisėtu bū
du asmens nuosavybei padidinti. Pasisavini
mai, išeikvojimai, kyšiai labai'dainas reiški
nys sovietų gyvenime. “Izviestijose” (1937- 
V111-12) buvo išspausdintas straipsnis “Vi
dutinis žulikas”, kuriame rašoma: “Kauka
zo vartotojų kooperacijos profesinių sųjungų 
centro komitete apskaičiuota, kad Ozovo Juo 
dųjų jūrų krašto vartotojų draugijose pernai 
buvo išeikvota ir pagrobta 6- mil. rublių su 
viršum. Per pirmus šių metų tris mėnesius 
pavogta 2 mil. rublių: tikslus apskaičiavimas 
rodo, kad 1242 žulikai vidutiniškai pavogė 
po 1673 rub. “ant brolio”.

Tai tik vienas pavyzdis. Jų yra labai 
•daug, tūkstančiai.

Taigi, kur nėra kapitalistų, rašė “Dar
bas”, ten yra komunistų partijos sekreto
riai ir jiems artimi žmonės, kurie socialis
tinę nuosavybę stengiasi padaryti savo as
mens nuosavybe. Ar gi yra skirtumo darbo,'1'“ J ,"“"7 ““
žmonėms, kas juos skriaudžia, kas j, 8V. | ko, ne baiuytaeę. Dangum to- 
kaiton. gerai gyvena, kaip tas skriaudikas va-. kl^ ner*įy*- ve, rau-
ctinaanicįr/~Po lygybes ir teisingumo skraiste grynai bažnytinė, Tokia,
slepiasi įžūlus materializmas. Pasikėsinimai; kokių turim mes. Ir jūs, jei 
prieš socialistinę nuosavybę nuolat kartoja- norit būti gerais katalikais,

tai atvirus klausimas, tarkim 
žodį ir mes.

Patį didžiau.) katalikų akai- 
čiuje branduolį sudarė lenkai, 
lietuviai, slavai ir kiti jiems 
panašūs, milijonais į šičion 
plaukdami ir puikiausi tikė 
jimų atsinešdami, kai matui 
pristatė tūkstančius bažnyčių,

žasties pesimato Amerike. čia 
gimę ir augę ateivių vaikai e- 
sti da geresni amerikiečiai ir 
už airius. Tatgi pasiteisinti 
airiams vietos pritrūkita. Ki
taip sakant, jie imasi ne savo 
darbo. •

Taip vadinami ateiviai ga
li pasididžiuoti gilesniu tikė-' 
jimu ir dievotumu da ir už 
airius. Airiams mokinti atei
vius tikybos, tuščia svajonė. 
Kiaušinis' mokintų vištų.

Amerike yra apie aštuonios 
dešimtys milijonų nekatalikų. 
6tai, v», dirva airiams, juos 
prie Bažnyčios pritraukti. Tuo

Pirmadienis, gruod. 6 d., $37

žmonių Prietelis JI
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Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužižkis

Tėvai Ir Vaikai l Motina, kuri nelaikytų jo
kį pasiaukavimų perdidelį pri
derančiai prižiūrėti jos vaiko 

pri-
(Tęsinys)

Augimas. — Tėvai turi au- kūniškus trūkumus, 
gti protiniai ir dvasiniai, kad dengti i, pavalgydinti jo kū- 
jie galėtų parūpinti prideran-' nų, paliks puikesnę jo prigim
tį valgį prasiskleidžiančiam ties dalį badauti iki maistas 
vaiko protui. Krflp kūnas, taip bus pasiimaraas kur tik jis 
ir protas, jgija savo energijų ra* i e, dažnai iš dorovinių pu- 
iš priimto valgio. Jis yra pra- vėsių. * t
platintas ir iškeltas arba su- Motina, kuri turi aukštų Pa
siaurintas ir nustelbtas tuo, vo pririlegijoe idealų, pada- 
kuo jis maitinasi. Vaiko pir- rys iš jos vaikų klausinėjimų
mi klausimai apie daiktus, ku 
rie atsiliepia į jo pajautimų 
numanymus, veda dažnai į fi-

da labiau, kad jie viai vieno i lik« moksl» ir K“”“”* “to
ki* kalbą vartoja. Ne viena.- ri> lauk* ir UiP

prof esi jonalį auklėjimų. Duo
na, kurių ji lipdys, tarnaus 
kaip posakis pasakai apie ja
vų laukų * ir malūnų. Siūlas, 
kurį ji vartoja, šalna ant lai

yra tikras airys. Tai čia, kur 
airių pastangos reikalingos.

sutiktas su atsakymu nuo jo go, medis ant ugnies, pasi
tėvų, “Aš nežinau”, arba su 
šudraudimu “nevarginti”. TtBetgi kištis ir trukdyti darbų

mokyklų ir kitų įstaigų. Ne- už save geresniems katalikuv}etai3'r^ žinotiig^na Įr 
kalbant apie draugijas, kuriat

dvs versminga kalbėi ir pa
sakai. Ji turės savo protų taip 
pripildytų evangelijos' tieso- .

Hkaito savo narius milijonais. 
Manydami, kad laisvės šalyje 
niekas ir niekados jiems pir
myn žengti nekliudys, viską 
paženklino grynai tautine ant- 
spauda. Na, ir kol airiai vie
šai jųjų veiklon nosių nekai
šiojo, darbas žaibo greitumu 
riedėjo. Betgi airiams kantry 
bė išsisėmė. Tiesiog pabūgo 
šios bangos antplūdžio. Ir dėi 
to gi pradeda, nerimauti. Vie
toje darbe padėti, ima darbų 
kliudyti. Jūsų draugijos, sa

si. Kapitalizmas panaikintas, “vidutinis žu
likas” gyvuoja

Minėkime Lietuvos Sukaktį

ms, —- patiems airiams gėdaJP“^a turėt gana laiko duoti; nūs ir Dievo įrodymuJo ran- 
o Bažnyčiai nepavelkamas 
smūgis. Dalykai kai matai pa
gerėtų, jei airiai' tikrai kata 
likiškūi' praregėtų. Amerike 
Amerikoj nepražus. Tegul ne: 
airiams, nei mums galvos ne
skauda. Ųž Amerikos pečių 
stovi didžiausi smegenys pa 
šaulyje. Kurskas prasčiau sto
vi Bažnyčia. Katalikuose sui 
rutė da skaudžiau į jos svei 
katu ateiliepia. Tik tikri kri
kščioniškos meilės ryš’ai ir 
bendras vieni kitų pakentimas 
ir ant toliau ^Bažnyčiai ramy
bės nedrumstų.

— Kol bitė sukrauna viena n,.. .. . ,,, . , . “Mirtis yra man pelnas”,
svarų medaus, perbėga apie _  piįvr* I 21
keturiasdešfmtig tūkstančių1 ’
mylių beieškodama tam tyčia 
atatinkamų žiedų.

protingų atsakymų vaikų kinu 
simams. Jei jie nenori Luti 
to vargo, nereikia jiems Nu
stebti, kurių 'dienų rasti vai
ko protų maitinamų sugadintu 
maistu parūpintų iš kokios 
svetimos versmės.

ftmmilNns
KIEKVIENAI (MENAI

vertė

t Kun. Ant. M. Karužiškis
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tokių pat nžmegskite. Gal būt. 
Betgi galutinai ve kas pasi
rodo. Savos rūšies draugijos, 
kai ve ražančiaus, škaplic- Į 
riaus, tretininkų, šv. Onos, šv., - Mažiau beždžiones pažį 
Jono, šv. Kazimiero ir taip J stančiam, atrodo, jog beaika- 
toliau sutraukdavo tūkstan
čius, gi airių išgalvotos drau
gijos patraukia tik kelis. Kiti

Didžiajam Veikėjui Susirgus
- 1

jįf t Sunkiai susirgo gerb. kun. dr. Jonas 
Navickai. Paskutinėmis žiniomis, jis gydo
mas ligoninėj, Worce»ter, Mase'. Plačiau apie 
sergantį mūsų didįjį kultūros darbininkų “A- 
ynerika” taip rašo:
t‘ ,• “Praeitų savaitę vos išgelbėta Maria- 
napolio kolegijos rektoriaus, kun. dr. J. Na
vicko, lietuviškoji Širdis. Tik skubus gydy
tojo atvykimas sidaikė jos mirties pavojų.

Jau ne pirmų sykį šis didysis lietuvy 
bės sargas susitinka su mirties pavojaus ri
mtu šešėlin, o jo gyvybė taip brangi visiems 
lietuviams. Juk tai lietuvis, kurs dėl aavo 
tautos gyvybės nedaro jokių kompromisų. 
Jok tai lietuvis, kurio įtaka pasiekia visų 
lietuvių katalikų visuomenę.

