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DELBOS NELAIMĖJO 
VARŠUVOJE

Lenkai atsisakė pasimesti su 
Vokietijos naciais

PARYŽIUS, gr. 8. —
Prancūzų spauda pripažįsta, 
kad Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Delbos Var
šuvoje būdamas susidūrė su 
nepavykimais. Jis rado, kad 
Lenkijos valdovai yra drau
gingi Prancūzijai, bet toli 
drauguigesni Vokietijos na
ciams. Sakoma, toks yra len
kų užsienių ministerio Becko 
nusistatymas. Ir to griežtai 
laikomasi. Delboeo misija 
Varšuvoje buvo lenkus ati
traukti nuo nacių. Tas visiš- 
kai nepasisiekė. Nežinia, kų 
min. Delbos laimės Bukareš
te, o ypač Serbijoje.

Sužinota, kad Lenkijos vai 
dovamg ypač nepatikęs min. 
Delboso pasiūlymas susieiti į 
draugingus santykius su Če
koslovakija. Pasirodė, lenkai 
šiuo klausimu per daug fana- 
beriški. Vokietijos .narių ko
voje prieš Čekoslovakijų, sa
koma, Lenkija laikysis Hit
lerio skverno.

Čia pažymima, kad Pran
cūzija pagaliau turėtų imtis 
priemonių prieš Lenkijų. Jei 
ji atsisako pasimesti drauga
vusi su Vokietija, Prancūzija 
turi pagrindo suardyti su 
I^enkija padarytų karinę sų- 

' jungų. Ir tada tegul ji žinosi.

ĮRODYMAI GAMBLERI teisiant
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Karas čia pat, sako maršalas Bodeonj; 
seilėtai “pasirengė”

MASKVA, gr. 8. — Mas- las. “Ir galime sutriuškinti 
kvos karo zonos komendan- juos ėmus urmu, ar pavie- mus pristatė čia matomų lentų, kurioje išrašyta arklių lenk
tas maršalas Budenny politi-’ niui, dienų, ar naktį, vasarų, foni? tvarka ir laimėsimai. ;Vakar jis išteisintas. (Acme.)
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VOKIETIJOS KATILIUI 
YRA TVIRTI SAVO

TIKĖJIMU
TAIP PAREIŠKIA ARKIV. 

GROEBERIS LAIŠKE

AMSTERDAMAS, Olan
dija, gr. 6. -— “Jei .prieš 
Kristų ir Jo Bažnyčių kova 
būtų tęsiama ir priešų, šėli
mas didėtų, mes turimo pasi
tikėti savo šv; tikėjimo tvir
tumu savyje”} pareiškia Erei 
burgo, Vokietijoje, JE. arki
vyskupas Konradas Groebe- 
ris andai išleistam savo ga
nytojiškam laiške tikintie
siems. Arkivyskupas laišku 
dėkoja kunigijai ir tikintie
siems už pareikštų jam ištiki
mybę ir meiliškų prisirišimų 
minint 40 metų kunigystės su 
kaktuves. Jo

SMARKI ŠALČIO BANG. 
ISTIKO CHICAGA f

Oro biuras spėja, šaltis gal tęsi] 
keistą dienų

Nepaprasta šalčio b Ang a
ištiko Chicagų. Mieste oras✓
lyg žemės ašigale. Oro biu
ras pareiškia, kad šaltis tę
sis keletu dienų. Sako, gal 
nebus zero (nulio), bet arti 
to. Miesto apylinkėse daug 
šalčiau, negu pačiame mieste.

Per % šalčius daug gaisrų 
pasitaiko. Gaisrai dažniausia

sukeliami atšildant ūži >1 
vandenį vamzdžiuose. /.m 
nės raginami atsargiai elj 
atšildant vandenį. Na visi 
gali padaryti be pavojai 
arba sau didelių nuos t .. li^ 

Am. J. Valstybėse \ak< 
šalčiausia vieta buvo Cas 
Wyo., — 26 laipsniai žer 
zero (0).

?mif

Japonai Mia, kad Kinija pagali 
pasisakytu až taika

TOKIO, gr. 8. — Japoni- jusi, kad Kinijos diktatori 
'Ekscelencija jog užsienių ministerijos vie- gen. Či&ngkaišekag nori pi 

' randa, kad vokiečių katalikų nas valdininkų tik ranka nu- siūlyti taikų japonams. Be 
tikėjimas yra tvirtas ir nėra mojo gavus žinių, kad Ame- , kiti kinų kariuomenės vad 

rika ir kitos trys valstybės generolai priešinasi taikai 
stengiasi tarpininkauti tarp pasiryžę toliau kariauti K

reikalo bijoti priešo žygių.

Rocco Coluęio, Chicagoj, igkelta byla, Kaltinamas gam- 
bleriavimu. Bylos laiku policininkas Bert Gray j teismo rū-

mam susirinkime pareiškė, ar žiemų ir visada, kodų tik 
kad visiems būtinai reikia prireiktų. Mes milžiniškai iš- 
mobilizuotis, kadangi karas,1 augome. Sustiprėjome visuo- 

galiina sakyti, jaučia pat. jge frontuose. Šiandien labiau 
Ji, kalbėjo Sepetovka mie, reikalingi

telyje, arti Lenkijos pasie-Į
nio. Tenai jis yra kandidatu moblhzu0tis lr Prwiren8tl • RYGA, gr. 8. — Komunie-jse ir griežtai pasisakytų už
į sovietų unijos kongresų. Į Kas čia nežinotų posakio tų partijos organas “Prav-i Stalino režimų.

“Turime pasakyti ponams apie tuščių ,statinę. Girima- da” Maskvoje atsišaukia i: Stebėtojai pažymi, saugok, 
Dieve, kad šie “rinkimai”

įjoji Hntnnes 
po “iMiratiSkiiiosf rinkini

Savo keliu nacių režimas 
vis smarkiau užsimoja veik
ti prieš krikščionybę, o ypač 
prieš Katalikų Bažnyčių. Kai 
kuriais atvejais naciai ima 
sekti Rusijos bolševikų pėdo
mis kovoje prieš katalikybę.

Muniche nacių pastangomis

japonų ir kinų 

‘‘Japonija laukia išgirsti j

lus nesusipratimams, ako
ma, diktatorius ir paspruk

to sėkmės”, pareiškė valdi- i8 8f”Jdn0 k<‘ro .fro’to I'“® 
. , mėdama8 — kariaukite .1 zinuritąs. Lnokites. i
Japonijos vyriausybė luke- 

riuoja taikios pasiūlymo nuo
1 ė i ..'pačios Kinijos. Ir stebisi,

aao vienuolyno pastatų atok. pasiūlymas taip ilgai

JSk japoSfR:
ma “English Ladies” ir vie-
nuolynas pakeičiamas' “spor
to muziejum”. Katalikų pro
testai neigiami.

Municho geležinkelio stoty-
kapitalištams, kad mes pilnai sis niekad nesuderinamas su vįsus Rusijos “piliečius”, ^ieve’ Kaa ”ruunmar . prieg 12 metų įtaisytų ir
užaugome”, kalbėjo marSa l tikrenybe. I kad jie ateinantį sekmadien stStaTST ! kardinol° F/”lhaberi» P»«VCT

- - - ... ‘Stalinai. Ta, tuojau sukeltų koplyčių naciai išgriovė,
kad padarius vietos laikraš
čių kioskams.

Katalikų persekiojimai vyk
domi. Nacių vadai skelbia, 
kad artimiausiomis dienomis 
bus atnaujintos kunigams ir 
vienuoliams bylos ryšium su 
nacių prasimanyta “nedoro-

KINIJOJE PAGROBTAS 
MISIONIERIUS KUN. 

FRANKAS

TOKIO MIESTAS PASI ■ kratiškiausiuose 

RENGUS PRIE IŠKILMIŲ

gausingai dalyvautų “demo-j naujag įtariamų priešų sker-
rinkimuo- Į dynee.

riuomenė jau apgulusi sosti
nę Nankinų ir kas momentas 
gali būti paimta. Bet Kini
jos vyriausybė kažkodėl tyli.

Japonų vyriausybė girdė-jų reikalų

Taikos labai pageida n a pi 
ti Japonija. Bet ji n ri, 
taikos sumanymu i-kekų^ 
kas kitas pašalinis, bet 
Kinija. Japonija <1 *avn 
sistatymų pamatuoja tl 
kad šis karas yra išmtii 
japonų kinų naminis reiki, 
ir kas kitas netari kištį^į

TOKIO, gr. 8. — Japonai 
laukia Kinijos sostinės Kan
kino paėminrto ir pasirengę 

t triukšmingai minėti šį įvykį,
ma, kad pagrobtas misionie- Milijonai vėliavėlių ir popie 

' rius kun. Kiprijonas Frank
iš Mt. Carmel, buvęs kunigų

Iš Čenki, Human provinci
jos, Kinijoje, gauta kablegra

pasijonistų vienuolyno, Nor- 
wood Parke, auklėtinis.

Pažymėta, kad banditai 
kun. Frankų nutvėrė Paot- 
sjnge, gana tolokai nuo sri
čių, į kurias įsiveržę japonai.

Kun. Frank dvylikę metų 
misionieriauja Kinijoje.

MUSSOLINI PALEIDO 
SERBUS POLITINIUS

KALINIUS

ROMA, gr. 8. — .Viešint 
čia Jugoslavijos premjerui 
M. Stojadinovičiui, premjero 
Mussolinio įsakymu iš ' Itali
jos kalėjimų Jugoslavijos pa
sieniu paleisti serbai politi
niai kaliniai.

Sakoma, tas Mussolinio žy 
gis Belgrade sukėlė 
įspūdį.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ JU
GOSLAVUOS PREMJERĄ

(ŠANCHAJUS, gr. 8. — _______  V *
Aiškėja, kad iš Kankino lėk- g _ šventasiB

’ tuva pabėgusį Kinijos dikta-
. tonų gen. Ciangkaišekų japo-

rimų lempučių čia paskleista • vijosi. Bet dikta- ***** audiencij* Jugoslavijos
naudoti laimėjimo demons- torius i§giveržė i§ paVOjaus. premjerui M. Stojadinovj- f 

Nuskrido į Kiangsi provinci- &ui.

JAPONAI NEPAVIJO KINŲ 
DIKTATORIAUS

ve M

JIE DARO “MALONĘ”

MIESTEUO PILIEČIAI
PANEIGĖ CIO KAN-
' DIDAT^

MONROE, Mich., gr. /—

Šio miestelio majoru pilie-( 
čiai iš naujo išrinko Danielį 
A. Knaggsų, kurs šįmet kovo 
mėnesį apgynė miestelį nuo 
CIO darbininkų užplūdimo.

Tas įvyko per streikus* au
tomobilių fabrikuose. CIO a- ma jam iškelti bylų. Jis ea-

'. 1.

RUSIJOJ PERŠAUTAS, 
PRAVOSLAVŲ VYS- 
| v J4UPAS

tracijoms.
Japonų karininkai pareiš

kia, Nankinas paimti užtęs
tas tik dėl to, kad patenkinti 
japonų karingumo dvasių 
“bušido” — pasigailėti prie
šo, kai jis parblokštas ir ne
gali daugiau gintis. Sakoma, 
kinų jėgoms duodama proga 
pasiduoti. Jei tas nebus pa
daryta, miestas bus sunai
kintas.

SAKOSI BOMBARDAVĘ 
P ALMA MIESTĄ

BARCELONA, Ispanija, 
gr. 8. — Radikalų režimas 
skelbia, kad jo lakūnai bom
bardavę Paima miestų, Ma- 
llorca.. saloj. Girdi, dideli 
nuostoliai padaryta naciona-

džiugų, listams.
Be to, radikalai praneša, 

kad nacionalistų lakūnai puo

ŽYDAI STUDENTAI 
ATSKIRIAMI

MAISKIS PUOLA GEN. 
FRANCO

LONDONAS, gr. 8. - So- 
BUKARESTAS, gr. 8. —'vietų ambasadorius Londone 

Rumunijos universitetuose, Lvau Maiskig nesikišimo pa
lygini kaip ir Lenkijoje, žy- komiteto susirinkime puolė 
dams studentams įtaisytos at Ispanijos nacionalistų vadų 
8lriros nuo kitų studentų se- £en- Franco.

Girdi,,tas “sukilėlių” va
das generolas neilgai galėtų 
stovėti ant kojų, jei jo nėrėmKOVAI PRIEŠ KŪDIKIŲ 

LIGAS

SPRINGFIELD, III., gr. 
8. — Gubernatoriaus llornc- 
rio administracija paskelbė, 
kad valstybė ir už 1937 me
tus neims sau jokios mokes
čių dalies iš generalinių mo
kesčių už savastis. Girdi, šias 
mokestis pavaduoja pirkimo 
mokesčiai.

Dėlko turi būti kitaip. Iš 
generalinių mokesčių valsty
bės iždui per metus tekdavo 
apie 30 milijonų dol. O iš

tų svetimos valstybės.

Valgomųjų daiktų parduo
tuvėje, 302 E. 53 gat., nušau
tas negras plėšikas.

Chicagos aldermonų tary
bos finansinis komitetas į 19- 
38 metų miesto išlaidų sųma- 
tų įtraukė 18,000 dol. kovai 
prieš kūdikių ligas -a- kūdikių 
saugai.

NAGŲ IR SNUKIŲ LIGA 
VOKIETIJOJE

Netoli Kalėdos. Į Chicagų 
lę Madrido miesto dalį Puen-fi§ šiaurių jau atvežta galy-
te de Toledo, kur yra miesto 
turgavietė

bės įvairių rūšių eglaičių, idėja. Ta 
Taip yra. kae metai. [tania.

BERLYNAS, gr. 8. — Gal 
vijų nagų ir snukių liga skau 
džiai ištiko Vokietijų. Nepai
sant griežtųjų pastangų epi
demijų sukontroliuoti ir su
mažinti, ji dar smarkiau di-

oficialiai pripažįs-

RYGA. — Sužinota, lu 
neseniai Svierdlovske, 
Rusijoje, peršautas ir p< ti 
jų dienų mirė pravoslavųHį 
skupas Makarius Dėsi uk| 
Vyskupo mirtis buvo sb-piį, 
ma ir jo kūnas naktį petaid 
tas.

Žudikas suimtas ir y,i ln-

gentų vedami darbininkai iš 
kitų miestų bandė užplūsti 
miestelį neva padėti vietos 
streikuojantiems darbinin
kams. Numatytas teroro pa
vojus. • 1 * ji į |I|

Majoras Knaggs pareiškė, 
kad ' vietos darbiitinkai gali 
streikuoti ir pikietuoti, gali 
kovoti už savo buitį, bet kitų 
miestų streikininkams negali 
būti čia vietos. Jis suorgani-

pardavimo mokesčių kelinti! zavo piliečius ir Šie išblaškė 
metai susižeriama daugiau iš kitur atvykstančius CIO 
kaip 75 milijonai dolerių. streikininkus. Miestelis išva

duotas.
CIO turėjo savo kandidatų 

į miestelio majorus. Tačiau 
Knaggs daugumu balsų iš 
naujo išrinktas.

Iroaj, kad vyskupas veik 
prieš sovietų režimų. /

Svierdlovske yra bolš( 
bedievių kuopa. Matyt,'.žudi 
kas yra jos narys, a - šį 
kuopų savo lėšomis nusamdė 
advokatų jį ginti teisme.

3
HAMBURGE AREŠTUO

TA 80 ASMENŲ

NEPRIPAŽJSTA ISPANI
JOS BLOKADOS

IIENDįAYE, Prancūzija, 
gr. 8. — Britų ambasado
rius Ispanijos radikalų reži
mui, Sir Henry Chilton, pas
kelbė, kad Britanija nepripa
žįsta nacionalistų sukeltos 
Ispanijos krantų blokados.

HAMBURGAS, Vokietį n, 
gr. 8. — Policija suėmė bpp» 
80 asmenų, kaltinamų už 1 mi 
girnų pinigų traneakeijų h 
tatymo. Tarp kaltinamųjų y- 
ra įmonininkų ir prekybim 
kų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. -BAST ST. LOUIS, Mo. 

gr. 8. — Didelis gaisra# išli-Tbesuotumas; numatomas sni 
ko vietos gyvulių skerdyklas, guliavimas; šalta.
Nuootuolių būsiu iki 250,000 Saulė teka 7 ^)7, leidžii 
dol. 1' . • \ si 4.*18.



Ketvirtadienis, gruod. 9, 1937

“DRAUGAS”
UOTO ANIAN PAILY FBIEND

2334 S. Oakley Ava., Chioago, III.
PubllahaS 1MU>. Raeept Bunda?. 

■PaaCRIPTIONS: One Year — |«.Q0; 8l» Moaths► ».»0| Three Monthe — 12.00; One Month — 7fco. fB»» — One Year — >7.00; 81x Montha — >4.00;
^Tswti»in« ln “DRAUGAS'* trinta beet reaulta. 

I^ĮeerUalnt ratea ou applicatlon.

“DRAUGAS”
Uatna haadlen. Uakyrua eekmatflenlua. 

•aądradarhlanta ir kereepea«entania raitų ns«re*in*. 
tet papralonta tąl padaryti lr nepriaiunčlama tam tlhn- 
Stf m*° lenhlo RedakaUa paklaiko aau taiae UI 

įpinti viaua prialųatua raitų* lr ypač ke-

“L. Ž.“ užkliuvo ba^nytinip vynas. Gir
di, Lietuvoj kunigui kreiptai > “vienuolius 
marijonus, kud jie platesniu mastu pradėtų 
auginti vynuoges, iš kuriu norimai pradėti 
bažnytinį vyną gaminti“. Bet svarbiausia, 

tai vyno gamybai esąs reikalingas Romos 
leidimas, o Roma. nepageidaujanti* bad iš

DEMOKRATIJOS SIEKIA VIENYBES
* -

Demokratinės valstybėm šia I žntopių' akis parodytum, kai! 
ki» vieningiujio, kad galėtų'jįe dar yra gyvi. Aišku, tuo

MMBMMmNM

,4»U k tMUpd ■, _ _ .
.•MPonlauclkM aulyg tava nuoįldrę*. Korės 
: Realo ralytl trumpai lr aiškiai (jei raliai* raiomaje 
Mttnilnl pallaknat dideli ų* tarpua pataisymams, von- 

at polemines |r aaųsenlškųmų. Paaeaualoa kųreų.

poudentu 
raioc

BMdenoUos UUkraAtkn uadfcd&noft.
Redaktoriui priima — nuo 4 vak 11*1 "> »aL popiet.

UM£RATQa KAINA: '>■ ABI* r IK oi valatyb4ec:
„ — >4.00; Pusei metų — >>.!«; Yrime m*ne-
— ft.M; Vienam mOnealul Tie. Kltaae val-
• prenumerata: Matoma — >«•»>» Puael metų 

— 14.00. Pavieši* nwp. te.
Skelbimų kainos prisiunčiamo* pa-relkalavua

* PaMulioLietuviai Ir Kolonizacija
■ ""to -■SV’....

Dr. K Pakštas spaudoje dažhai kelia 
lietuviu kolonizacijos klausimą, kurį atnau
jinu ir “Pasaulio' Lietuvis’’ 1-me numery. 
Jis paduoda žinią, kiek kur gyvena lietuviu:

Nua 1880 m. iki šių laikų iš Lietuvos 
ėjo gana žymus žinomų dumpingas (taip no
risi vadinti neplaningą emigraciją^. Šiuo 
metu už Tėvynės ribų gyvena šie apytikriai 
lietuvių skaičiai: *

į • Jungtinėse Valstybėse apie — 650,000.
. Sovietų JRespublikoje per — 40,000.
Vokietijoj apie ...............   40,000.
Brazilijoj apie .............................. 35,000.
Latvijoj arti .................................. 30,000.
Argentinoj arti ............. r........... . 30,000.

1 D, Britanijoj arti.........................  20,000.
.• Kanadoj per ........ 10,000.

Urugvajuj arti ................ '.........10,000.
Vak. Europoj (Prancūzijoj ir k.) 5,000.
Australijoj arti.....................................1,000
Pietų Afrikoje arti ... ............ .’... 400
Kuboj if Meksikoj..........................    400
Mandžnrijoj, Kinijoj 200

susitikti su diktatūrų jėgomis. 
Taikos ddktrina jau silpnėja

jus vyno nepirktų, nes dabar veikiant įvai- pdrfala diktatorių militarinė?
jėgas, Briuselio konferencija 
prasidėjo kai liūtas, o baigė*
kai išgąsdintas zuikis.

Kuomet demokiatinės vals
tybės diskusuoja apie taiką ir 
tarptautines sutartis, diktato 
rįai, rodydami savo kumštį*, 
toliau žengia ir ima viską, ką 
tik jie nori. Taipgi, juo gar
siau diktatūros barškina aavo 
kardus, juo daugiau demokra
tijos tampa nuolaidesnės. Pa

rieins valiutiniams suvaržymams, labai su- 
inažėjiųdos ‘Petro skatiko’ pajamos, tai Ro
ma atsigriebianti bent vyno eksportu“.

Čia skelbiama tokia nesąmonė, kokią tik 
laisvamaniai begali skelbti. Visam pasauliui 
gerai žinoma, kad Roma nieko bendro ne
turi su bažnytiniu vynu ar jo eksportu. Tai 
yra pačių kunigų reikalas. 4‘L. Ž.’’ ir “S- 
ru” nusiduoda to nežinančios ir tas nesąmo
nes nori parduoti savo skaitytojams ui gry
nų pinigą. Bet mes -nemanom, kad jų skai
tytojai būtų taip akli, kad nesuprastų, jog 
tas žinias laisvaipaniai redaktoriai skelbia 
iŠ blogos valios.

tarpu demokratijų tarpe ran
dasi tik idėjų vienumas, bet 
ne akcija. Visos demokratije.- 
sutinka, kad, rodant savo ga
lę, būtų gulima išrišti taikos 
situaciją, i Tačiau, kiekviena 
demokratija pageidauja, kad 
kori kita apsiimtų pirmiau 
parodyti savo tikrą galią. De
mokratinės valstybės sako: 
Japonija yra baisi tauta ir 
dabai šiurkščiai elgiasi su sa
vo kaimynais kinais, bet, jes 
sako, Japonija gaii kartai-', 
kariauti ir prieš mus. Vadi-

tyrimo pamoka ir viešoji opi- demokratijos padėjo ku 
ni> kui kana, kaip krlmin.- *»“'» •*"* 9 su,8rties du
linis nusidėjimas, niekados ne- 
apeimokfc, silpnėja jėgų pric-

—y--------  .šakyje. ’ u-

SLA kuopos šiuo laiku nominuoja kan- Jau negalima susikalbėti su 
didatus į centro valdybą. Už vietas centro Vokietija sąryšyje prarastų

Mūsij Susivienijimai

valdyboje smarkiai pešasi tautininkai - san
dariečiai ir komunistai - socialistai. Gaila, 
kad. katalikai neišstatė savo kandidatų, nes

kolonijų Ir vidurinės Europos 
valstybių taikos reikalais 
Toks yra padėjimas ir su Šu

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kad Vanagaitis.” (J. Tyslia
va “Vienybė“ No. 272.)

Čikagos Mėsos Biuras kus 
savaitę duoda patarimų šei
mininkėms,, kokią jos turi 
pirkti mėsą. Be to, duoda nu
rodymus, kaip tą mėsą kepti, 
šutinti, su kokiais cibuliais, 
pipirais ir kitokiais pri šiliu

kais. Daugelis šeimininkių sa
ko, kad Mėsos Biuras geriau 
padarytų, jei duotų ne pata
rimų, ale mėsos, nes jos paKuomet Antbony Edenas;

Norman Uavls tt Yvon Delbos Jcios gali patarti sau kaip ir 
pradėjo karštai argumentuoti su kokiais: prismokaig tą me-

Skaičiau gaaietose, kad 
koks tai Antanas L. pasigy
rė nežinąs kas tai yra depre
sija. Esą, jis yra vyriausias 
kukuris vieno treipo kursuo
jančio tarp Chicago ir New 
York.

Seniau jaunimas įsimylėda
vo įš pirmo pasimatymo, da
bar apsiženiję divorsuojasi iš 
pirmo pasimatymo.

apie taikos reikalus, Mussoli- 
nis nusprendė prisidėti prie 
Vokietijos įr Japonijos sutar
ties. *fvo būdu buvo įsteigti'. 
Berlyno, Tokijo ir Romos są
junga. To dar negand. Delbos 
(r Edenas iškėlė savo ranka? 
aukštyn ir išspyrė Lįtvinovą 
laųkanriš Briuselio konferen
cijos. Ruso dalyvavimas kon
ferencijoje buvo blėdinga na m 
jai trilypei sąjungai.

. Tikicnjlbėje Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos blokas nėra 
toks kietas, kaip atrodo. Jo<

są kepti, šutinti. Supykęs ant savo žmoni 
kuri jam priminė apie Kalė
dų preaentą, Jonas Rieskulis 
šitaip paąakė;

“Šių dienų moterys yra vi
so labo tik kablys, ant kurio 
kabinama rūbai ir skrybėlės. 
Dacol!“

Malianojaus Saulė skundžia
si svietui ant Lietuvoje “ka 
lin toju nauju žodžiu,” kurie 
“Vis iszranda ka naujo kad 
s ik irtis nuo kitu tautu. Pana- 
sžiai ir su vardais dienu san- 
vaitėje kaip: pirmadienis, an
tradienis, trecziadienis ir tt. 
Juokai!“

Saulė stikina už palskus: 
utaroikus, seredas, subątak.

toj organizacijoj fr katalikų yra gana daug.
Tautininkai ir sandariečiai smarkiai kovoja, 
kad neužleisti kairiesiems paskutiniųjų po
zicijų
sudaro
V. Bukšnaitis, vice pinn.j M. Vinikas, sekr., Į Didžiosios Britanijos 
Bačiūnas ir A. Trečiokas, kandidatai į iždi- jVas Halifaksis neseniai viri- 
ninkus; S. Mockus ir V. Kerševičlus, iždo tavo Vokietiją. Berlyne gene- 
globėjai; dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, rolas Hermanu Goerlngas nu- 
Sąjnioningesnieji lietuviai, SLA nariai, žino- aįvwlė jį parodyti kolekciją 
ma, balsuoja už šį kandidatų sąrašą.