Kun. dr. J. Navicko sveikata turėtų pa
gerėti, jei jis pasitrauktų nuo atsakingų pa- 

‘ reigų, jei jo nekamuotų sunkūs rūpesčiai. Jis 
> sau jau seniai negyvena Jib gyvena Baž

nyčiai ir Lietuvių Tkutai.

Galima drųsiai teigti, kad lietuviai gali 
sutvirtinti savo vado silpnėjančių širdį. Štai, 

• reikia užbaigti Marianapolio kolegijos nau
jų rūmų statybos vajų! Rodos, trūksta tik 
20 šimtinių. Numažinkime kun. dr. Navickui 
rūpesčius ir tuomi leisime jam ilgiau .gy
venti!”

Čin išreikštoms mintims pilniausia pri
tariame i* pasitikime, kad lietuvių katalikų 
visuomenė atkreips į jas savo dėmesį.

Kaune jau sudarytas komitetas, kuris 
rūpinsis Lietuvos nepriklausomybės 20 me-' 
tų sukaktuvių paminėjimo surengimu. Nėra 
abejonės, kad visa Lietuva iškilmingai mi
nės savu reikšlningųjų sukaktį.

Nuo to paminėjimo neturės atsilikti ir 
Lietuvos išeivija.

Jau dabar yra laikas pradėti planuoti, 
kad tų sukaktį kuo iškilmingiausia būtų ga
lima minėti. .

1936 m. vasario 16 d. sueis lygiai 20 
metų nuo Lietuvos nepriklausomybės akto 
paskelbimo. Tai labai svarbus įvykis. Jį tu
rėsime minėti ir minėti ne bet kaip, bet tik
rai iškilmingai. Minėjimas turės būti* sureng
tas ne tik Chicagoj, New Yorke, Bostone, 
bet visose vietose, kur tik gyvena bent kiek a, -
didesnis lietuvių skaičius. Tų kolonijų va- ny^’OR bėga. Tai antras nuom
etai ir veikėjai, kurie praleis 1938 m. vasa
rio 16 d. be tinkamų iškilmių, be paminėji
mo, susilauks papeikimo ir pasmerkišno.

A. L. R. K. Federacijos Chicagos aps
kritys jau nusitarė rengti gražias iškilmes 
vasario šešioliktoj. Tam tikslui paimta Lie
tuvių Auditorija. Organizuojamas platus ko-’ turį gero pagrindo
"ūtetas. .... neparitikėti svetimu gaivalu

Reikia manyti, kad Chicagos lietuvių ka
talikų pavyzdį paseks ir kitų miestų lietu
viai ir išanksto pradės ruoštis prie reikš
mingųjų 'mūsų tautos sukaktuvių.

Ta pačia proga norime padaryti pasta
bų, kad tiksliausia yra minėti tautos šventę 
tų pačių dienų, kurioj ji pripuola. Kilnoji
mas minėjimo. į kitas dienas žymiai suma
žina šventės prasmę.

kur nors pakelėje pranykstų. 
Tai vienas nuostolis. Tas pat 
ir su bažnyčiomis. Mūsų, gir
di, bažnyčia, jlai tikra katali
kiška, o jūs tai tik tautiška 
lyglaikine? ū^Užilgo tokių ir 
visai neliki. Be niekur nieko 
grynai tautiškosiik parapijos- 
na airius kunigus kaišioja. Ą- 
teiviai pamatę tai, aukoti Su
silaiko. Tūkstančiais nuo baž

tolio siūlas 
Kaip ten nebūtų, o Ameri

ka visgi yra da kitokesr.I* 
kraštas, negtrf visi kiti- Kitur, 
gal, tam tyčia reikalas išky
la mažumų nurigųsti. Lietuva,

Taip dalykams esant, nejaugi

Apie Prancūzijos Darbininkus

Prancūzijos socialinių įstaigų paskutinė
mis žiniomis, kaip rašo “Darbas”, šiuo me
tu Prancūzijoje yra daugiau kaip 11 tųilijo
nų darbininkų. Pramonės įmonėse dirba maž

“Argi numiręs žmogus vėl 
bus gyvas?” — Jobo XIV, 14.

Mes esame linksmi dėl tų, 
kurie eina, ir kurie su leidi
mu išeina pro gyvybės ir mi
rties duris. Mes esame links
mi dėl tų, kurių darbas yra 
užbaigtas; kurie silsisi nuo

kos darbe, kad kuomet ji vai
kščioja lauke su jos vaiku, ji 
g&li vesti jį nuo gamtos prie 
Dievo gamtos. Jos atmintu, 
prikrauta faktais apie gera 
ir didelį, teiks jam įkvėpftnų 

Į f , (Tęsinys 4 pusi.) -
— , — —y ■Fl.. ■■■ į
būti saugiu, ar šis atneštų 
skausmo? A, ar tai neišrody- 
tų geromis žiniomis nykiau
siai širdžiai?

Vakar aš mačiau vienų, ku
ris gulėjo it užmigęs tobulo
je ramybėje. Jo ilgas gyveni
mui įkalinimas bnvo užbaig
tas. Amžinybės didžioji tais- 
vė atnešė ja iitadavimų.-Ta 
čiau tie, kurie jį mylėjo sakė 
jį negyvu ir veikė, atsięaky- 
darni būti suraminti. — B. B. 
M.
t---------------- -—
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sinėdamos vien tik blusų ieš
ko. Geriau su jomis apsipratu
siam visai kas kita. Ne blusų 
įeško, . o. tik taip viena kitai jo; kurių gyvenimas yra pa
savo draugiškumų ir užuojau
tų išreiškia. Tai yra, taip sa
kant, meilus pasikalbėjimas.

— Afoerikos kampininkai 
savo šeimininkams sumoka zu 
pie dvyiikų bilijonų dolerių 
kasmet. Tiek išleidžia pas ki
tus bekampininkaudami.

— Ledų pramonė sudaro 
gana didelį kąsnį Amerikos 
Žmonių gyvenime. Apie sep
tyni tūkstančiai vietovių le
dus išdirba. Išdirba apie še- 
šiasdeštmts milijonų tonų kas
met Iš vandens iškertama a- 
pie aštuoni milijonaųtonų. Tai 
gi leadunė užima ne paskuti 
bę vietą čionai tinių gyvento 
jų patogumuose.

darytas nekaltu ant šio skri
tulio ir kurs pradeda žydėti 
kitame. Mes džiaugiamės, kad 
tu išimi iš nuodėmingų žmo 
nių draugystės ir iš vargų ta
rpo šiame pasaulyje, vieną ir 
kitų į brangius jų Tėvo kara
lystės smagumus, ir kad tie, 
kurie čia giedojo šiandien sai 
džinu gieda aukščiaus. — Bee 
cher.

Jei žmogus būtų daug me
tų tėmyjęs kalinį, stovintį už 
lango kratomis užtverto, su
pančiotų su sunkiu rankų pa
nčiu ir lenciūgu ir žiūrintį į 
mėlynų dongų, toli ir ryškų; 
ir ūlnai kurį nors rytų jis iš
girstų tas vyras nakties me
tu kaip įgyti savo laisvę ir

nėms organizacijoms arba, kaip dabar vadi- į pe komunistinės idėjos klestėjo labai puikiai, 
narna, sindikatams priklauso vol 1J) mili-' Komunistai čia darbavosi, net nespėdami 
jono darbinitikų. Sindikatai yra sudarę eilę' šluostytis prakaito ir turėjo nepaprastų pa- 
sųjungų. Svarbiausia profesinių sindikatų; si stirnų. Tačiau paskutiniame laikotarpyje 
sųjunga yra' C. G. T., turinti beve'k 1 mili- j komunistinis įkarštis pradėjo atslūgti ir ko- 
jonų narių. Antroji gauna žymi sųjunga Vfl- munizmu besižavima čia jau žymiai mažiau.
dinama C. fi, T. U. ir turi daugiau kaip 
300,000 narių. Abidvi sųjungos,yra socialis- 
tinėSį bet G. G. T. yra priešinga Maskvos 
intemačiynalui. Tuo tarpu C. G. T. IT. yra 
visai komunistinio pobūdžio orgairtzacija, tu
rinti revoliūcinių tendencijų. Abi sųjungos

daug 6 milijonai žmonių. Daūgumas Prancū- mo.

Tai atsitiko kaip tik dėl paties komunizmo 
kaltės. Daugelis prancūzų darbininkų lankė
si Sovietų Rusijoje ir vietoje susipažino sn 
komunistišku rajumi. Prancūzai darbininkai 
komunizmų vaizdavosi .visai kitokį, negu ra
do praktikoje. Nepalankios nuomonės netruko

tarp savęs nesutinka, veda griežtų kovų, kar-. plačiai pasklisti, ir kas ligi tol komunizmo 
taie griebdamosjoe net jėgos ir prievartavi- i tikslais buvo padaryta, pradėjo griūti. Tuo

tarpu komunizmo pavojus Prancūzijai gre-
zijos darbininkų nėra organizuoti. Profesi - Savo laiku Prancūzijos darbininkų tar- šia žymiai mažiau, negu prieš dešimtį metų.