Katalikai nedalyvauja aktyviai SLA “po 
litįkoje’’, nas jie turi savo fraternalinę or
ganizaciją, būtent — LRKSA, Si organizaci
ja yra -grynai tautiška ir katalikiška. Dabar 
vedamas naujų' narių prirašinėjimo vajus. 
l>ėl to sveiki kūnu ir dvasia lietuviai kata
likai dabar gali rašytis į Lietuvių Katalikų

lija Ispanijoje ir Etiopijoj*! 
»u Japonija Kinijoje ir su mū

neuzieisu ku liesiems p—po- , kąljuyns beukjjro-
ucijų Sus-mo valdyboje. Dešiniųjų sąrasą i . Lietuvoje '
mdaro šie kandidatai: V. Laukaitis, pirm.: kupUOtOJ6

tarptautinių didelių medžiok
lės žvėrių galvų. Vokietijos
vice diktatorius Anglijos at- i turį daug susirėmiąinų intere- 
stovui parodė nepaprastai di sų. Tikrai, Jungtinės Ąmeri-

IB viso užsieniuose ...................... 872,000
Kolonizacijos reikalu, tarp kitko, prof. 

Pakštas taip rašo: *
Tad arti milijono lietuvių gyvena ui ek- 

gogrpfinės Lietuvos ribų. Gal apie pusę to 
skaičiaus- maža bempka lietuviškai,‘ties augo 
dideliuose miestuose, nurimk svetimų žmopių 
ir įtakų jūroje. Tik maža jų jaunišna dalelė 
g>vo progos savose mokyklose lietuvių kal

ybos pramokti. Tad nepridera jų kaltinti, kad 
įie pradeda ištąutėtį ir lietuvybei atšalti.

| ’ttta.utėjlmo banga paskandina ir kitų tautų 
emigrantus, kurie tik nesugeba planingai ko- 
lonizuoUs ir sukurti nofs mažučių savų et
nografinių sričių ir nesuranda būdo žemės 
ūkiuose kompaktine mase apsigyventi. Už
tat daugelis valstybių, nebeųorėdamos ištau- 
tėjiman pasmerkti tūkstančių savo tautiečių, 
pradėjo varžyti savo emigraciją (pav. Ita- 
li»t, o remti tik kolonizaciją. Tai yra labai 
svarbi taupumo politika, l^urią metas jau 
pradėti ir mūsų negausingai tautai. Jei nę- 
norime lietuvių' išmėtyti dumpingo būdu ir 
geriausių, veikliausių savo žmonių be sąly
gų dovanoti kitoms didelefcns tautoms, tai 
senąją emigraciją būtinai turimo pakeisti 
nauja kolonizacija. Šio uždavinio sunkumas 
daugumą iš karto nugąsdina«ir atbaido. Ta
čiau, po kelioliką metų užsieniuose gyvento* 
siems ir pastabiems veikėjams labai jau aiš- 

s ku, kad tik savoje etnografinėje aplinkumo
je mes galėtume savo tautyhę išlaikyti. Tai 
Įrodo ne tik puikus prancūzų pavyzdys Rytų 
Kanadoje, bet- ir daugelis kitų šiek ar tiek• 
pasisekusių bandymų, kaip kad ukrainiečių 
Vakarų Kanadoje, vokiečių ir lenkų Pietų 
Brazi 1 i joj, vokiečių Čilėje ir k. Kolonizaci
jos reikšmė mūsų tautinei plėtotei yra nepa
prastai didelė. Todėl, jai realizuoti neturime 
gąilėtis savo jėgų ir didesnių lėšų. Gerai 

, paruošta kolonizacija, tai tarytum tautos da
lies persodinimas į platesnius ir deriingos- 
nius kraštus, kuriuose ji ateity išleistų nau
jus, pilnus lietuviškos gyvybės dingus. J ko
lonizaciją' turime žiūrėti, kaip į patriotinį 
žygį, suteikiantį mūsų tautai daugina erdvės 
ir geresnio pragyvenimo šaltinių, neardant 
pasaulinės taikos ir ramybės.

Nesąmonių Mėgėjai

deles žvėrių galvas, surinktas 
įš medžiojimo Europoje, Afri
koje ir kituosespasaulio kraš
tuose. Gan. Goaringas, juokau- 

Susivienijimą žymiai palengvintomis sulygo-pastębįjo; “Mes dar
muu. r

Kadangi SLA priima visokli? nusistaty
mo žmones, dėl tp jam yra didelio pavojaus 
patekti j Maskvos agentų rankas. LRKSA 
tokio pavojaus nėra ir nebus, nes jo nariais 
gali būti tik tikri lietuviai patrijotai, tik 
tikintieji 3monės.

Remkime Saviškius

Dabar yra laikas, kuomet įvairios krau
tuvės, ypač vidurmiesčio krautuvės, gražiai 
išpuošia savo langus, kad tik daugiau pir
kėjų privilioti. Mat, prieš Kalėdas žmonės 
daugiau perka. Perka sau visokių reikmenų, 
kitiems perka dovanas. Tuo būdu prieš Ka
lėdų šventes susidaro žymiai didesnis pre
kyboje judėjimas.

Dienraštis “Draugas“ dažnai rašo apie 
tai, kad lietuviai prieš (šventes ir visada 
remtų savo tautiečius biznierius t. y. pirktų 
visokias sau reikmenis lietuvių krautuvėse 
ar bent pas tuos, kurie lietuviams yra pa
lankūs, iš kurių mūsų įstaigos bent retkar
čiais turi šiokią tokią naudą.

Žmones visokiais būdais vilioja vidur- 
Biieąčio didieji bizmai. Bet vykdami ten pirk
ti, pagalvokime, kokią naudą lietuviai turi 
iš kapitalistų užlaikomų krautuvių. Ten nu
vykę parapijų veikėjai negaus aukos bažny 
čiai, 'mūsų visuomenės veikėjai negaus pa
ramos nei tautos, nei kultūros, nei labdary
bės darbam.-,. Tos krautuvės Besiskelbia nė 
lietuvių spaudoje.

kąs Valstybės, Prancūzija ir 
Didžioji Britanija turi mažes
nį interesų konfliktą, negu ka
ringų valstybių trupė. Pasta

iuepęidėjome Stalino ir Benes 
galvų prie šios kolekcijos“. 
Nėra abejonės, kad Vokietiją 
mano pridėti šias galvas prie 
savo politinės kolekcijos.

Kada Hafft&sas Berlyne 
žiūrėjo į nežinomas galvas, 
.kurios kabojo ant sienų, Ame
rikos atstovas William Builfft 
nuvyko į Lenkiją. Jis Varšu
voje pasimatė su Becku, Cen 
kijos užsienių reikalų sekre
torium. Amerikietis Bullitt į- 
spėjo Lenkijos politiką, kad 
jis neremtų klaidingo arklio. 
Beckas jam pareiškė, kad Le
nkija visuomet simpatizuoja 
demokratiniams idealams, ta
čiau, jis pažymėjo, krašto geo
grafinis padėjimas tarp Vo
kietijos ir Rusijos sudaro kliu 
tis palaikymui deAnokrtotįnių 
principų. Žinomi, Beekas nie
ko neužsiminė apie pagrobtą 
Vilniaus kraštą.

Dabar Yvon Delbos, Pran- 
eūzljos užsienio reikalų mini 
sferis, ruošiasi’ vyktį į Varšu
vą, ir į mažesnių valstybių so
stines. Ką jis galės pasiūlyt', 
išskiriant Prancūzijos meilę 
Jugoslavijai, Lenkijaci jr ki
toms tautoms, yra klausimas 
Kaip jisai galės išaiškinti to
ms valstybėms, delko Pran-. 
cūzija sulaikė karo ginklų eiu- 
ntihią Kinijoft;,Kardų tarškė
jimas, rodos, yru daugiau į«

rai s jai s lajkais Lepki ja, Itali 
ja ir Japonija puolė tik silp
nas valstybes.

Čainijoj yra paprotysnu
mirėliams duoti kelionpinigių. 
Bet čainai nustebtų sužinoję, 
kad Amerike būna atsitikimų 
(politikeriai taip surėdo), jog 
įnirusiems šeimos nariams, 
arba draugams, mokama ne
blogos algos.

Gatvėje prie generolo pri
eina grandinis ir, kariškai pa
sisveikinęs, paprašė leisti 'pri
degti papirosą. Generolas nu
stemba, bet leidžia užsidegti. 
Paskui sako:

-- Tamsta, matyt, energin
gas karys! Taip tiesiai eini 
prie generolo ir prašai leisti 
papirosą pridegti!..

Grandinis didvyriškai vėl 
pasisveikina ir taria:

— Na, ką gi, generole! Jei-
............. ——-r— i gu jau mes, viršininkai, ne-

“Jeigu manę8 klaustumėte,. susitartume, tai ko bebūtų ga-

Demokratijos, kaip kaimo 
gydytojas, kuris užrašo nor- 
katiškus vaistus vėžio ligai, 
kadangi tas palengvina skau 
8mą. Europos demokratijos ne
pasitiki viena kitai ir nei sa
vim. Jos jau pametė viltį sa
vu, galioje susitikti jėgas jė 
gomis. Mūsų Dėde Šamas ne

kas valdo Chicagos lietuvius, 
aš, neabejodamas, pasakyčiau,

Įima norėti iš paprastų karei
vių!. .

Jau paruoštas Dariaus ir Girė
no paminklo projektas

KAUNAS (Tsb.) — Amži-jgai delsiama Ilgai komite-
nosios atminties transatlanti
niams lakūnams Dariui ir Gi- 

sjskubina kari&uti už Europos | rėnu* pustat\ti vertingą pa- 
demokratinins idealus, n»s ji- minkl» b“vo tuo-
buvo daug kartų priganą- j“u P° Lituanikos

karo paskolomis. Jis dabar žuv,ni° Lietuvos vi-
sėdi savo bakūiSSje ir žiūri pro , »“»■»«”«. sujaudinta didvy- 
plySk kas dedasi pasaulyje. ž5'«iu> ParQ<1S duosnuinų 
Tiesa, valstybė, kaip šeimyna jr tuojau paminklui sudėjo 
arba asmuo, inegali ilgai gy .{aukomis apie 120,000 litų, 
venti puikioje' iaoiiaoijoje. Aero Klubas sudarė pamink.

Aa.i-.s- -i- j lui statyti komitetą.Anksčiau ar vėliau, rodos, z
reikės surasti kokių priemo-
nių, kad būtų pažaboti Japo
nijos, Italijos, Vokietijos ir 
Lehkijosr nepasotinami apeti-

Kaune einančios^ “Lietuvos Žinios“ la
imi mėgsta skelbti viaokiausKs nesąmones 
ir net šmeiitus, taikOmūs dažniausia katali
kų adresu. 1

Tas nehąi nonos ir šmeižt ils mėgsta pa
kartoti sandariečių laikraštis.

Priežodis sako — ranka ranką mazgoja.
Dėl to nežarstykime savo sunkiai uždirbtų 
pinigų po tų kišenių*, įš kurių nė centas 
neiškrinta lietuviškam darbui paremti. Stip
rinkime saro UutleČių krautuves, kurių ve- 7eriau7io7*k^
dėjai yra mūsų žmonas, kurie priklauso Pr‘e ' ;
.mmų parapijų ir organtacijų, kur<e pare-"P16 
niia mūsų religiškąją ir tautiškąją Veiklą. 1 Dolyvavisįoą jėgos riuse- 

• ■ • , lio konferencijoje nieko geip
Sovietų Biiaijoa diktatoriau. SUliao v*l-i"/'**'?. W 

džia ir vėl-lulaU ...žaudytt trylikų auHkųl-?"5 t,kejoa, bjnt apsaugoti 9 
jėgų pakto dvasią. Nepadarė 
nei to. Įkūnvtj principai 9 jė-, 

gų sutartyje, rūdos, buvo tik

yahiirtlnkų komunistų. Matyt, kad ir jie ko
kiu nors būdu išreiškė savo nepasitenkini- 
>mą “demokratiškiausiais pasauly rinkimais“, 
korie jvyks būsįmąjį sekmadienį. . perijodiškai iškabinti

tas negalėjo nusistatyti, ku
rioje vietoje paminklą staty
ti: paskui daug buvo svyruo
ta, kokio pobūdžio paminklą 
statyti. Visuomenė ir per 
spaudą, ir laiškais, ir žodžiu 
darė įvairiausių siūlymų. Bu 
vo siūlymų transatlantinių 
lakūnų vardu įsteigti oro es
kadrilę, pastatyti muziejų, 
orlaivystės mokyklą ir kita. 
Pagaliau nusistatyta pamin-
kJą, kurą tikrai įamžintų 

Paminklo projektui parin- transatlantinių lakūnų dic
kti buvo sudaryta jury komi
sija, į kurią 'įėjo: profeso
rius Zigmaa Žemaitis — pie

tai. Demokratijų bairhė linkui alininkas, prof. Songaila 
ginkluotų jėgų konflikto pa- j Lietuvos inžinierių sąjungos 
drąsino diktatorius 'ir milita- • architektų sekcijos atstovas,
ristus. Pastaruoju laiku tik 
kartą didžiosios Europos val
stybės parodė savo jėga5!. Am 
glija ir, Prancūzija pasiuntė 
savo karo laivynus susitikti 
submarinų kampaniją Vidur 
žemio jūroje. SuBmarinų puo
limai paliovė.

Rodos, demokratijų knro jė
gą viešas ir’iįjtras parodymai 
bei išBandynias būtų gerinu 
šia įtaka ant diktatorių ir da
bartinių, karingų valstybių lai 
kos reikalais.

Adv N. Valasina

dailininkas Didžiokas — me
no mokyklos atstovas, daili
ninkai Vienožinskis ir V. Via 
girda .— Lietuvos dailininkų 
sąjungos atstovai, inžinierius 
Noviokis, — vyriauaias sta-

gąjį žygį ir jų asmenišką 
minimą.

iV^taute

Vieta parinkta Kaune, Vy
tauto Ąžuolyne; vieta graži, 
tarp šimtamečių - ąžuolų, vi
suomenės gausiai lankoma. 
Po to buvo paskelbtas kon
kursas paminklo projektui 
paruošti. Dailininkai ir archi
tektai konkursu labai susido
mėjo ir patiekė net 34 pro-

tybos inspektorius, architek-; j$ktus. Jury komisija jau 
tas Kudokas — Kauno miea- peržiūrėjo visus projektus ir 

iš jų išrinko du. už kuriuos 
paskyrė premijų (3100 ir'

to savivaldybės architekto- 
rius ir Baltrušaitis — Vy
tauto Didžiojo universiteto jgOOO lt.) Pirmąją premiją ga 
meno istorijos docentas. vo skulptoriaus Broniaus

Kadangi visuomenė iš kar 
to sudėjo didoką sumą pini 
gų, tai iš šios pusės pamin-

Pundžiaus projektas. Grei
čiausia, pagal akulpt. Pund- 
žiaus projektą ir bus etato-

Kiekvieno žmogaus talentas 
prie5: gimsta drauge su juo.

kio statybai kliūčių nebuvo. ,nas paminklas. Paminklas 
Tode) daugelis nerimavo ir;vaizduoja du aukštus obeliš- 
reišlcė nepasitenkinimą, kad kus — stulpus* sudarančius 
su paminklo statyba taip ii- (Tęsinys 4 pusi.)
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ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI
Kristaus Mokslas

SV. KAZIMIERO PARAPIJA HOMESTEAD

KAULAS: Iš kur mes žiho- 
mc, kad bus paskutinis teis
mas? • ‘ t i

JONAS: Viešpats Jėzus aiš
kiai mokino, sakydamas: ‘Bus 
ženklai ant saulės ir mėnesy) 
ir žvaigždžių, o ant žemės gi
minių prispaudimas ir sumiši
mas’. Tai girdime pirmaihe 
Advento nedėldieny. Čia Jė • 
žus Kristus aiškiai kalba apie 
paskutinį Dievo teismų.

KAULAS: Jeigu Dievas tei
sia kiekvienų žmogų tuojau 
po mirties, tai kam yra rei

tingas paskutinis, visuoti-
’s teismas? •
JONAS:, Dėl to, kad Dievas 

aiškiai parodytų savo gailes
tingumų ir teisingumų.

1. Gailestingumas, šv. Ka
talikų Bažnyčia, kurių Jėzus 
Kristus įsteigė, kuri mokina 
Dievo Žodį, sako, kad kol žmo 
gus gyvena ant žemės, kad ir 
padaręs klaidų, bet, jeigu da
ro tikrų atgailų, prašo Dievo 
•atleidimo, Dievas pasigailės tn 
žmogaus ir dovanos jam nu
sikaltimus. Tas reiškia Dievo 
mielaširdystę.

2. Teisingumas. Kadangi 
žmogus padaręs klaidų supra
nta jų ir jos baisias sėkmės, 
bet vienok nenori daryti at
gailos, tas žmogus miršta au 
savo klaidomis ir tada Dievas 
parodys jam tiktai teisingu
mų. Tai yra atiduos tai, kas 
kam priklauso.

Kaip žinome, šiame pasauly
je yra žmonių teisingų, dorų, 
gražiai gyvenančių, bet jiems ’

vo teisingumų, kad visi ma
tytų nuopelnus gerai ir blo
gai dariusių.

RAUDAS: Dužnai girdžiu 
kalbant apie du Įstatymus. 
Dievo ir artimo meilę. Ar be 
tų įstatymų negali būti žmo
gus išganytas?

JONAS: Ne! Jei kas nemyli 
Dievo, kaip jis gali eiti pas 
Jį? Jeigu kas nemyli artimo, 
negali mylėti nei Dievo. Ne
gali žmogus mylėti Dievo, o 
nemylėti artimo, kadangi i5.no 
gus yra sutvertas Dievo pa
veikslu ir panašumu. Kristus 
taipgi draudė kalbėti netiesų 
prieš savo artimų.

KAULAS: Esu girdėjęs, kad 
ir geri katalikai labai daug

Dųr žodį, kitų prie naujos 
klebonijos užbaigūno. Ant 
kiek teko girdėti, šių savaitę 
baigiama grindys dėti ir va
lyti ir kad ateinančių savaitę 
mūsų klebonas jau kraustysis 
į naujų klebonijų. Naujos kle
bonijos bus sekantis antrašas: 
2114 Sarah Street. Visas var
gas, klebonas skundėsi,, kad 
negalima į visų klebonijų nau - 
jų visų rakandų įgyti. Sod£- 
lietės pilnai įrengė vienų ka
mbarį. Takažauskienė su Mrs. 
Connors superka “venetian 
blinds” ir langų užtiesalus, 
parapijos komitetas, kurs su
sideda iš: St. Simonavičiaus, 
J. Skystimo, J. Čubio, A. Si
korskio, A. Jaškūno, P. Barš

li pečių į virtuvę. Kaip jiems | Praeitų sekmadienį pas mus 
pasiseks, ateitis parodys, nos lankėsi gerb. kun. Mikšys bos- 
ir čia randama pasipriešini- pioiumo Jeruzalėje reikalais, 
mas. Turbūt, kai kuriems tre- Bažnyčioje pasakė du gražius 
lininkams stoka šv. Pranc’š- pamokslus apie Šv. Žemę. Va- 
kaus dvasios. Kitur tretinin-, kare rodė įvairių paveikslų iš
kni labai uoliai remia visus šv. Žemės ir pasakė turiningų j jama ir reikalinga. Linkėtina, 
parapijos reikalus. j kalbų. Visas vakarėlio pelnas kad ji kuoveikiausiai įsikurtų.

Buvo žadėjusios kų nors ir paskirtas sukėlimui fondo į- 
mūsų sųjungietės įtaisyti, bet kūrimui hospicium Jeruzalėje, 
nutilo ir nieko nebesigirdi. Toks užeigos ngmas Jeruzalėje

vietas ir suteiktų informaci
jų. Tokia hospicium, kaip kad 
yra sumanęs J. E. vyskupas 
T. Matulionis, ir kurios reika
lais dabar kun. Mikšys lanko
si Amerikoje labai pageidan-

Kai kųs buvo žadėjęs ir dau 
giau šiokių - t.?kių daiktelių 
nupirkti, bet visi nutilo ir 
kažkur dingo. T.

lietuviams būtų labai naudin
gas, net reikalingas. Jis ga
lėtų daug pasitarnauti lietu
viams, kurie lankosi po šv. 
Žemę. f) lankančių• Šv. Žemę 
kas kart daugėja ir lietuvių 
tarpe. Pav., praeitų metų lan

kėčio, P. Žimančio ir J. An- 
kalba apie savo kaimynus.• tanaičio perki visus rakandus 
Kaip to viro išvengti? klebono privatinei raštinei. Į

JONAS: Kristus aiškiai pa- bendr4 g' ražtine visus rakan- kelienė — Teresa. Į tretininku 
sakė, kad kokiu 3aiku saikuo |dus graborius Adomas naujokus įsirašė: Marė Pos-
si, tokiu bus ir tau atsaikuo-J Marčulaitis' DaUr mūsų vai-|telninkienė — Teresa, Kata- 
ta, kokiu teismu teisi, tokin ,kinai subruzdo nepasiduoti -;rina Tumienė — Marijona ir 
ii’ pats būsi teistas. Kaulai iie suman© surengti nepapras- Juozas Zamulevičius. Tretinin

40 vai. atlaidų proga, lap
kričio 29 d. sekantieji treti 
ninkai padarė profesijų: Bar- kėši Šv. Žemėje Agota Palu 
borą Brazdienė — tretininkės čienė. Ji labai apgailestavo, 
vardas Marijona, Petronė No- 'kad nerado lietuviškos užo» -
rkienė — Teresa, Marė Pike- 
lienė — Bernadetta, Ona Pi-

gos, nei lietuviško' vado, kurs 
daug galėtų padėti lankant šv.

l
L

žinok gerai, kas blogai kalba 
apie savo artimų, tam pačiam 
sūgrįš tas blogas. Geriausias 
būdas vengti blogų kalbų a- 
pie artimų yra tas: kalbėk vi
suomet kų nors gera apie sa
vo artimų, nes kiekvienas tu
ri kokį nors ? gerų. Atmink,
kad blogas visuomet sugrįš Į 
pačiam, taipgi ir geras. Daž
niau melskis, o mažiau kal
bėk. J. V. S.

tų bingo gruodžio 16 d. ir iš ikai labai džiaugiasi Tėvo mi
to uždarbio nupirkti visus ra- Įsijonieriaus Morkūno gražiais 
kandus į valgomųjį kambarį, pamokinimais. Taip pat ir ki- 
Keikia jiems palinkėti pasise- ti dar vis tebekalba apie gra-

Iš Pgho. Provincijos 
Kunigų Vienybes 

Susirinkimo

kimo. Tai labai gražus užsi
mojimas. Reiktų juos visiems 
paremti, nes tas paskatins to
liau veikti ir labiau patrauk*! 
prie parapijos. Tikietus jau 
pardavinėja po 25c, gi dova
nos bus naujos popierinės do
lerinės ir daug kitokių gražių 
ir naudingų.

Tai taip dalykai stovi su 
rakandais naujoje klebonijoje.

Kas bus su kitais kamba
riais, tai, klebonas sakė, kad

žius pamokslus, girdėtus per 
atlaidus. Ypač jaunimas, nes 
klausinėja, kada vėl misijonie
rius Morkūnas atvažiuos į 
Pittsburghų. Vienu žodžiu, 40 
vai. atlaidų sėkmės labai ge
ros.

Gauta žinia, kad šįmet Ka
lėdų Diedukas į mūsų mokyk

Šių savaitę 'mūsų klebonas 
buvo 40 valandų atlaiduose 
kaimynystėje-Šv. Onos slavo- 
kų bažnyčioje. Mūs kleboną* 
labai gražiai sugyvena su kai
mynais svetimtaučiais ir vie
ni kitiems padeda visuose rei
kaluose.

nori sukelt fondų, iš kurio bus' 
suteikta Bažnyčiai Kalėdų ddQ 
vanėlė. Gražus tretininkų su
manymas. Jei jau tokia nuola. 
kad vienas kitam teikia Ka 
lėdų dovanėles, tai tuo labinu 
reikia neužmiršti savo bažn\ - 
čios, kuri kaip tik visiems y 
ra brangiausiu turtu ant /.e- 
mes. Darbuokimės, tretininkui, 
taip kaip jūsų Tėvas šv. Pra
nciškus darbavosi Bažnyčios 
palaikymui. Jam 'Bažnyčia tai 
buvo viskas ir Jos reikalu • 
visados pirtnoje vičtoje štai,'. 
Kad tų šv. Pranciškaus' dva
sių visi tretininkai taip Kupra/ 
stų, tai daug galėtų mūsų ba
žnyčioms, mūsų parapijoms j- 
vairiais bfidais padėti. Mos 
tretininkai tegul būna pav 
džiu visiems tretininkams.

lų atvažiuos per pačias Kalė
das, gruodžio 25 d., 3 valan
dų po piet, ir kad atvešiųs la 
bai gražių dovanų visiems ge
riems vaikučiams. I

Aukštesnės mokyklos mok.i-1 
niai, su pagalba parapijos cho-1 
to, kuriam vadovauja varg. 
Kazys Bazys, tuoj po Kalėdų 
rengia juokų ir judamųjų pa
veikslų vakarėlį.