“Kaip briedis trokšta van- 
den-' šaltinių, taip mano s'e- 
la trokšta tavęs, o Dieve0. — 
Psalm. XII, L

Gedimo gaivalai neįeina į 
sielų — ji ilgisi nemarių daik
tų; ji įamžina tautas ir sta
to pyramidas į padanges; jos 
prigimtis įstinktyviai yra to 
Ii siekianti ir siekia savo iš
siilgimuose to kas amžina — 
fieiybio; jos jėgos išsivysto 
besistengdamos pastatyti kų 
nors užsiliekan&o, kas pra
gyvens laiko sudužimus. Sic-^ 
la nnolatai ilgisi ko nors, k« 
už jos pasiekimo; ji net ilgi J 
si tobulumo, kurs patenkins 
joe idealų, ir ji niekad nepa
tenkina visad nerami. Mir
tis yra punktas, kuriame Die
vybė savinasi savo — amži
nybė išaušta ant sieloe jos pui 
kūme ant galo; tas kas maru j 
yra nemarybe užsidėjęs — tas 
kas įgimta vib pasilieka. Mir
tis yra vartai, kur siela ir 
kūnas skiriasi ant visados, nuo 
kur siela atlieka savo skridi
mų į jos būsiančių buveinę.

Tiktai Dievas yra sutvėri
mo namai, nors ilgas ir nely
gus yra kelias; tačiau niekas 
mažiau negali patenkinti mei
lės, kuri ilgisi Dievo.

Kaip mažai to kelio, mano 
siela, kaip mažai tu eei nuė
jęs! Imk drųsų ir tegul min
tis apie Dievų pavilioja tavo 
tolia*.
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Nusikaltėlis Ir Jo 

Motina
KUR GERIAUGINTARAS

Mažųjų
anan kur gerinu gyventi.- Lie- vienas jaunas nusikaltėlis
uvoje, ar Amerikoje; bet, teismo buvo pasmerktas pr.- i
dek esu girdėjus žmones kai karti> jjs prisakė norįs pasi-
jant, IJetuvoj yra daug ama- matyti ir prikalbėti su bav<>

finu gyventi, nes daugiausia motina pirm, negu būsiąs pa-
tnionės gyvena vikiuose, kur WtaB j0 prašymas buvo pa
Lytas ir sveikas oras. Nors tenkintas. Kada jo motina pri
patogumų nėrd. kaip Amfcfi- prje j0 arti, jis tarė;
koje, bet žmonės Lietuvoje y- . w . . u.
ra linksmesni. Dirbdami ap- ' nona an * **,
dainuoja savo darbus, arta lom,s !»«*>•«>••;. - Ka. mot,-
savo vargus. Darbus pabaigę, oa paaden 6 prie jo, Ji® -eii B
skubina vakarieniauti ir ren- Wa,s o}*avo "0TO mo,ma? '
, , . . į si, kas tik tatai matė, .pasiba ikasi pas kaimynus i pasumkr M
smiuiuiua, kur laik, pmleid- s?3“ tofe,u T*0™ .JaU",k""" 
žia dainuodami visokia* dai- Paaia|Pn",r Ma jftunaeil nh' 

r.as ir šokdami įvairius šo- * .
kius. Prie tos progos ir tėvai — Tai yra jos nupelnyta 
laikų linksmai praleidžia. A- bausmė, — pasakė jis. — Bū- 
merikoje visai kitaip jauni- damas mažas, aš pradėjau va
rnas elgiasi. Aš labai norėčiau ginėti visokius niekniekius ir 
aplankyti Lietuvą, pamatyti nešdavau juos motinai. Užuot 
ir patirt žmonių papročius, mane pabarusi ir nubaudusi, 
tada aš tikrai žinočiau, kur ji juokdavosi ir sakydavo, 
geriau gyventi. j “Kad tik niekas nematytų!”

GemmiM O.,.„aiiu.«kuit«, Per » aS ir esu Kandien 
A T . , ,, nelaimingas!... , .Šv. Jurgio mokyklos „
Aštunto skyriaus mokinė, *— Tai tiesa, moteriške, —• 
Chieago, Illinois. pritarė kažin kas’ iš ten buvu-

------ ------------------ šių žmonių: •<
— Na, kaip. mokytojo svei- Mokink kūdiki vaikščioti

kata, Petrai? /iii? unj- onj
— Nėra jokios vilties, Jo- • tinkamai pakreiptas, jis ir se

nai... Poryt jis jau vėl otelenotrės sulaukęs nepasitrauks
! iš to kelio.

Parašė J. Špfllmann’as Vertė P. Mikonytė

MARIJOS VAIKAI
Apysaka iš kaukazų gyvenimo

Vilkas, Lapė, Beždžionė

Vilkas prikišo lapei vagys- i 
tę, ši betgi prie jos neprislpa-! 
žino. Pagaliau abu atsidūrė' 
teisina. Teisė juos beždžionė.! 
Išklausiusi abi piųri, ji paskel
bė šitokį spgentimų:

— AŠ manau, — tarė ji, 
kad tu, vilke, niekados bylų 

• nepraloši. Nemanau betgi, kad 
| ir tu, lape, nesi kalta, nors ir 
' jokiu būdu nenori prisipažinti 
kalta esanti!

Neteisingiems netikima, nors 
jie kartais ir. teisingai elgiasi.

(Tęsinys) < ši 
— Eik šen, drauge, — suš- n 

nabždėjo Petraitis, — Tai yrA si 
Dievo bandymas. — Mėgino 
kviesti draugą pas save. Vo» M 
tiktai žengė pirmą žingsnį miš
ko link, staiga pasigirdo šfi- S 
vis, pasigirdo vaitojančio bai- p 
sas, ir jaunasis Petraitis suk- si 
niubo pašautas ant žemės. Jo d 
draugas, kuriam kulka praz- si 
vimbė pro galvą, pašoko ir ė- 
naė dairytis. Mėnesienos švie- b 
soje jis pamatė senį lvahovi- N 

čių su rūkstančiu šautuvu ran - 
koše atbėgantį nuo laužo. Se- n 
fe rusas buvo jau visai arti.

JHengvai buvo galima į jį pa-'n 
taikyti. .Viršum jo galvos su- J 
žaibavo parako ugnis, ir Iva- n 
novieius sugriuvo. Atrodė, kad 
staiga tūkstančio šautuvų gar
sas atsimušė kalnuose. Iš vir- j 
šaus ir iš apačios, skersai ir 11 
išilgai, miško pakrašty ir ant k 
uolų anapus upelio — t raškė- I 
jo sukurti laužai ir aplinkui 1 
skambėjo laukinis abchazų ko
vos riksmas. Dar valandėlę ru- t 
sų karininkas bandė palaikyti ’ 
savo kuopoje tvarką. Bet vėl- 1 
tui. Be jokios uždangos, Jie ti- f 
kro taikinio jo kareiviai nega
lėjo atsilaikyti prieš kryž- 1 
mę ugnį. Kareiviai, nežiūrėda- ! 
mi karininko įsakymų ir mai- 1 

'davimų, pasileido bėgti. Pas- ' 
tebėję, kad kelias atgal uikir- ! 
stas, metė ginklus, šaukdami: 1 
mes pasiduodami... Džiūgau- ' 
darni išsiveržė iš miško abcha- 1 
zai paimti belaisvių, gausaus , 
parako ir ginklų grobio. Jų ' 
vadas patikrino ląimikį ir be
laisvius.

— Ar yra nors vienas iš 
mūsų jdnos kritęs s r sužeis
tas? — paklausė Usbanokas, 
vadovavęs puolimo avangar
dui.

— Nė vienas! — suskambė
jo atsakymas.

— Dėkokime už tai Tba- 
Nan (Dievo Motinai)! Meg tu
rime Jai aukoti gausių aukų.
Malekai, tu palydėk karo gro
bį į mūsų juną. Kas belaisvių 
norėtų kovoti draugę su mu
mis prieš priešą, su tais mes 
elgtumės, kaip su saviškiais.
Kurie nenorės, tuos nuvarvsi- 

ame į slėnius ir priversime 
femums dirbti.

— Ten guli sužeistas jau
nas lietuvis, kuris norėjo per
eiti į mūsų pusę, bet buvo pa
šautas, — tarė vienas karei
vis. ’ *•

— Malekai, jeigu jis dar ga
lės joti, paimk jį su savim į 
jnną. Ir ten tegul jį slaugo, 
kaip mūsų broli. Mes visi kiti 
pasitraukime žemyn nuo kelio 
ir užstokime rusams perėjimą 
per terpeklį. Tegyvuoja lais
vė! Mirtis rusams!