Mus atlankė didž. gerb. kun. 
J. Ambotas, iš Hartford, Gon- 
neet., kurs grįžo namon iš Chi
cagos atlikęs svarbius reika- 
kalus. '

Gruodžio 2 d., Šv. Vincent a. tiems metams naujų valdybų, 
moterų klubas laikė mėnesini • Valdybon pateko: Ruzgiūtė A

Praeitų sekmadienį Moterų 
ir Merginų Klubas laikė su
sirinkimų, kuriame nutarė su
rengti vakarėlį gruodžio 26 d. 
parapijos naudai, o sausio 30 
d., 1938 m., “card party” tam 
pačiam tikslui.

Tretininkai dabar pardavi
nėja laimės tikietus. Tuomi jie

Šių savaitę mūsų vargom 
nkas S. Kimutis jau pradt 
išnešioti plotkelęs. Gražus ti 
iš Lietuvos atvestas paproty: 
kurs tėra praktikuojamas tik 
tarpe lietuvių ir slavų tautų 
Jei pas kuriuos per neapsi 
žiūrėjimų vargonininkas neat 
silankvtų, jį galima visados 
prie bažnyčios sutikti ir plot 
kelių pasiimti. Dėdė

Galite Išmainyti 
jusGain- šildytuvąSena Vandens su y
i«wm3 «»

BS8S.
Mažai

gabensis senuosius, nors kai
o____ o<f_______ _____ w—T.._ t Lapkričio 30 d., Pittsburgho kurie jaunębėpaStoyi akt kb- t T .. . . .
nelabai sekas: jie dažnai ken- ' provincijos Kunigų Vienybės jų. Bet kų dalysi, reikia, gir-, susirinkimų, kuriame išrinko nielė pirmininke, Šimeliūtė Ma Į 
čia prispaudimus, vargus, ne- susirinkimas buvo pas kun. M. di, taip daryti; kaip galima,, sekantiems metams valdybų, rcelė raštininke ir Urbonaitė
teisybę ir įvairius kentėjimus. J. Kazėnų. Susirinkime daly- jei mažai kas' teužjaučia. > 
Kiti gi žmonės yra turtingi, vavo visi provincijos kunigai.; Kad kiek būčiau .pĖAiiršęs, 
linksmi, kad ir kitus skriau- Iškelta svarbūs ir aktualūs re- kad tretininkai nutarė ftūpirk- 
džia, bet yra sveiki, turtingi Ilginiai ir tautiniai reikalai, ... ■ ■•ssssasssssssssUSz
ir t. p. Bet, tiek vargdieniai, kuriais sutarta bendrai veikti, pastojus laiųva&nafiiams kelių 
tiek turtuoliai girdi Kristaus Į Pittsburghe randasi avies prie katal jkų

mokslų ir supranta jį, bet vie-' 
ni užlaiko, o kiti neužlaiko. 
Todėl tas aiškiai rodo, kad 
turi būti paskutinis teismas

kailyje laisvamanių, kurie, aut 
nelaimės, suranda lengvatikių 
ir katalikų tarpe, o tie ju’OK 
remia, padeda jų veikimai.

tam, jog Dievas parodytų sa- Čia jeikia bendrai veikti, kad

Susirinkime pajudintas klau 
simas, tad ir Pittsburgho Ži
nioms išgavus platesnę auto
nomijų.

Kadangi susirinkimas bnvo 
metinis, tat buvo renkama va-

A! pavargusi širdie! kodėl ldyba, bet liko senoji, tai yra: 
tu esi liūdna ir vienų viena? |kun. J. Misius pirmininku,

Į valdybų pateko darbščios ir Elena iždininke.
energingos moterys: Ieva Mil- ---------------
ler, pirmininke, Albina Jeval- Gruodžio 5 d., Januškevi- 
tienė raštininke ir PaŠkauskie- čius Juozas atvyko su naujais 
nė iždininke. Nutarta sausio spalvuotais Lietuvos vaizdais. 
13 d. suruošti metinę didelę Jo paveikslus iš Lietuvos ga- 
“parę” ir pasikviesti savo Įima priskaityti prie gerian- 
vyrus. Locaitienė Ona išrink • šių.. Kadangi oras pasitaikė 
ta vedėja, arba rengėja tos blogas, tat nedaug žmonių su- 

parės”. Jų vyrukai sakoma sirinko. Bet kitų sykį jam at-

Šis PaslūĮyni 

Geras TJk 

TRUMPAM 

LAIKUI

• Prilyglnklt -ftiuos tris būdus vandens Šildymui, tada lr jūs 
norCslte smagumo, kurj AutomatISkas Oaslnls Vandens Šil
dytuvas duoda.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

• vertė
Kun. Ant. M. Karužižki»

Gruodžio 9-ta Diena

Kam šis tuščias išsiilgimas at
siliepiančio atsidūsėjimo? Ta
vo liūdesiai, tavo išsiilgimai, 
ištirimai ir pagundos yra ži-

kun. A. Jurgutis raštininku 
ir kun. J. Skripkus iždininku.

Prieš rinkimus kun. J. Vai
šnoras prašė išsirinkti kitų

nekantriai laukia tos “parės”, 
nes kasmet būna paruošta ska
ni vakarienė su visokiais pa- 
marginimais.

Baigusios susirinkimų turė
jo draugiškų vakarėlį, kurį la
bai gražiai buvo suruošus Stei 
nerienė ir Stasikonienė.

vykus prisirinks kupina sve
tainė, nes kurie matė paveiks
lus visiems labai patiko.

1. Šiltas vanduo lfi Jūsų 
pečiaus suvartoja anglln, 
kurio reikalingi apftlldyti 
jūsų namų. Kada pečius 
mitas, vanduo labai karft- 
tas—pavojingas! Kada ug
nis pečiuje nesmarkiai de
ga, vanduo nfira gana gil
tas vartoti.
2. Šiltą vandeni U seno- 
vlftko ftlldytuvo gauti, sun
kus lr negreitas būdas.— 
reikalauja daug kelionių 1

“Aš myniau spaustuvų vie 
nas”. — Izaijo LZIU, 3.

“Tikrai, jis dmė ant savęs 
mūsų skausmus”. — Izaijo 
un, 4.

Tu turi kovoti gyvenimo ko
vas vienų vienas, joks priete
lis, nežiūrint kaip brangus, 
negali nešti tavo skausmo. Jo
kia kita siela niekad negali 
nešti tavo naštų. Jokia ranka 
negali tau dovanos laimėti.

Vienų vieni mes keliauja
me per šių liūdėsio pakalnę, 
jokia širdiR pilnai neatsilie
pia į mūsų; kiekvienas turi 
sau sutikti savo rytojų, kiek
vienas turi vienas sau 
varginančiu keliu.

nomi Jam. ir jaučiami Tojo, Pittsburgho Žinių redaktorių, 
kurs karaliauja aukštybėse. — Griežtai atsisakius, nauju re- 
Ona Holyoke Roward. daktorium akliamacijos būdu

Nuošalumo valanda, pralei
sta nuoširdžioje ir uolioje ma
ldoje kovoje su, ir pergalėje 
ant, vienų vieno geismo arba 
gudrios slaptos nuodėmės, pa
mokins mus daugiau apie mi-; 
ntį, kuo pasekVningiau suža
dins apsvarstymo pajėgų ir 
sudarys apsvarstymo įprotį 
nekaip meto pasi mok i n imas 
mokykloje be jų. — Coteridge.

Visokiais būdais, kartais 
būk vienų vienas; pasveikink 
save, pažiūrėk kų tavo siela 
nešioja; drįsk pasižiūrėti į 
savo krūtinę, nes ji tavo pa
ties — ir apversk aukštyn ir 

eiti Žemyn kų tiktai ten randi. —
(Barbert.

išrinktas kun. J. Misius.

' Gruodžio 5 d. sodalietės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos, 
taipgi laikė metinį susirinki-

Pittsburgho žinių Red. •mų, kuriame išrinko sekan-

Gruodžio 6 d. palaidotas a. 
a. Dominikas Vilkys. Velionis 
buvo stambus šios parapijos 
rėmėjas. Palaidotas Sv. Kazi
miero kapuose.

Lai gerasai Dievulis sutei
kia jam amžinų ųtilsį.

Vietinis

skiepą prižiūrėti vandeni, 
be to, reikia Ilgai laukti 
kol vanduo suftyla.
3. kiltas vanduo ift Auto- 
matiftko Gasinlo Vandens 
ftlldytuvo nereikalauja prie 
žiūros, nereikia laukti. Vi
sada yra Šilto vandens 
krane — galionas prie ga
liono Šilto vandens IS Au- 
tomatlftko (ia«inlo Van
dens ftlldytuvo daugiau 
nekainuoja.

Iftmainyklt savo seną Šildytuvą ant naujo Automatlftko Ga-
X »“SX8”
NUVYKIT PAS ARTIMIAUSIĄ PLUMBERJ 

arba Teiefonuokit WABaah 6000 /
MOMM COOKMY K,hqhatx>n .. gas mcatino

Tėmykite Biznierių Bargenus

----- -- - - ■ - ■ -

DOT ANO OASM ARE HE L D 
HELPLESS ON A LARGE DtSC 
BV A POWERFUL FORCE IN 
THE INTERIOR OF THE 
.^APOS^N CRAFT

F^there's abutton ^ 
■OVERHERE/ IF I CAN JUST hM1 įtfh nr i ~ REAch

~ a Į < v 7,?*.' •' If*. ni &»■> . u ' ”• ’
" "* 1 ’ ' ****• tt*'*1 ‘

VYE'RE
FREE AT LAŠT." 
THAT MUŠT bE A a 
^SRAVfTY beamZ

THINK WE'D ZCOMEON.' 
EVER 6ET /< LET’S LOOK 
LOOSE/ 7 OVER THE SHIP 

AND SEE IF WE
■[M^missed anybo y/

rWE'VE LOOKEDT' i guess 
EVERY PLACE'AND/WE RNISHED 
FOUND NO^THEM ALL/ 
.ONE/ >J_ET^S RETURNTO 

™E MARTIAN S' FMWmibi -■ ci“ p/

afcStJT THERE^ >
Į ČAN6ER aheadZ%<

1
a
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PrnSBORGHO LIETUVIŲ ao
NORTH SIDE

Šį sykį mažai žinučių tegu-, Kalėdoms norimajnūsų ba
lių patiekti iš North Side. Vi-Žnyėiojs grindis iškloti “tailo- 
skas aprimo, nes Adventas, mis” arba linoleum. Būtų gra 
uors yra ir tokių, kuriems Ad-. žu, jei suskubtumėm tų pada-
ventas arba Gavėnia mažai 
tereiškia. Mažum aprims ir ne
lemtos “pliotkos”, kurios tu-

ryti. Tam tikslui 'moterų klū
bas turi sudaręs $400.00. Pi
nigai padėti bankan. Du <laly-

lų asmenų su nepaprastu uo- kai labiausiai papuoš mūsų
Itrmn yra skleidžiamos. Gaila, 
kad tie asmenys nieko neiš-

bašnyčių ir pakeis jos išvaiz
dų, tai grindų sutvarkymas ir

moko, nors praeityje buvo ga- Į bažnyčios nudarymas. Bengki-
mės prie to. Vyrai ir moterys, 
stokite darban, visi. iš vieno. 
Ar bereikia kartoti, kad kur 
vienybė, ten galybė. Greitai 

stoginėmis pareigomis ir jas sukeikime kapitalų bažnyčios

• ’ < Kun. M. Knindsa kai ir majestotiškai viskas

. CHICAGĄ APLANKIUS
(T«da») »«» knygom.. Čia įtai.ytu ir gmžiai vU

Mundaleino Seminarijoje Jau«'1*’ atskirų staiehų pa...; kall suhatkyta

1 padaryta. Svenė. Hanaiė. ir
4r. Bernadetos s to v ylos tarsi 
gyvos. 0 uolų gražumas! Taip

skaitymui.
Kitų dienų kun. B. Urba. o, koplyčia!

teikėsi nusivežti-į. Mundeleino .. Lnn|v/.j». tai mi-mžiaiiKiu hn-'L, ~ 7,'.V-.'." ,..nunari iu kad mumrtytt ir , TT U‘ '«* ,Ta,p, Clucago. Kardinolas |-
seminarijų, kau pamatyu zny«--u», kokios netur nei* viena' ?-n . p ln „hsH.
pasigrožėti tuo kardinolo su- tuaraniia Kain tur * ,, . „ . , .. ,, . - - Uimagos parapija. Kaip- tur- ty<l#unm} ta p puiki« r moder
kurtu “stebuklu” tr JO iam- :____ i.„:---------- :x J *

Tai t

nė, šalę kurios dabar nutarta
statyti ir seneliams prieglau
da. Teko aplankyti prieš išva
žiuosiant ir Šv. Kryžiaus li
goninę ir pasigėrėti jos tvar
ka, švara ir rūpestinga ligonių

Kiek čia lankytojų kasdien' priežiūra. Tai nuopelnas Se-

vieno praeivio akį traukiu. 
Tik vienas dalykas čia nepa
girtinas. Priaini prie ligoniuės 
ir skaitai angliškų parašų. Ko
dėl lietuviško nėrat Lietuvių