4. Abchazų prietarai 
' Marjubas ir Mara atidžiai 
žiūrėjo nno uolos viršūnės į 
netolimos plokštikalnės takelį.
Jiedu laukė sugrįžtančio su 
turtingn grobiu tėvo, taip pat 

* brolio ir kitų junos vyrų. Ir 
neapsiriko. Netrukus pamatė .reikalas už tai bausti. 
nrieSekv knoDM Maleko tė- — Dėkui... mes iŠ jo fouvo-

VAIKAS

Prancūzijoje gyveno šeima.
>y. Tai Kennetli gu |a ^jma gyveno senutė.
. amžiaus, Gra- joje buvo dešimties metų sū- 

Riders, kuris ,neijs. jįg. buvo labai munda- 
gyvulių parodoj gUg įr švelnus ir labai mylėjo 
gali įie tik ant savo senutę. Kada jig parei-, 
et ir triksus iš- <įaVo iš mokyklos, paskalty- 
nėti pradėjo bū- davo jai, nes ji jau negalėjo 
j amžiaus/ matyti. Bėt jo tėvai parodė,

" .----  ■ -.. kaj jį buvo jiems įkyri ir pa-
C r O d 1 S rodė jai, kad jie nemylėjo jos.• * t . • _

Vieną dieną sūnelis pamatė,
naktį, kad jo senutg valgė iš medi-

yisą dieną nįo puoduko. Jam širdis labai
eta nei duonelės, skaudėjo. Jis pasiėmė medžio
ės balto pieno. įr pradėjo drožti. Kana jo

i greitai bėgu, tėvai pamatė sūnelį taip
i nesustoja drožiant, jie paklausė, k'ų jis
aš be batuką, daro. Jis atsakė, kad jis jiems
ų, ir be kojų. drošiąs medinius puodukus,

, „ kad jie galėtų valgyti iš jų
l, prašom, prašom , , . ,
! tiktai galvutę, — , 3 J“ . "» a‘
i j. • sabvmą pe susigėdino ir pra-tanią zmog,,
ę, tr minutę. * .* galėjo valgyti prie stalo iš to-
akys šalto stiklo, kjo pat indo, kaip kiti ir tie 
lė kieto plieno,— tėvai pradėjo mylėti senutę 
■n visą naktį, taip kaip jų sūnelis. Po to at-
i visgį dieną. sitikimo visi gyveno laimin-
Vytė Nemunėlis. ^a’’

• . - Marcelė Beriinytė,
Šv. Pranciškaus mok. 
8-to skyriaus mokinė, 
Indiana Harbor, Ind.

Lietuvoj, Baltijos jūros pa
kraščiai, vienintelė vieta 
pasaulyje, kurioje randasi 
gintaras. Jūros krantų gyven 
tojai ieško šio brangaus mi
neralo jūros krantais, ypatin
gai po audrų, kurios išjudina 
'didelius akmenis, po kuriais 
randama gintaro. Dažnai vy
rai brenda į vandenį net iki 
pečių ir ištraukia vandenines 
žoles, kuriose randama įsipai
niojusio gintaro.

Nušvarintas ir nužibintas 
gintaras siunčiamas į Danci
gą. Čionai iš jo daroma karo
liai, rožančiai, kryželiai, lai
krodžiai, auskarai ir kitokie 
gražumynai.

Lietuvaitė 'nepilnai pasipno 
Susi, jeigu netari gintaro ka
rolių. Mums lietuviam^ džiau
gsmas, kad mūsų brangioji 
?>alelė Lietuva yra apdovano
ta tokiu gražiu žemčiūgu.

Pranciška Baliauskaitė, 
Nekalto Prasid. mok. 
8-to skyriaus mokinė, 
Chicago, Illinois.

į paiųokas.

Ne tas daug dirba, kas 
darg dirba, bet tas, kurk tu 
ii gerą tvarką.
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l’jmiadienis, gruud. O 1P-i <’

Kun. M. Brundza

CH1CAGĄ APLANKIUS
i tai kur susitikom po penk'ų 
' metų nesimatymo, sveikimla- 
nius mane linksmai prabyla 

J Imant Cbioagoje sarmata I kun Ur j.. Vaitkevičius. Ma- 
. .būtų neaplankyti Tėvų Mari- j tai> ir tu 'jau 8k^ernūa apai_

(Tęsinys)

Marijonų 3wuiaarijoje

jonų įstaigos, Marijos Kalne 
lių, Hausdale, UI., kur yra 
Marijanų seminarija, juo la 
biau kad seminarijos Kekto-

kirpai, nebebūk amerikonus. 
— Kokiaių suole sėdi, tokių 

■*) ir dainų dainuok, — Laikau.
damas atsakau* jaut, kokį šva-

* rius, kun. dr. J. Vaitkevičia? i rkjj nusipirkau New Yorke,
1 yra mano giminaitis, gi jų lokį ir dgvįu> kad Jau žia to. 
^Provincijolas kun. J. Jakai- kia ,nada
*tis mano draugas, taigi sek- 
J unadienį tuoj po pietų su kum.

Urba ten ir išsirengėm. Ištik- ‘ torius štai> k.jdgl mūsų nia
• rųju gražūs tie Marijos Ke.!- da, rodydamas į savo sutanų, 

neliai (Mariau Hills), gražio- nesiinafno. jau vį^um ,W 
je pozicijoje. Marijonai moka

— Oi, tos mados, mados 
linguodamas galvų taria Rek-

ŽMONIŲ PRIETELIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ti įpročių, kurių jis turi at
mokti. Nustatyti inet laikini 
valgymui, miegojimui, beni- 
maudymui ir pasimankštini 
mui turėtų būti įsteigti pačio
je gyveninio pradžioje. Mažu
tėlis reikalauja tvarkingos ir 
ri-bvnatingos priežiūros.

šių dajktų. Jis turėtų būti dęų gali nebūti apdovanotas tului- 
šmuiias siekti turėti gerų k ii- Ha veido ir pavidalo synwneti*:- 

ja, bet Švari išvaiada, rųzių 
veidai, spindinčios akys, rau
donos lūpos, perlų dantys, tu-, 
kli forma, sveikatos ženklai.

no sudėjimų, gerų virškinimų.
, išvaizdų sveikata ierėjanč.'ų, sekti teisingo gyvenimo ir da-1 “ . ....stiprius raumenlb ir judėjimo 

niakmumų, kad jis galėtų ge-~
Viso gyvenimo studijavimas ria u išpildyti jo Tvėrėjo tik-Į sykiu su tobula kūno lygsva- 

ir aūginias yra visa pertruni-' dų ir kuo pr.tinkamiuu aK’ui- .ra kų visi gali išauklėti, teiks 
pas šiam vaikų auklėjimo dar- įduoti Jį prieš pasaulį. • I net didesnį sužavėjimų.

rymo pavyzdžius.

bui šiam pasauliui ir sekau
č am. — Parinkta. •

Kuo 'Tirai kalti aavo 
' vaikams

1 Sveikata yra visos būtybės 
pilnumas. Visi tėvai kalti vai
kams pavestiems jų priešių- 

j įai netiktai duoti jiems pride- 
žymi viešnia pas Chuxųp rančių priežiūrų, bet taipgi iŠ

majcrų. Chicago majoras Kel 
ly ir jj aplankius Mrs. Betsey

Kiekviena motina nori,-kad Kur sveikata reiškia tiek Į 
jai. taikos būtų gražus, bet'daug, apsiimti kito asmens li- 
išoi inis gražumas gema iž kimo priežiūra švari atsako-
sveikatos viduje. Tas pats tie
sa apie pobūdžio gražmpų er
ta kų mes pripratę vadinti 
gerumu vaike. Yra labai sun
ku žmonėms ai brendusių me
tų, jei neturi kokį nors su šl

mybė.
Yra tai pamatinis dėsnis vi

sose auklėjimo linijose, kad 
vaikas nebūtų leidžiama? įgy-

UETUV1AJ DAKTARAI
iauk lėti jvos kartink kūno loipraį, būti akais
jo reikalavimų, kad jie gale- linksmais ir meiliais su
tų teikti protingų klusnumų k tau kenčiančiu nuo WogoKjelsberg, 71 ui. amž., vyriau.

- w. .. ... met^ toki* P"1 noži°.iu> «*«' šia dirbtuvių inspektorė Npr
parinkti sau grazaas vietas ir va;bk l stoki,,* nonfluiuvn tik- .. . ~ \ - - -

- — - - . ’ v vegijoj. Prieš porų metų, dčt nag vaikas turėtų būti moki-
vis tokių pat jr tokių pat. a senatvžs pasitraukus iš parei- nanias žiūrėti į savo kūnų kaip

į jo Tvėrėjo jam paskolintų 
vartojimui Jo tarnystėje, it 
kad jis neturi jokios teisės 
kaip nors pažeisti arba sutru- * 
mpinti jo naudingumų per sto-‘ 
kų priderančio jo prižiuro ji-1 
mo. Jis turėtų suprasti, kad 
galvos skaudėjimas yra vienas 
iš gamtos priminimų apie ne
kurtuos pražengtus įstatymus 
ir kad nesmagumas patirtas 
gali gerai sužadinti jame gė
dos supratimų panašų į kaltė- 
žinojimą, kurs turėtų pasekt: 
iv rovinių įstatymų peržengi
mų. vJišvUvėtų būti ^nųkį^iji- 
mas, įęad jo kūnas; ta;p rū
pestingai ir nuostabiai pada
rytas, buvo sutvertas į Diev o

geromis sųlygomis. Surado ir 
.nebrangiai įsigijo Marianapo- 
lį, Thompson, Conn., kur ga-

gerai, sakyk Broliuk, kaip pa J gų, dabar lanko J. A. V. stu-
■g, . - ,, , . tiiika Amerika, ar ilgai čia (jįjuodama dafbininkų buitį.
mta, y pa/-, puikus parkas ir nianai būtiT <________________ 4
tomo. rfmai, visos viliojs,: Patikf kur gi Wpatik-, j^i — sako sesutė Marija, mtn
surado ir Marijos Kalnelius, įtekus j “laimės šalį”, dar; mano gera pažįstama, dar bo- 

.Hinsdale, „Iii. sale Chicagos, }r kaip pafcinka, tik žiūrėk; VUsi giedorka iš vikaravime 
kur yra nuošali, kaip tik sc- kajp puįkiai atrodau, ai- ne? j laikų Simne 1516 metais. • 
įuinarijai, vieta. Tačiau nieks Q ar į|gaį parseks čia pabūti i — Ir kaip n papily Vyti c- 
jiemų tų gražių vietų nepavy- prįk|auSys nuo aplinkybių.; gant Chicagoje tokios įžymy- 

• di, nes jie ne sau tai rengia, j,3f,Hįu> kol seselės neišvarys, bės, kaip kad Marijonų sami 
tvarko ir puošia, mat jie vie- — Na, jr kain jau įajp bj0. r>ar;jaĮ
nuoliai, jie mažu kuom pasi- gaį nianvt apie Seseles. Jo.; —Sesute, ar neturi kų nors 
tenkina, tik visucUu.nei, tik 1 įo nemoka daryt. Štai kun. U-,mumis išgerti, mes visi iširos- 
įstaigoms, kui lavinasi simtaj rba kada jair pas jas kapelio- j kę, sako Rektorius, 
musų jaunuolių ir auklėjami nauja; KapelTmuusi ir pats, į —Turiu, turiu, Tėvelį, pra- 
katalikiškoje ir lietuviško je t kol Sveikam patiks, juoką u- šaų sęstie, a$ tuoj atnęšiu. . 

ip (tžiaugi&si nih- damas tarė Rektorius kuh. Dr. -Na, irdvasioje. Kųip džiaugiisi
kų katalikiškoji visBo*»t«ė j. Vaitkevičius, 
Maiijanapolio Kolegija, kaip linksmas,

už valandėlės atneša, - i Fę
kaip visuo- j mums Sesutė' visų ųsūotį ska- 
simpatingas, nios ir šaltos giros. {Bešneku

gamtos įstatymams. Kiekvie sve>kat©«. Kiekvienas vaikas

AJCKĮjf GYDYTOJAI

DR. A. I MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgnua 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Kasdion išskyras Soredą, 
Sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos įr Rugpjūčio mėne
siais ne^us valandų popiet, bet nuo
10—12 vai. rvto.

noriai ten leidžia tėvai »«vo pdnas ūpo> šnekus, pilnas bri- Įčiuodami, bematant jį tuoj ir navejksla ir kad tai io Da 
sūnus, nes žįiOj tcad jų vrikai kų ir energijos. O jau žinių, ištuštinom. Gerk kun. Rėkto- uirtlkvti ii tai ii arti-
pasieks ten ne tia aukštu mo- įvairių pas jį, tai rodos !rius išvadžiojo mus po visų 1 - k - „„lįį. sutarime su

^islų, bet gaus ir katalikiškų visas aruoda.% visas mokslo ' seminarijų, parodė profesorių i ’
pasaulėžiūrų ir išsineš iš ten • bagažas, tik spėk klausytis, 
tvirtų lietuviškų dvasių.
našiai ir Ifiusdade, IR., 
narijojei Taigi T®»
įstaigoi tai tvirčinasi čia ka 
faMky'bčs ir lietuvybės fortai... į

Privažiuojam Marijos Kal
nelius. Graži ir didinga trijų 
aukštų seminarija su savo pui 
kia koplyčia Šviečia iš tclo.
Kaip gražini sutvarkyti prieš šiai į refektorių, gal ten m-

— Na, Sveteliai, gal malo- 
ūrėti nmsų semina-' 

njų, pertraukė kalbų Rėkto- 
riu«. t |f

pirmuojn pavyidžiu; kad nt- 
kambarius, auklėtinių kiascs jį ,uUrįįtj arta
sales, ir t.t.č Paskui nusivedė Lu^pjjyti; kad visada jam ga- 
į gražių koptyfilĮ. IStiknjjų 11Imai6 Mdiil( jis auklės jįK
graži ir jauki koplyčia. Tai 
didelis buvo užsimojimas ir

Prašom, prašom, kun. Re- pasiryžimas pirmojo rekto-
ktoriau, nes mes negalėsime 
čia ilgai užtrukti, turim sku
bėti į pamaldas.

riaus a. a. kun. V. Kūlikams-, 
ko, lik deja neteko jam su
laukti jos pašventinimo. Koks

aeminarijų gėlynai, kliornbaų 
kaip kukliai ir natūraliai įtai
sytas fontanas prie Marijos- 
stovylos...

Pasitinka mus prie durų 
klierikas, kuris prašo mus į 
vidų ir užklaustas praneša, 
kad namie ir Rektorius ir Pro 
vineijelas. Įveda mus į nedi
delį, bet švarų vieškamharį. 
Tuoj ateina ir Rektorius.

— Tai kų, eisime pirmiau .ypatingas, tikrai liturginis ir 
gražus marmuro didysis alto- 

(Tęsinys 6 pusi.)sinie kų nors išgerti prasivė- 
dinimui. .

Įeinam į gražų, didelį ir 
švari) refektorių (valgomąjį). 
Ant sienos kabo didelis ir gra 
žus kryžius. Per visų refek 
torių kelios eilės stalų. Į re
fektorių įeina seselė (Seserų 
Vargdienių Kongregacijos# iŠ 
Marijampolės).

— Sveikas, Tėveli! Ir kaip
Na, sveikas Ip'olau, ma-Įčia patekai į mūsų serninari-

S

/

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, I1L
Utarn., Ketv, ii Pčtu. 10—8 vai. v.

3147 So. Hakted St., Chicago 
Paned., ^ered. ir Sukat, nuo 2—9 v.
Tel. Ofiao:'

ayette 40X7
Tel lamų:

' 6186

Res.:
8466 W. 48 St.

!. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofialf vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rex. ofiso vai.: 1®—12 A.M. 

ir 6—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal aatartį.

DR. VAITUSH, OPT.
I.IETl’VIS

OFTOMETIUCAU.Y AKIU 
SPECIALIOTAS

Suvtrft M metu praktikavimo 
Mano Garautavinutbi

Palengvina akių (tempimą, kaa es
ti prleiaatlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akjnius. Visuose atsi
tikimuose egsaminavlmas daromas su 
elektrą, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taiso moe.

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

Daugely atsitikimų akys atltal-o- 
niori be akinių. Kaišu, ptgk,h kaip

4712°SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

TeL OANal 2346

DR; F. G. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvercais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St 

TeL CANal 0402
=

DR. W. Y. RORAlM
PHYSICIAN and SUROBGN^

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

1 iki 4 ir nuo 7—-9 v. vakare 
ToL Melrose Park 660 

Res. 2126 8. 5th Avė., Maywood Av. 
Phone Marvood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Oalumet 6974

OFISd VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS $ - * 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

besistengdamas, jei galima, 
pagerinti jo pajėgas ir jo ene
rgijų, kad jis .paliktų labiau i 
panašus į tobulųjį pavyadį. Jis 
turėtų būti mokinamas, kad 
Dievas padarė žmogų teisų; 
kad dėl šios priežasties jie 
turėtų visados stovėti stačias, 
žiūrėti aukštyn, siekti geriau-

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETR1STAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0623

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir lobai (domų, Povilo 

| GALTIMIERO ■ 
RADIO PROGAMŲ lt STOTIES WJULC. <1430 K) 

PlnMdlriSnlt — nm 10 M ItdS v«L «ak. 
Peoktadienlato — mo Tt» H TOD vai. nk.