(Tęsinys 5 pusi)-

praeina, ypač vasaros metu.

vę porų labai gerų pamokų... 
Kam kišti savo purvinų sna
pų ten, kur nekeikia. Ar ne 
geriau būtų užsiimti savo tie^
!
1

►
l'

, it- '• -• hngad įrengta, kaip pu kiai iš seminarijų. Garbė jam.
zintu vardu, laip, čia gražia- pUuįta, kaip švariai užlaiko.l 
me ir dideliame parke tarp ,aa jį vokjgko stiliaus. Jos 
dviejų ežerų, prie didelio ke- jifįiįvis 11UU1 atrodo daugiau te
lk), pastatyta dvasinė senimą- iav, p]jįkns negu bažnytinis, 
rija. Seminarija! Bet tai ne Į
viena. - kita. na.naa, bet tik i ftiei MU®* »»t aukšto
tas .miesteli., kuria nuo savo ir - tllin*>’° 9tulP-> turt‘
įkalėjo ir gavo valda “Mun 100 P^' ar dau«iaa uullš' 

šio) graži Švenč. Panelės sto

gelių Kazimieriečių, kurios Į 
taip sumaniai jų veda. Ir čia . 
pasirodė didelis Chicagos lie- jI
tuvių aukingumas, kad įsten-

PLATiNKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

uoliau atlikti. Reikia atminti, 
kad piktas liežuvis blogus di
videndus temoka ir vietoje 
pakenkti kitam sau> užsidedu- 
ma ant nugaros juodas lopęs,

oelein”. Jau tik įvažiavus į
parka tuoj gauni vaizd, čia Stulpu pamatuose keto

Mes ko tai nepapra.to esant: gra-,"« «y«węhst, figūros. Ji pn 
1 - statyta vis-a-v’s eze.ro,. taigų

;»Š čia gražiausias reginys į
gos kaimynams pmdot šneke- W Tuoj’prieTaiį,^, *. L ”*», P±LAP“

ti, kad northsaidieČiai “lėkė

a t sakančiai n nudažymui
atkreipėme visų dėmesį' grei- ž.iausios alėjos, puikiausi ge
tu tvarkimosi, neduokime pro- meksfaltuoti. keliai, stb-

irdidelis ir grąžo, adninistra-:sto^‘« gsly»“
*“ -— ------- --- m ,. , . igražiausios terasos i ežerų.
a kuriuo. peise i na vaikščioti kaip sakalas — nutūpė, kaip nanuv? ° U P _ P®1 Čia atrodo lyg uostas,

visų gyvenimėlį. vabalas”. j ežero ant kalnelio grazna ir į■ _ . \ . ,. , 
stilingi kardinolo rūmai, jo
vasarinė rezidencija, aptvouy-
ta gražia geležine tvora. Ko- .

kon visus. Bedarykime fondų Įkhl įvairiŲ> neniatytų, me-^,a tų aprašyt nei
bažnyčios nudažymui. Tai vi-lj^ nuostebių krūmų, pui- neSeliina, tai reik pačiam vis 
sų mūsų reikalas. Meskime ša-; gėlių. fciiombai. O koks
Lin užfcivarinėjįmus ir įtarinė- uuįkug reginys į ežerų. Kaip 
jimue. 'gražiai atrodo pačios semina-

su nes čia

-Visi laukiame šv. Kalėdų, 
žmonių ūpas nėra geriausias, 
nes siaučia bedarbė. Kų žada 
rytojus! viens kito klausinė 
ja. Kaip ilgai darbų mažėjL- 
ymas tęsis! ir tt. Į tuos klau
simus sunku tiksliai atsakyti. 
Vienuti dalykas tačiau aišku, 
kad kapitalas nesiduoda taip 
lengvai pažabodamas ir net pa 
čiam Rooseveltui sunku su juo 
grumtis. Roosevelto tačiau e- 
nergija mažum išnarplios tei
ni ingai neatuiezgiamų mazgų

Čia yra duriu visoms mūsų 
draugijoms. Kviečiu tat ta!-

ir neprilais prie tikros ilgos i dūko” — organizmas ims svei 
žalingos bedarbės. kti.

gė pastatyti tokių gražių ir Į* BU. P. ATKBČMNAS $v. Kryžiaus ligoninėje Į didelę ligoninę. Tai Labdarių
. ' Stį.ungo.. Prieš Ligoninę kie-'

Murųkette Road tai žymūne 'nie gražiausiai sutvarkyti gė.

lynai ir kltombai, kurie kiek-galima sakyti, Chicagoje 
lietuvių vieta, nes čia yra i? 
giežus Seserų Kazimieriečių 
vienuolynas su garsia akado 
mija ir švenč. Panelės Šiluvos 
parapija su gražia bažnyčia 
ir sale ir Šv. Kiyžiaus ligoni- 

AKLtf GYDYTOJAI

šia.

yra ir laivelių (valčių) klieri
kų sportui. Laiveliams apačioj 
įtaisyta ir graži prieplauka.

DR. VAltuSH, OPT.
LIETUVIS

OrTOMETJUCALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mimo Garantavimas

Palengvina aklų (tempimą. kas es
ti priežastimi ' galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

bo ramnlvti f! r n 5 i n j fui oru ' mo- »kaudamą aklų karštį, atitaiso i(U pfUnatytl. tjr&ZISil MII gra trumparegyste ir tollragyBte. Prlren-
yini čio vislrn^ itaisvta ir ka.- s'a t,!>8‘n8a< akinius. Visuose atsi- Ziai Čia VibKab įtaikyta n ua. uklm„O8C egaaminavimas daromas su
/in nr i/ntims būtu ra^ti kur i e,eKtra- Parodančia mažiausias klai- Zin ar garmia DUtų rasų Kur Į da& speouue atyda atkreipiama j

Beje, kur dingo 'mūaų gar-irijcs kvartalas. Čia pastatų - 
susis .choras ir dramoe rate- pastatai. Visi vienodo1 Stiliams, 
lis?- Jei slogomis serga, tai Kiekvienam fakultetui vis di- 
reikia kreiptis prie gydytojo, dėjausi keturių aukštų rūmai:, 
Tuom tarpu iki gydytojas pri-1 filosofijos4, teologijos, kanonų, 
bus paimti tvarkos šaukštukų
ir visai nevartoti “nezaležno

> JAU PAGUOSTAS Be to, komisija nupirko dar 
PARTATIS TR GIRJfclTO j skulptoriaus J. Mikėno ir J.

PAMINKLO PROJEKTAS jKovatekio projektus. (tJ.
■ Į-----------  . . ' i-Įttd&kia patiekė ,net du pro-

(Atkelta nuo 2 pusi)

lyg sparnus, kylančius į erd> 
apačioje ties olieliškais,?es,

istorijos ir t.t... Kokios gra
žios ir erdvios auditorijos 
(klaeės), salės ir v.t. Kaip gra
žiui įrengti klierikų kainba 
riai. Kiekvienas turi po atski
lų kambarį su visais patogu- 
nuw(-: prausykla, vonia, toilet 
ir ht. Čia. niokosi sn viršun} 
400 klierikų. 0 jam refėKto? 
riaus (valgomojo) didumas.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

VlRginia'II16 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus.

' Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet uuo
10—12 vai. ryto. ~ 

TeL CANaI 2345

DU F. G. WiNSKIJNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2138 W- Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Rot vergais pagaf sutartį
2305 Šo. Leavitt St 

TaL CANaI 0402

DANTISTAS
144b So. 4£th Ct, Cicero, UL
U tai n., Ketv, ir Pėtn. 10—9: vai. v.

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

Tel. Ofiao-:
LAYayetta 4017 

Tel. namų:
HBMlock 6286

Bi A. i RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir S—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

sutartį^

Res.:
2456 W. 69- St

, pagal ronu*i.

DR. W. V..NBRA A
PHYSICIAN and SURGBOl^

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

1 iki 4 ir nuo 7—9 ▼. vakare
TeL Uelrose Park 660 

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av.
Phone Mayvrood 2413

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

įspūdingo padėklo pasta
te ^dvigubo natūralaus dyd- 

lži<\ lakūnų figūros. Tarpus- 
pamyje ir prie lakūnų kojų 
bus įtaisyta dirbtina šviesa, 
kuri tamsmnoje paminklui 
teiks mistinį vaizdų. Visas 
paminklas ir figūros bus pa
darytos iš akmens granito, 
taigi bus labai- patvarūs. J'g 
įaukštis bus 24 metrų, o pa- 

• [minklo aikštelė užims 230 ke- 

itvirtainių metrų plotų.

JĮ Antrų premijų gavo -archi
tekto J. Kovalskio projektą.-.

jektns) Komisija, be to, su
ruošė Dariaus-Girėno painin-'tjęaj.p gražiai ir patogiai jren 
kio projekti] parodų, kurioje gį^ Virtuvė apačioj, 
išstatė visus patiektus pro
jektus, kad visuomenė galėtų 
juos pamatyti. Galutinai pro- 

] jektų, pagal kurį bus stato-
paminklas-, patvirtins ,aB Wgomis. Mp patogiai

Koks didelis knygynas. Tai 
vėl atskiras, dviejų aukštų, di
delis namas ir visas užvers-

nors pansių seminarijų 
man atrodo, kad jau čia per 
daug liuksuso, nes kiek gi at- 
seina kasmet to viso užlaiky
mas? Ir vėl, išmėtyti namai,, 
tai nepatogumas ir per toli 
vaikščioti klierikams į refek
torių ir į koplyčių.

Labiausiai tai- čia man pa
liko Kryžiaus Keliai ir Liur-1 
das, įtaisyti pakelėj prie eže
ro. Tos Kryžiaus Kelių kop
lytėlės taip gražiai, taip na
tūraliai iš jūros kriauklių (ak
menų) padarytas, tik gerėki s.

Tai vienos laidos kunigų au • 
ka. Na, o Liurdas, tai tikras 
Liurdas, taip gražiai ir pana- 

į šiai čia viskaų atvaizduota.
Priėjus prie grotos ir ilgiau 

• *• , • .•

bet mokyklos vaikus, 
taisomos.

Kreivos akys atl-

Valandos nuo 10 lkl 8 vai. vak. 
NedėUoj pagal sutartį.

Daugely otsiUkinią akys aUtnl o- 
nios De akinių. Kuliu - pigios kaip | 
pirmiau. . I
4212 SO. ASHLAND* AVE.

Phone Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos—• akiniai 

pritaikomi

DR. J0HN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo- 1:30 iki 8- vai vak.
TeL CANaI 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

BE

Tel. Calumet 5974 Res. 6958 So. Talman Avė.
OFISO V Al, AN DOS: Rea. Tel. GROvehill 0617

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- Office Tol. HEMIock 4848 
madienius ir trečiadienius

BR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. MJ«.

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

DR. STRIKO
PHYSICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue. v
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

DR. J. X SIMONAITIS
O-YDYTOJAB IR CHIBUBGA8

2423 W. j
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

quette Road

TeL CANaI 0257
Res. PROspeet 6659

BR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
1821 S<H Hateted Street

Rezidencija: 6600 80. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3' popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Dariaus-Girėno paminklui 8taįir r^ktiSkai įtaisytos lenty- 
tyti komitetas. Taniau, spė
jama, kad ir tasai komitetas^ 
priims Br. Pundžiaus proje
ktų, kuriam, jury komisija 
pripažino pirmųjų premijų.

Taigi dabar jau yra pa
minklui vieta, projektas ir 
dauguma reikaliifgų lėšų.
Daugiau nėra kliūčių pamin
klo statybai.

įsižiūrėjus } viskų jautiesi, 
kad esi tikrame Liurde, o ne 
Mūndeheine. Kaip čia meniš-

KLAUSYKITĖS
nuoktituu ur labai įdomiu, Povilo

S A LT I M I E RO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES WJLFX< (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo. 10 iki 10:30 vaL vak. 
Penktadreniais — nuo 7:00 lkl 7:30 vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 9XX) iki 9:30 vaL vak.

JOHN D. BORDEN
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

TAefonaa CANaI 1175 
Namai: 6459 S. Rockvvell SL 

Telefoną* KBFnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI e 

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. n.

Tel. Prospect lOlZ- 
Rez. Tel Republic 5047

TeL CANaI 6122

DLt BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS '

2201 W. Cermak Road
Valamloi. 1-^-3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. fiagal sutartį. 
REZIDENCIJA-

6631 S. California Avė. 
Telefonas RBPnbiie 7868

Offioe Phone Res. and Offioe
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

TeL Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6606 So. Halstvu SL
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. L VEIELTS
DANTISTAS

4645 S<k Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

EERttIBtt VETfl PIRKTIS NAUlft BUCKfl!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apiefinket, parduodami ir taisydami puikius- auto* 
moMius.^ DB to jie uždirbo reputacija dėl teisingo pardavimo ir są* 
žinisko patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganedin- 
tinas ir pasitikimas, patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadiftac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telephone j. BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
,Res. 6515 S. Rockwell Street 
Į Telephone: REPublie 9723

DR. A. i SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

Ofisas- 4300 S. Fairfield Avė.
TeL LATayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį,

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea.: KENvrood. 6107

BR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nnj 1—3: nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street
Ofiso TeL VlRginia 0036 

Rezidencijos TeL BBVerly

DR. T. DUNDULIS*
GYDYTOJAS IB OHTRURGA^^

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

jVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
44531 So. Ashland Avė. 