. SeSnadleiitais —moM0«M0 vaL

3E

GERIAUSIA VITA PIRKTIS NAIIU1 BUMUI
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., 
patarnavo West Side apielinkeį parduodami ir tabydami pūde 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti.... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

I

EMIL DENEMARK, Ik.
Buick * Cadillac • LaSalle

3860 Offden Avė. Tel. Crawford 4100

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

DR. STRiKDLIS
PHYSICIAN and 8URGEOH 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspact 1930

Res. 6968 So. Talman Ava.
Ree. Tel. GROvehfll 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 W. Marquette Road
Vai. 2—4 ir i—9 vkk.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
♦ Subatomis Cieeroj

1446 So. 4®th Ct.
Nuo 6 iki 9 vai. vak.

TeL OANal 0267
Res. PROapect 6669

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

Rezidencija: 0600 89. Artesian Avė. 
"VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

8 iki 8 vąl. vakari)

Tel. CANal 6122

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6450 S. Rockwell St 
■ Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
USTUUIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

fievedoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. ▼. 
Bebatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.

Tel/ Prospect 1012 
Res. TeL Republic 5047

Yetephone: BOUlevard £800

JDSEPH J. 6RISH
UEYUVIS ADVOKATAS'

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 
-Telefhoiie: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

MLHAUBICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
4931 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
&«.: TM. PLAsa 2400

VALANDOS:
Nuo 1042 ▼. ryto; 2-3 Jr 7-8 v. vak. 
Nodėliomisjioo^JOJki^^^Tal^diena

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Talafonas Mllhray 2880 
. OTISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
▼ai- po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.

DR. S. BIEžiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868
Office Phone Res. and Offiee 

PROspect 1028 2359 8. Leavltt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 1706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St. Chicago

Nedčlioni ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Falrfield Avė.
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir. Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. ©fa. REPublic 7696
Melrose Park 620'

DR. A. R. LAURAITIS
D1NTIBTAS ’ —

2423 West Msr^nette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-6 p. p.; 6-9 v. ▼. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK. ILL. 

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v.

TeL LATayetto 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DijrniTAi

4300 Sa Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakare 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį.

TeL Office W«ntworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SDSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

ifiskvrus scrcdomis ir subatomis

DR. B. J ZDRRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS IR RJ3ZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chicago, Illinois 
Tel HEMock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Šeštadieniais 
pagal sutartį.

Tel BOUlevard 7042

DH. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KSNveod 6107

' SIU. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo ^^0—6:30

756 West 35th Street
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Resideacijos TeL BRVerly 8244

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR GHIRUS«AS

4157 Archer Avenue
. Ofiso va).: 2—4 ir 6--8 p. m. . 

Rezidencija
8939 So. Clarement Ava 

Valandos 9—10 A. M.
atarti.

Chicagos Dėtuvių iv. Kryitens li
gonini, kaip jų pripaiino American 
Medical Aseodation ir American 
Oollege of Sargėmis, yra Clasa A 
rūlies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų U- 
goninų priskyrč prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitče 
jos patarnavimu. 2700 W. flBth 8t, 
tel. HEMlock 8700

Naudokitės patarnavimu ty daktary, dentisty, advokatų ir biznierii^, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



VIETINES ŽINIOS Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geri 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities i

3RIJA uiokėto viri aštuonių imtų j

I
draug'j« yra < Labai gausai dr-ja parėtu u* 

>s apie kelioli- ir Marijonų kolegijų, tam rei , 
olerių, kuriais kalni ka* tnet aukoja ii kp- 
bei jų geimas sos. Rengia bankietėliua, kml i 
Me. Geresniam parėmus parapijos basėms,j 
įgijos gerų da- prisideda prie parap. metinio 
ie tuviam s, pa- pikniko darbu ir aukomis ir, 
skaitlinių. ‘t.t. Dabar draugija turto turi’ 
ėnesin&nis mo $2,636.93. Narių skaičius hti-l 

ais, balinis, ha vo Pliekęs Iki 182. Nariais j 
ūkiais paremri- »io j«1 dr-joj yra buvę ir tel<-| 
a:s sukėlė 17.- r»: M- Andruikevttius, P. A 
Irgi buvo di- lvhna, M. Atkočiūnas, J. Ale 

ems tikslams; hna, A. Babičius, A. .Bsumilii, 
draugijos nu- Baltakis, P. Baltakis, A 

Bažnyčiai. Dėl Di?lis, S. Balsevičius, P. Ber- 
įsipelnė gražu ižinskas, B. BogUseviČius, K 
>8 išlaidos bu- Bogusevičius, A. BoguseviČius 
šgavimas ear Butautas, J. Berkelis, V. Bo 
įas draugijos liūnas, S. Buividas, K. Bugen -1 
itspausdinimas tavičius, J. Daugirdas, M. Dau 
mklelių, vėlia girdas, V. Diržis, A. Daugir- 
ikos), nupirk- das> J- Gedvilas, L. Gl’oeerU, 
ntos, priejuos- • Grigas, A. Jasinskas, V. I 
•ių, ženklų lai- kutaitis, A.. Unikauskas, V 
nwj, nuomavi- Kaitulis, M. Karečkas, J. Kai- 
ėžės, nuoma už ‘■u^8» A. Kupčiūnas, J. Kišo-Į 
įmins, siunti- liaE’ K. Kupris, J. Kanapė, B.

J ... . Kizelevičius, A. Kupris, V
* . i? ' Kaūsilas, J. Kupčiūnas, J. Ka 
Pr*e « e,r°U rašauskas, V. Kavaliauskai, 

ių uz < ran , Kadziauskas, J. Karčiaus-
nanus, to- g Karečkas, M. Kareč-
aukos, auka , n iz- • w t * kas, P. Karpavičius, M. Lu

ji, gau'-i aiiA.i Lukožaitis, A» Ma
igai n t. . >< ą Marcinkevičius, V?
o Seserų Kazį- .r . . T \r • iMereckis, J. Marcinkevičių®,’
<s narys t Mockus, D. Maksvytis, V.
a aukojus Tau- u ..

d t į Mociukoms, Mureaka, V.
8J*. ?'.Nausėda, J. Naujokas, A. Pla-

18 simtus c- n^įfina^ M. Prigmantos, A. 
etuvos vės Palubinas, P.

Aukso ir St- ... _ . » « . .. . Plečkaitis, J. Risk a, J. Reinis, gi gausiai pa- ’ "7
, .v J. Rauskinas, K. Rauskinas,etuva graižiau _ _ ’
.. ... j • >.. Rėkus. U. xiH uogIiūtih s, Av* istiprėtų, drau- . ... ’ ’

irusias lietuvi . . ’ ,
, nirko iferu Rn«ienius» J- Kemeikis, D.

, Rėkus, F. Razmanskis, V. Ra
paims. Wl to, X’ ’■K'

kiškos spaudos “>.?• Ą. St»-
,. _ ... ncvicius, A. bteponauskas, J.co dienraščio ’ . F ’

1 kPlws de ftlaJU8» T- Šlajus, M. Sriubas, 
L t L Slauta, K. Šlajus, L. Ski-
J a a 8 mėlis, M. Stankevičius, V. Si-

* nkevičius, P. Sriubas, P. Sut
kus, J. Sinkus, K. Šerpetis,

_ V. Stroga, J. Sadauskas, J. 
<Į.J' įsE • Sedis, J. Serevičius, A. Sta

nevičius, P. Smilgius, A. Sa
kys, P. Tamoševičius, J. Uni- 
kauskas, V. Unikauskas, L. U- 
rbonas, A. Vaškfinas, M. Va
lentą, P. Vaškūnas, A. Valuc- 
kas, J. Valūnas, K. Valeikia, 
V. Valavičius, K. Vaškūnas, 
V. Žilinskas.

Garbės žiedus afl» dovanas 
y» gavę lie nariai: A. Sapi-, 
ta v ūžiąs, A. Vaškūnas, ZV. Kai-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ZB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

TeL LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DYKAI

Kun- Pranas Serafinas, MIC.
Šiemet gruodžio 3 d. suėjo 17 metų, kai su šiuo pa

sauliu persiskyrė kun. Prrfūas Serafinas, M. L C., bu
vęs Visų Šventųjų ir Aušros Vartų parapijų klebonas 
ir vėliau ifetojęs į Tėvų Marijonui vienuodijų. Buvo 
uotus veikėjas ir mylimas visos Chicagos lietuvių tar
pe. - ;

17-kos metų mirties sukaktuvėms paminėti už a. a. 
kun. Prano Serafino sieląi bos atlaikytos! šv. Mišios 
“Draugo” namuose Brolių Marijonų koplytėlėj gruo
džio 7 d.^T»:30 vai. ryto, o Aušros Vartų par. bažny
čioj bus atlaikytos šv. Mišios su ekzekvijomis 8:30 
v. ryte.