Tel YARda 0994 
Rei. : TeL PLAsa 2400

VALANDOS:
Njio 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

DR. CHARLES SEGAL
AlFTa A a

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

'■ ~ -..............-

Tel. ofs. REPnbUc 7696
Melrose Baik 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

161 Broadvray 
MBLRO8B PARK, ILL. 

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

8cštadieniai» nuo 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais paguli sutartį. x

TeL RATsyette 8018

DR. C. J. SVENCISKAS
T>EWTT flT A fl

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

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

Chicagos lietuvių, kr. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripaiino American 
Medical Aasociation ir American 
College of Snrgeons, yra Olass A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
gonini priskynė prie geriausių Ame
rikos. ligoninių. Reikale nandokitėe 
jos patarnavimą, 2700 W. 69th St., 
tsl. HEMIock 6700.

Kiekvienoje katalikų, šeimo
je turi roatte katalikiška® laik
raštis.

Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklai, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu ty daktarių dentistų, advokatų ir biaiierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE



Ketvirtadienis, grued. 9, 1937 PEžUaSB
0BZ0A04 APLAMIUSCICERO NAUJIENOS ti gi- Ai a gerai jaučiasi ar pa

tenkinti — visi atsako, kad 
labai gerai. Vienas ligęnis (vy 
nikis) pro ašaras pasakojo: 
“Aš jau, sako, ketvirtoj ligo
ninėj, bet šita lubiau paten
kintus. Kad ne šita ligoninė 
ir nerūpestinga seselių ir slau 
Šių priežiūra gal jau gulėčiau 
ne čia, bet kapuose”... Ir nu
braukė ašaras.

Trečiam aukšte yra graži 
koplyčia, kur sesutės ir svei
kesni ligoniai ateina kasdien 
Mišių išklausyti ir Šiaip pasi
melsti. Ir dabar radome besi
meldžiančių ir begarbinančių 
švenč. Sakramentų ligonių.

Gražu. Aplankėme ir ko;vii, 
no, kun. Juškevičiaus imti 
bet jo neradome namie. K a: 
visur švaru, gražu...

. Seselė parodė ir visus lig 
ninės įtaisymus: ir Rentg-T 
kabinetų ir visokius eUjfl 
prietaisus ir t.l. ir t.t. lt ki 
čia tuos visus vardus ir n 
mins! v • -J

j Nusivedė ir j virtuvę ir i 
skalbyklų ir į sandėlius, vižg 
o visur. Visur pavyzdinga tvi 
rka ir švara. Tai rnpe.-iitiįi 
seselių Doroteoš ir Justinoa- 
vedėjų akis ir pasišventinu 
tų tvarkų ir švarų palai k 

(Bus daugiau)

(Tyainya iš 4 pusi.) dabar ten vienam ligoniui da
įstaiga, o be lietuviško para- rj oper^iją. 4 
kol M«o manymu, 6.1. Migli. uaiPau ' v,,fuJ lr. »
Mto poruko turėtų boti Ir lie- <>P«r»eijų «.!«. Į poč « opera- 
tuviik.., na. kitaip - Jis «?• nele«Ht.,. n»t reik
gauna U.tuvlJku. jauenua. ^"M“*** bat ,««U , k,.

tų kambarį ir pi o atdaras du- 
Koka gražu* ir atilingas jo rjs niatyti buvo kaip keturi 

frontas. Kinu į vidų. Čia pa- daktarai piaustė ligonį, daiv 
aitinka dežuruojantl slaugė ir Uaiui vidurių operaciją Ugi, 
mandagiai 'užklausia kuo ga- nio veidas uždengta?/ prie ga 
lėtų patarnauti, gal manyda- įvos ,sėdi sesutė - slaugė, gi 
įua, kati atėjo pacientas. daktarai užsimovę dideles gu

— Gai Tamsta manai, kad minės pirštines su peiliais h 
aš atėjau atsigulti į ligoninę su žirklėnrs patylomis mėsė 
kaipo ligonis! ne, ačiū Die- nėja gyvų žmogų,-net baisu 
v ui, dar esu sveikus' aš t’>k Neduok, Dieve, pamaniau, pa 
atėjau apžiūrėti jūsų'ligoninės tekti ant operacijos stalo... 
ir pamatyti kaip jūs kitus gy-!
dote.

— A, tau gal Vilos kapelio- i
nas, nes girdėjome, kad Tani-' 
sta esi’ Chicagojė? J
, — Taip, tai tae pats. f

— Tai prašau Tėvelį užeiti 
į vieškambarį, o aš paprašy 
siu Seselę, tai Tamstai ’viskų 
parodys. Įvedė mane į gražų 
vieškambarį; gi pati nusisku
bino surasti Seselę.

Ateina už valandėlės Seeelė 
jr mandagiai persistato...

— Esu Sesuo Deotila, ligo
ninės ekonomė ir sekretorė, j 
o Tėvelis tai bene Vilos kape-i 
lionae, kaip man pranešė.

— Taigi, taigi, Sesele. Ta:*j 
gal malonėsite man, Sesele, pa 
rėdyti savo ligoninę, jei nesu- i 
trukdysiu.

— Labai prašau, mielai, jei
tik Tėvęlia norite. ' .
s — Kur gi nenorėsi, juk aš 

į tam ir atėjau, kad pamatyti
ir pasigerėti taip puikia Chi
cagos lietuvių įžymybe. Valio, 
valio, Chicagos lietuviai, kad

Įspūdingai Ba 
40 Vai. Atlai<

Serga Žymus Veikėjas

• Jau seniai serga žymus vei* 
Mišparus laikė kun. Ig. Al- Antanas Janušauskas,

bavičius, asistuojant kun. J, 1MJ So 49th Courtj visiem? 
Mačiulioniui, dlak. ir kun, J. gej^į žinomas kaipo piknikų 
Jaučiui, subdiak. Pamokslų pa yengras Būdamas sveikas, jis 
sakė kun. A. Valančius, TOft*,vįsur jr visados darbavosi: pa 
sų parap. alumn&» j rapijoj, įvairiose katalikiškose

Parapijos choras, padedant draugijose; visur būdavo ak- 
kitų parapijų vargonininkams, tyvus narys. Be jo nit kadn> 
vadovaujant ir vargonais gro-1 nepraeidavo joks svarbesni* 
jant A. Pociui giedojo .naujus veikimas. Geras rėmėjas ir 
J. Žilevičiaus mišparus. Pro- platintojas katalikiškos spau- 
oesijoj mokyklos vaikučių be- dog. Kada tik “Draugas” pa 
nas grojo giesmę “Garbė ir skelbdavo vajų, A. Jonušaus- 
šlovė”; Žmonėms einant pj kas pirmas stodavo į kontes- 
ptunaldų iš bažnyčios benas j tininkų eiles ir visados pa- 
sugrojo Pontifikalį maršų. Ga- siokdavo nemažų skaičių bal- 
rbė seselėms Kazimierietėms sų. Be to, seniau parašydavo 
už vaikučių beno lavinimų, y- įdomių žinių į “Draugų” sis 
pač beno vadei seselei M. Sa- pyvardžiu “Stotis A. J. J.” 
lvatoroi. , Daug kų būtų galima parašy-

— ti apie jo nuveiktus gerus da-
Panelės Švenčiausios Nekal- r^us.

to Prasidėjimo Šventėje iuū-1 Linkiu jam greičiau pasvei- 
sų bažnyčioje buvo 6 mišios kti, kad ir vėl galėtų darbuo 
ir per visas bažnyčia buvo pi-į tis visuomenėj.
lnutėlė žmonių, keli šimtai; , 3^31723 į Cicero
priėmė Sv. Komunijų. Vakar., , Jocius v8, gpjio į Cicaro
po pamaldi) Nekalto Pra.idė- jr Ups[gp.eno nuosavam na 
įimo (I. O.) draugija pašiau- ,„e adr 13n m Cow, 
kojo Panelei Švenčiausiai Ne- Kur raai kai ck .
kaltai Pradėtajai. Didelis bū
rys merginų įstojo į minėtų jau namie
draugiją. Progai pritaikintų 1620 So. 51st av.
pamokslų pasakė kun. dr. J. ’’r* Simonaitis padarė o- 
Vaitkevičius, Marijonų Scjni- Sv> Kryžiaus ligoni-
na rijos rektorius. n^‘ Ligonis Jau sveiksta ir

OARY, JND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas —- Moteris patarnauja 
Fbona 9000 690 W. 16th Ava.

ANTANINA
SHUKIENB

(pų tėvais Kraųt-lunaHč)
Mirė gruodžio 8 d.. 1937 m., 

7:18 vai. ryte. sulaukus 33 me
tų amžiaus.

Kilo iš Sakių apskričio. Ru
dos paa pi jos, sunkarlų kaimo

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Jonų. seserj Matildą Ard- 
zijauskienę ir Jos šeimynų, tris 
brolius: Joną. Vincentą tr Bla- 
dislovą i jų šeimynas, pussese
res, pusbrolius lr daug kitų at
miniu. Lietuvoje motiną, seserj 
lr gimine*.

Kūnas pašarvotas 4339 8o.
Spaulding Avė. Tel. Virginia 
0114.

Laidotuvės Jvyks šeštadienj, 
gruodžio 11 d. II namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. Panę- 
lčs Nekalta Prasidėjimo parap 
bažnyčią, kurioj fvyką gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
Rtamus-as dalyvauti šiose lai- 
dotuvfise. |

Nuliūdę: Motina, Vyras, Se
serys. Broliai, Pus
broliai tr Gimines.

laidotuvių direktorius 8- P. 
Mažeika Tel. YARds 1138.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnumlų .

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

8ųvlrš 50 meth prityrimo

Juozapas Balčiūnas Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus <

Mirė gruodžio 8 d., 1987 m., 
10:30 vai- vak.. sulaukęs 49 
metų amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parapijos, padava- 
čių kaimo,

Amerikoj Išgyveno 29 metus

Paliko dideliam* nuliūdime 
brolj Petrą, 2 brolėnus Bro
nislovą Ir Kazimierą, dvi sese
rėčias Oną ir Emiliją, ir gi
mines r* draugus.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 4»th Ct.

Laidotuvtės Jvyks penktadie- 
nj, gruodžio 10 d. Iš koply. 
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
J šv. Antano parapijos bažny
čią, kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Rnuvėtiai ir 
Seserėčios.

Laidotuvių direktorius An- 
thony Petkus. ‘Tel. Cicere 2109.

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

arti uranu avk.

Telefonas

CHICAGO, ILL.

Urba Flower Shoppc 
4180 Archer AvenueŠiandien 7:30 vakare įvyks 

labai svarbus susirinkimas Šv. 
Vardo ir C. Y. 0. draugijos, 
parap. salėje.

Kitam sekinadienyj, 7:30 v. 
mišiose, bus bendra šv. Ko
munija.

BARBORA RUPKIRNS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSmirė gruodžio 7, 1937- pusės 

amžiaus metų. amžiaus.
Kilo iš Lietuvos, 8e radžiu 

parap., Žemaitaičių kaimo. A- 
merikoJe išgyveno apie 14 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolj Lietuvoje ir kitas gimi
nes. Priklausė prie; Apašta
lystės Maldoa Tretninkų, Su
sivienijimo Bt%llų lr Seserų 
Lietuvių draugijos lr prie kitų 
draugijų.

Laidotuvėmis rūpinasi Susi
vienijimo Brolių ir Seserų Lle- 
vių drraugija- .

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje. 718 West 18th St

Laidotuvės Įvyks penktądie- 
nj, gruodžio lo d.. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta J Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už veilonėa 
siela. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges tr pažys- 
tąmus-m&a dalyvauti šiose lal- 
dotuyėse. ,

Nuliūdę Brolis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius 8. M. 

Skudas. Tel. MONroe I8T7.

BŪT' LAIDOTUVIŲ F DIREKTORIAI ^1
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I U DIII ii ii n C PATARNAVIMAS 
UnDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ
r\W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

John F. EudeikisPenktadienio vakare įvyks 
svarbus parap. alumnų susi
rinkimas. Vis’, visos, kurie 
kuomet nors baigė Šv. Anta
no parap. mnkyktę, kviečiami 
ateiti į parap. salę 7:30 vai.

8EHIAU8IA S DIDfflAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-4742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios vispse 

Chicagos dalyse
DYKAI 4848 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litoaniea Avė. 
Phone YARda 1138-1139

KlavykiU mtaj Lieteliu radio gvecnae PinaU 
U:M vaL vakare II W, R t 0. įtotieg (UBO S.)

T. lALTOdERAS
3307 Litoaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

KALENDORIAI TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ 1410 So. 49th Ct. Cks.ro 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Weetern Avė. 
Phone GROvehill 0142

IR BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS SU
JAU GATAVI

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

Y * i i Al

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais. *

DRAUGAS
2334 Sa Oakley Avė, Chicago, IU,

STANLEY 718 West 18tb Street 
Phone MONroe 3377

1046 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566BLUE FLAME RANGE OIL

DBOINAMAS ALOUTOt D1L VISOKIŲ FB6IŲ n BOILMIŲ
Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 

Todėl Karščiau Dega lr Mažiau Sudega kaip kitį paprasti aliejai 
GREITAS PATARNAVIMAS

Saukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

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

B. KANAfĄCKlS, aff»iiiiiilia»

IR 4704 So. Weetern 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 W«st 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
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VIETINES ŽINIOS Dviejų Naujų Kunigų 

Priėmimas

ĮSPŪDINGAS PROGRAMAS METINE JE 
MARIJONŲ ĮSTAIGŲ RĖMĖJŲ 

VAKARIENĖJE ,
*/* ' i .S • į " • t - . »_  __ %

Marijonų Setninarijos Klierikai Išpildys 
Muzikalę Vakaro Dalį J

GERKIT
Pagerbė Teisėję 

J. T. Zūrį
gbntJrosaa

' Praėjusio penkiadienio vn- 
kara Bevoort viešbutyje gra
žini buvo jiagerhtas. teisėjas 
Jonas T. Zūris, kuris minėjo 
vienų metų sukaktį nuo išrin
kimo aukšton teisėjo vieton. 
Puotoj dalyvavo apie 60 fir- 
tiiriesnių teisėjo draugų ir ben
dradarbių. Pasakyta visa filė 
kalbų. Kalbėjo:.Ambrose, Ix?n 
kart, Kaminskas, J; Poška, J. 
Juozaitis, Al. Kumskis, U. Ne
krošius, B. Jakaitis, K. Savic
kas, J. Juška ir L. Šimu
tis. Programų tvafkė Pr. Woi- 
dat. Kalbėjo ir pats teisėjas 
Zūris, kuris dėkojo už para
mų praeityje ir karštai ragi
no lietuvius ir toliau vienin
gai dirbti politikos darbų.

Vakaras praėjo gražioje nuo 
.taikoje. 1 R.

Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad taa 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (AVbolesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street

Čikagos lietuviai sulaukė Čikagos lietuvių susipažinimas 
dviejų naujų kunigų iš Lietu- su naujais kunigais, 
vos, asmenyje kun. Kazimiero- Kadangi Rėmėjų Drai g'jo- 
,Veffg'ro ir kun. Vincento An- Įtarcuma Jaunuoliai buvo moks- 
driuškos. Tai naujos Marija- liftami, tat, kaip tik ir gražiai 
nų vienuolijos pajėgos. išpuolė kad tas pirmas jaunų

Abudu kunigu, yra gimę . vie5as į
augę Amerikoje. Pradžios ir ,os
aukštuosius mokslus išėjo A- nl®‘ ' '
rnlrike, gi teologijos moks- H't ^tiktupn} vakarienę 
lams topo savo vienuolija, vi- yra kv‘ev"‘™ dvasm.nka, n 
ršininkų pasiųsti į Lietuva.-, Tų vakarų pinu,,
universitetų Kanne, kurj Sji k’rtu ’«•» irodys Chic0 
rudeni baigs įgydami teolegi. goJC Seminarijų,
jos ir teisių mokslo licencija. kliorik'» bflr5,s ir at,iks P1*0^ 
t raino muzikalę dalį.

Mai ijonų mokslo įstaigų Rė 
Kadangi nauji veikėjai dar- ftįjų Draugijos apskričio vai 

buosis Chicagos lietuviams, dyba, 8U p j fcaeevičiUn i 
vienas prie dienraščio “Drau- jonu Kulakausku priešakyje 
go”, kitas prie Aušros \ artų vakarienės paruošimo planu 
parapijos, todėl šį sekmadie- jau sutvarkė. Jiems daug gel 
nyje metinėje Marijonų moks- bsti Aušros Vartų į> kitų Rė 
lo įstaigų Rėmėjų Draugijos mėjų skyrių darbuotojai. Va 
ruošiamoje vakarienėje įvyks karionė prasidės 6 vai.

B|anio Telefonas BOULEVARD 717*

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia , Valgykla 

Bridgeporte • "

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

Baltas are. nebejeina pro duria, kada 
įdedame "weAther strlpa.” Taip pat 
nebejelna tr pro landus. KaitfjK. 
kalinKa. paftauklt HKMlock 26^|L 

J. PVRTOKA8
_______ ' I1' Su Itichnioinl St. ~TM

PARDAVIMUI ftlVAAPČ
Dėl nesveikatos norime greit T»a, 
duoti ftiuSapę. Biznis Kerai išdirb
tas, rraSinoH gerame stovyje. Btz- 
nlo viela : 2309 So. Hoyne Avė., 
savininką matykit: 2008 W. 23 8t.Rakštys Gavo Trans

portą Lietuvos 
Produktų

Chicago, III 
arba pas autorių

KUN. J. ŽIDANAVICIUS 
260 East Main Street

Amsterdam. N. Y

Black Gold Lump arba Egg $6.00. 
Mtne run >5.75. Stoker Screenings 
15.00. ,

GRUNDY MINING CO 
CANaI 7447 CARPENTER

IR
OONTRACTOR 

2223 VVest 23rjl Place
Atlieka visokius medžio darbas 
didelius ir mažus, už prieinami) 
kainą. Apkala namus Bingeliais 
(Dedame stogas.

Turi 35 metus patyrimo.

JIS PASKIRTAS “MAIS 
TO? ATSTOVU CHICAGOJ

P ARD AVIMAI BUNGALOW

5 kambarių naujas mūrinis bunga- 
low. Parsiduoda pigiai.

6417 8o. Tripp Ava.

Baltic Import Co., * kurios 
savininku yra žinynas aptie- 
kininkas p. Rakštis, 805 W. 
19th str., šiomis dienomis ga 
vo didelį transportų Lietuvos 
maisto produktų. Tuo būdu 
Kalėdų šventėms ir kitoms 
progoms galėsime nusipirkti 
Lietuvos kunnpių, grybų, agur
kų ir visokių kitokių maisto 
produktų.

Apk p. Rakštis Sionrs die 
nomis gavo Lietuvos^ “Mai? 
tn” bendrovės paskyrimų bū
ti atstovu Chicagos terito
rijoj. Dėl to dabar visais Lie
tuvos maisto produktų reika
lais reikia kreiptis pas p. Ra
kštį aukščiau paduotu adresu.

SKAITYKITE “DRaUGĄ
Kelioms dienoms papigintas išparda
vimas lotų, kurte randasi ant Mlcli- 
igan ežero kranto tarp Indiana State 
Park Ir Michigan City. Y.ra lotų 
kalnuotų Ir lygių, be mlftlto ir au 
mišku, prie pat ežero ir toliau nuo 
vandens. Dėl informacijų laikais 
kreipkitės J “Draugo” administraci
jų, 2834 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790.

Visų Vyčių Dėmesiui!!

Tel. CANaI 7514 
CHICAGO

Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas.

I dalis — ;AaventinČ3 ir 
Kalėdinės giesmės, liarm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmėj, harm. Al. Ka
čanauskas. 30 giesmė? 50e.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 85c

III dalis-b); — Švenč. Sak 
ramento giesjnės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmėj harm. Al. Ka 
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmėi į 
Dievų, harm. Al. Kačanaus- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaiųa — Piano $1- 
kitiems instrumentams po

COAL
Anglys

PARDAVIMUI NAMAS

Parduosiu labai pigiai mano 2 aukS- 
tų mūrini namą. 2 fialai po 6 kam
barius, tilto vandens žiluma, 2 ka
rų mūrinis ga radžiui 1 blokas nuo 
parkfs, nuo gatvėkarlo.
AtsiSauklte: j j . ,

639 West 18th Street, arba 
telefonunklte CANaI 1133. 

Priežastis pardavimo — Ilga.

ILLINOIS.
ANGLYS

Lump ......................   $600
Mine Run ................. 5-75
Egg .............. 6-00
Nut ........................  6-00
Screenings (Indiana) 500

PIRKTI DABAR! t KAINOS
GREITAI KYLA - ,

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRI EM1ESOIL OSE

Tel. ARDmore 6975

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais Į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, fr tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per paš
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGINAPadėkos Žodis

Reikalinga moteris ar mergina, nuo
latiniam namų darbui ir valgių viri- 
niu^. Būti vakarais. Turtą’ savo 
kambarj. Atsiftaukite:

T. COHEN
. 2735 No. Franctoco Avė.
 Chicago, Illinois

Atmintinės Mišios

Moterų dėmesiui. Prieš šve 
ntes, paprastai, vidurmiesty 
būna didelis žmonių susigrū
dimas, kuriuo naudojasi va
gys, plėšikai. Policija įspėja 
visas, bet ypač moteris, sau
goti savo “purse”. Pirmame 
atvaizde parodoma, kaip kiek
viena moteris didelėj žmonių] 
minioj privalo stipriai laikyti • 
“purse”. Kitaip laikant, kaip 
parodoma žemiau', vagis leng
vai gali ištraukti arba atida
ręs pinigus išimti. Krautuvė
se taip pat nereikia “purse” 
pasidėti, kaip pastarame at
vaizde parodoma, nes taip pat 
lengva vagiui pavogti.

BRIDGEPORT. — Penkta
dienį, gruodž'o 10 d. Šv. Jur
gio parap. bažnyčioj 8 vai. 
rytzi įvyks atmintinės šv. Mi- 
šies už a. a. Onų Gurinskienę, 
kuri su šiuo pasauliu persisky
rė lapkričio 20, 1932 m. At
minimų rengia velionės vyras 
Juozapas Gurinskas. Giminės, 
pažįstami ir kaimynai kvie
čiami atsilankyti į minėtas pa
maldas ir pasimelsti už a. n. 
Onos sielų.

Manant atatyti aaa nanją namą 
ar pertaisyti seną, paSankite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor aad Bnilder,

8739 So.. Mapleirood Are., 
Telefonas PROspeet 1185.

— 80 Proof — JBSik 
Labai ir«"ri
nm-;. Gerkit Lietu MlBllBBl 
viška Krupniką ‘"'i B,Sį’Ą* 7 
knista arbata nu ša- 
linsit slogas. BgEffiMl
Mes parduodam lik MyįĮBfiįE 
į tavernns. Ten irKQHBfiRH 
reikalaukit.
J lut i. miestus ta ■ 
vertimus orderius pa 
siuneiame ,ks|^-e«u.
Pirkdami pastebėkit fcgSŠggjf 

mošą labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VTZGARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL

Phone Boulevard 0470

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

KALĖDINES
ATVIRUTES

Siųskite savo girnių 
nėmsf <fraugara$ ir pąfl 
Žįstamiems lietuvišku™ 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Drau
go” raštinėje už priei
namas kainas. z

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Av., Ohieago

WISEB Lietuvių Daktarų 
Veikimo

RADIO

Bridgeporte

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:

1. —Ratzrka* Motor Sale. DYKAI prireng. Jil.ų W j,
kana karboralorių ir gcneralorlų Benio, ra- 

- Bnfjlmiil. . 1 jLjy iy
2. —Ir tino. 20% nnnlaklo. kai pirksit krateri. J

kimas pagalbos medicinos ir BRIDGEPORT. — Dr. Ka- 
dentisterijos studentams. Be1 rolis Nbrkaitis (Nurkat) akių 
to dr. V. Zopel patiekė moks- J specialistas atidarė ofisų šio- 
linį referatų, kurį diskutavo je kolonijoje adresu 3147 So. 
paskirti tam gydytojai. į Halsted st., tai yra tuo pačiu 

šiame sus-me pagerbti dr. adresu, kur dr. Atkočiūnas tu 
S. Biežis ir W. Eisen nė pro- ri savo dentisterijos ofisų. Dau 
ferijonalį pasižymėjimų ftv. kiamasis kambarys abiejų da- 
Kryžiaus ligoninėj. k tarų yra bendras. Dr. Nur-

Sus-mui vadovavo dr. A. kaičio ofiao valandos yra nuo 
Manikas. Dr. S. Jakubg 1 vai. popiet iki 9 vkl. vak.-

iai: LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
iau PLOTMELES
I1ll’ Su įspūdingais Kalėdų vaisdais^ lietuviškais ir lotyniškais 
an- atatin’camois uinUhis, sekančiomis spalvomis — baltos, 
jhi.i laisvos, rausvos, gelsvos, melsvus, fijalitavos,- yra kepa- 
r. mos Marijonų Vienuolyne. . .

i Su uisakymais reikia kreiptis adresu —

ozo BROLIS VLADAS
Sc/ 2334 So. Oaklc/ Avė. Chicago, III

Į . “U wi11 Likę Us” •MII
■ 4030 Archer*Avenue Tel. Vlrginia l'i ■

"■■iriKBSKSRKROBBaaieaiiiiHaiiZ
CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Lom