Velionio gerbėjai ir pažystami prašbmi būti šiose 
pamaldose ir pasimelsti už jo sielų.

IMIrbėlal auktteanės rOMas 
paminki* h* rratanaala

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Cklcaroj

Suvirk 6# metų prltyrlm.

Pirkite tiesiai U dirb turke tar 
taupykite pinl<ua

Mee atlikome darto* dancellui 
tymeenių Cklca*ca Lietuvi*

tūlis (du garbės žiedus), P |ITi pono Į I AIMėTI 
Tamoševičius, M. Karečkis, «hW0II LMlVlEII

M. Lisauskas, A. Kupčiūnas, TURTĄ
A. Babičius, A. Baumila, J. ______
Reinis, J. Kišonas, V. Nausč- Tai priežodis tarp rūkytojų 
da.'tdu garbės žiedus), K. Ku- visoj Amerikoj. Kur tik ei- 
pris, A. Plančiūnas, J. Raus- site, matysite žmones atudi- 
kinas, K. Rauskinas, A. /Bal- juojant Old Gold Piešinius ir 
tokis, A. Bislig, J. Daugirdas,! rūkant Dvigubo Švelnumo 
M. Valentą, Pv Vaškūnas, AJpid Gold cigaretus. Visi nori 

i Valuckas, K. Valeika (du ga-(laimėti $10(1000 cfcoh dovanų, 
rbės žiedas), A. Prėskiems,’ P j Kontesto s prasidėjo pereitų 
Beržinskas, A. Marcinkevičius j mėnesį ir dar yra laiko įstoti, 
jj. Sedis, I. Rėkus, M. Dangir- Visiems mūsų skaitytojams 
idas (dvi dovanas), A. Kupris, reikėtų pasinaudoti šia proga. 
V. Kaušila, J. Gedvilą (dvi Nėra jokių mįslių išrišti, 
dovanas), P. Plečkaitis (dvi Kontestantui tereikia vartoti 
dovanas), V. Valavičius, V. paprastas žodžius pripildyti 
Jučai tis (dvi dovanas). Jj. trūkstančių kalbų piešiniuose. 
Gliozeris, M._Sriubas {uįmet Mekanikas arba troko dri-

(Nukelta ant 6 pusi.) ver>’8 turi lygių progų su pro-;
1 . fesorium laimėti 1-roų dovanų.

SKAITYKIT* BIZNIERIŲ Nuvykite pas arčiausių «I- 
BARGKKUS “DRAUGI” garėtų dealerį ir gaukite ofi- 

— —■ ■ '» ; ■■ — cialį Old Goki Kontesto Bu
letinų su pilnomis taisyklėmis 
ir smulkmenomis.

Šekit patarimus atydžiai. 
Jei jūsų dealeris neturi Pie
šinių Buletinų, kreipkitės į 
“Drangų.”

CHICAGO, ILL.

„v**":

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

CICEROS LIETUVIŲ 
ORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

NARIAI CHICAG 
LAIDOTUVIŲ DlUFE9S BYWAYS

AMBULANCE
DYKAI

/AM-SAV Now CRANFr- ^5 
f NCvea kino KCaPinc ut 

THOMC ^ILLV dOMiCS — 
LETa have A -Snaffy b«t* 

OF 5ČANPAI— OK A Coop 
MURPUiTtoK-f 

TmE Macą XI NJE^Ccm OKI ,

Urba Flower Shoppc 
4180 Archer Avenue

4348 So. California Ava. 

Phone LAFayette 3572

OARY, DTO. LAIDOTUVIŲ DIR1KT0RIAI 
KELNER — PRUZIN

[jrcriausiaa patarnavimas — Moteris patarnauja 
KM , 620 W. 1Mb Ava.

8319 Litoaniea Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Litoaniea Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cioe 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GBOvehill 0142

TAUPYK ŠIĄ 2IEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY B FUEL OILS 718 W«at 18th Street 
Phone MONroe 3877

ll||l|IINI*ii>

1646 Weat 46th Btroet

Phone BOUIevard 5203-51BLUE FLAME RANGE OIL
' DB0DIAUA8 AUBJOS DXL VISOKIU PK«Ų IK BOILEKIŲ 

Ištirtos vartojant ir Laboratorijoj — pripažintos kaipo aukščiausio laipvnio — 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. Weetern Av. Chicago, Illinois

B. KAMAPACKIS, Savininko,

IR 4704 So. Weeter» A 

TĖVAS Tel. VIRginia 0883

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

BOLLEV ARD 4M13

Uilalkom elektrlktn] Kabinetų.. karAtua Ir garo kanibarhia; autrlklam 
Ir Ihredu maaatua: ParelbMm JOaų avetka lai V1OLBT

Sptodnltala tr eleroe Vantom Kalno* labai prieinamo*; Moterų diena

8854 So. Halated St 
Phone BOUIevard 4089

2314 Weet 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyriai 42-44 B. 106 9 
Phone PULlman J270
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VIETINES ŽINIOS CLEMCS CAR M AU£Y K- 
HND F.'O, ROM WHKH MM WAS TAON M G(JN taupymai. 1 

MAI. PARK
I“. \kkn;i (imu* in-l.).
'I \ :..• n’.i iimir l'l/n
\ Kurila i\i,.n* l'.Cii i , ... ',...L;. <

' ' I' I H , i ’ ' ,
\ MaktiAka (um,- lf1.'!! i:; ),

I Kaitulis (iiiirė l!'!!:: U*.), H
\| "'lauk. \J, HH (mile ri:f.’,,

1 l''i,,,;tl"' "'Ule l'J.’U nie’ ,, k
A. Balučius fiuirč 1!».'!'» :» .), ■ ''. ! i."’".

J. Riska (mirė 193G motais), >
A. Sapitavičius (mirė 1936).

Keturiems draugijos nariu-
in? išmokėta už visus metus H^RRS^Di^
ligas pašaipi, būtent Juozui
Naujokui, Adomui Preskie- EE
nini, Vincentui Nausėdai ir Apiplėšimo Lwkp01
Pranciškui Aaškūnub "Dabar piegjkaį apiplėšė pašto viršini 
draugijoj pilnų narių yra virš jis lengvai o viršinii
60; Šiaip yra didesnis skai- kuriuo plėšikai pabėgo su pii
čius. t’l --------- -r--—-------- ■■ i

• Luo pat draugijos įsikiiri I bavo ir sukrovė didelį rekuf- 
mo pirmininkais yra buvę A. dų archyvų A. Bislis (rašt. 
Sapitavičius, A. Marcinkevi- virš dešimts metų) ir dabai- 
vius, K. Knpris, J. Valaitis, tinis rašt. V. Rėkus (irgi jau 
J. Lapinskas, P. Alekna, Išbaigia dešimts metų). Buvo 
Ramoška, R Viaškūnas ir da ir 3 ra daug draugijos narių, 
baltinis pimn. V. Mačiukonis. darbščių ir sąžiningų, kūne 
Ilgiausiai pirmitunkavo a.r.zi- užimdavo tai kasieriaus, tai 
nų atilsį Andriejus Marcinke finansų rast. vietas, arba ir 
vičius (penkiolika metų), ži- kitokias valdyboje bei komi- 
noma, išrinktas keliais atve- sijose vietas.
jais. Protokolų rašt, buvo šie: Dabartinę draugijos valdy- 
Kmtkevičius, B. Lidikevičius, bn gndaro: p;T(fti _ v Ma. 
Kunevičius, Bislis, J. Knpčiii- ;iukonis> vice pirm. - P: Srlu- 
nas, Žekaitis, Paskačimas, Pa- w prot raSt _ y. B4kas

1 lubinas, P. Sriubas, Karatu?- jgdm. — K. Lukošaitis, fin. 
.kas ir dabartinis rašt. V. R* _ A Sakyff> jo 
kus. Iš jų ilgiausiai pasv.lar _ v- Bmrantavičius. knso.<

ŠV. JUOZAPO DR JOS 
SUKAKTIS

Susirgus JR vyskupui B. 
J. Sheil vakar Avė. Vardo ka
tedroje neįyvko įvairių vie
nuolijų klierikų šventinimai.

Mūsų ražtlntse— Keistučio lr Lie
ta vnc Spulkose milte tauoytl. pari- 
■kolvtl, namus pirkti, parduoti, ran
duoti. apdrausti.

Krelnkltka naa:
JOHV P. EVALDAS. sekr.

AIO W. SS St. TH. YARda 37*0 
«-ha

TAU W. tk «t. TH. IT A V mark W IMUM
LONDONAS, gr. 5. - Bri- 

tų jūrinis lėktuvas sudužo I- 
talijos pakrantėse. 2 asmenys 
žuvo ir 11 sužeista/

«rrwip«’'
Maltu* ores nebelelna nro durta, kada 
Įdedame “weafher atrloa.” Taip pat 
nebelelna lr nm Kp-i rel-
kalinau. p«kuiHt MPiMlock 2573.

J. PUPTOKAR 
f4»lt Ae Plfhmcnd Rt.

PARDAVIMIT ftlFft APftĮ vienybę nesueisim, je> 
rust; bė slėgs mūsų širdis. r»H n««v»ikatoa norime irrelt nnr- 

<luoti 8l"ftaoę. Biznis serai Ifidlrb- 
tns, marinos seram* slovvjo. BI*. 
nln vieta : 2309 Po. Hnvne Ave.,
.fivinliiĮin roątvklt: 20(18- W. SS Rt.Kas nori būtinai atsiekti 

sumanytų tikslų, — niekad 
nepailsta jį siekdamas. R’ack Gold Lump arba Eeg 80.00. 

Mine run $5.75. Stoker Screenings 
*5.00.

GRUNDV MINING CO 
> . CANel -7447

COAL
Anglys

PARDAVIMM BVNGA1,OW
S kambariu naujas vflrlnis bunga- 
low. Tarelduoda pigiai.

6 41 j So. Tripp Ave.ILLINOIS
ANGLYS

Kelioms dienoms papigintas ISparda- 
vimzųs lotų, kurie randasi ant Mlch-^ 
Igan elero kranto tarp Indiana 
Park lr Miehigan City. Y.ra 
kalnuotų lr lygtų, be mlSko lr^H 
ml&ku, prie pat ežero Ir toUau num 
vandens. Dėl informacijų lažkals 
kreipkitės J “Draugo” administraci
jų, 2384 So. Oakley Ave.. arba tele
fonu CANal 7790. -

(Tęsiny* 4 pusi.)

rius! Kokios gražios stovylos. 
Languose jan vitražai ir vis į 
tai atskirų ąsmenų, daugiau
siai kunigų aukos. Pirmutinis 
langas šalę didžiojo altoriaus, 
tai J. E. Chicagos Vyskupo 
sufragano anka, kuris tų ko
plyčių šiemet ir pašventino. 
Visuomenė nesigailėjo jai au
kų bestatant, nesigailės ir to
liam aukų, kad jų gražiai iš
dažyti. Ir verta.

Einam pas Gerb. Provinci
jolų kun. J. Jakaitį. Rektcrįus 
ūius atsisveikint*, nes skubi- 
naši į jų rengiamų piknikų 
Gi Provincijolas pasiūki mums 
pasigrožėti jų sėdu ir pozici
ja. Taip, sodas didelis ir gra
žus ir gražiai tvarkomas. Di- 
deliamdas plotas dar jaunų 
skiepų. Pavadino skaniomis 
kriaušėmis, tikrai lietuviško? 
duonos. Gaiįa, nebuvo laiko 
apeiti visos posesijos, tik iŠ 
tolo visu kuom. pasigėrė ję šku • 
binomės namon į pamaldas.

Nut ................. .. 600
Screenings (Indiana) 5*00

PlRRIl DABARIt KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PKIKMIESei LO6E

Tel. ARDmore 6973
RENDON KAMBARYS

Bendon kambarys vyrui arba mer
ginai. prie matos Šeimynos. Kamba
rys pečium apšildomas, viri patogu
mai. telefonas name. Galite matyti 
vakarais. Atsišaukite:

S231 So. Emerald Ave. 
antros lubos priešakyje.

4affl*nt statyti sau nauj* namu 
ir pertaisvti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder, 

0739 So. Mapleirood Ave., 
Telefonas PROspeet 1188.

Parduosiu labai pigiai mSno 3 aukš
tu mūrini narna. 2 fletal po 6 kam
barius. rilto vandens Šiluma, 2 ka
rų mūrinis garadžlus 1 blokas nuo 
parkSs. 114 blokai nuo gatvėkario. 
AtsiSaukite:

639 West 18th Street, arba 
telefomjnklte CANal 1183. 

Priežastis pardavimo — liga.

— 80 Proof — ‘ ‘ -
Labai gardus gėri
mas. <'.« i U it I.iri n I

\ .U-, Krupniką -n
karšta arbata paša- 
linsit slogas. RUKImI
Mrs panlmi.lam tik 
į tavernas. Ten irKgW||IS| 
reikalaukit.
J kitus miestas ta ĮlIBiSBiM
Vernams .,r,]rnn> pa
sianėiame ekspresą.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų label]
INTERNATIONAL 

Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Ave.
CHIGAGO, ILL.

Pilono Bonlevard 0470

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
(Sveterių Krauto- 

v6 Atdara Kas i Diena Ir Vaka-
Ir Set

' Padieniais. 
Telefonas Vlctory 3486 
504 VVest 33rd Street

KF.IKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras akles darbui, turi 
btttl prityręs melžti karves. Ckls 
randasi į žiemvakarius nuo Wauke- 
gan, apie 70 mylių nuo Chicagos. 

Atsmaukite laiSku arba telefonu: 
M R. BEN 8AWOKIN, 

Wadsworth, Iii.
Tel. Majestic 946yS

SKAITYKITE “DRAUGĄ

JŪSŲ SENĄ RADIO
Kaip po lietaus pasirodo 

saulė, taip po nelaimės lauk 
laimės.UNIVERSAL

RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato

giausia Valgykla - 
Bridgeporte

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

yanų “door prize”, kurių au
kojo biznierius F. Seibol ir 
F. Miliauskas, mUsų duonke
pis. Kas laimės, jų dovanų, bus 
patenkintas.

Pirkite tikietus iš ankste. 
turėsite užtikrintų vietų. Rap.

■■unnniiminMiuNiNai
PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI

Du Svarbūs Dalykai:
1.—RalUbloM Motor Salcn DYKAI prirengs Jftm> 

knr*ri karboratorių Ir generatorių žiemos va- 
iinčjlmni. yuy/fr

3.—lr duos 20% nuolaidos kai pirksit krateri

“U wlll Likę Us 
4030 Archer Avenue Tel. Virglnia 1515Placeda Mažonienė sako ma 

činsi “Vagis“ prieš 16 metų. 
Dabar labai nudžiugo išgir
dus, kad turėsimi progos dar 
sykį pamatyti gražų veikalų. 
Jai žmonės, kurie jan matė 
nori vėl pamatyti, tai kų ta
ri daryti tie, kurie dar nėra 
matę. Aišku, būtinai turi įsi
gyti tikietus iš anksto ir lau
kti gruodžio 12 d., kad “Va
gis“ pasirodys Ciceroj, Šv. A- 
ntano parap. salėj.

Beje, su įžangos tikietn ga
lima bus laimėti brangių do-

TREČIADIENIAIS 

TARP 
4.-00 Ir 4:30 

IS
STOTIES

WEDC

(1210 kflocykles)

Stebėtini pagerinimai Naujų Radių.
Lengvai pagauna stotis. " t
Išduoda gražų balsų.
500 Radių setų RCA Victor, Philco, Zenith, General 
Electrie, Croeley — turi būti išparduoti — išmai
nyti. Iki $50.00 nuolaidos ant jūsų seno radio ar 
piano Budriko 25 metų Jubiliejiniame išpardavime.

JAU GATAVI
Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais. t

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago

IIHIIIIHIIHIUlWIIUIH«IIHIIIIIIIIIIIHHHIINIHHWUIIimWIHNIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIII

Tel. CANal 9565

WEST SIDE VIEŠBUTIS
t. J111B kambariai rendon. dienai 

AR savaitei

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

3409-11 So. Halsted Street
Telefonas BOUIevard 7010 •jfflBgS RA,'R ltENIU,N |,ri- V,S'-' fATil-.MlIMI-

VE8ELftM8, šokiams, baliams 

Walt«r ffėfhM. VIRTUVĄ. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI

2435 So. Leavitt Street Chicago, Ilk
IIIIINIIimnilHIMIIIIIIIIIIIHmilIHIlIMHINMIlIlIHIimillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PMiklauayklte Budriko LloturiHkų Programų: WCFI. 970 kli, 
NedžUoJ 7:30 Ikk 8 va.1. vak. WAAF. 820 kil. Petnyčioj lr 
NedPUoJ 4 vai. po pietų.
WHFC, 1430 kil. Ketvertai* nuo 7 Iki t vai. vak.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


