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Df-DP. SAMAS DIDINA KARO LAIVYNĄŠV. ŽEMEJE ŽUDYNES; 
NEBUS LINKSMŲ 

KALĖDŲ
MEXICO CITY, gr. 20. -? 

Meksikos preaidentas I>as&« 
ro Cardenas paskelbs planą 
šiandieninę vyraujančią (di* 
ktatorišką) naeionalę revo* 
Bucinę partiją pakeisti darbi*’ 
ninku, * sodiečių ir kareiviu 
“liaudies partija“. , .

Cardenag tuo badu noW 
užtikrinti sau tolesnę dikta? 
turą ir sovietams paruošti 
dirvą. Kareiviams įsikišus j. 
politiką gali kartais pas ui a ry, 
ti karšta ir pačiam diktatu* 

i riui. - ‘

Siaučia sukilimai, teroras
ROMA, gr. 20. — Šventoji šį mėnesį sukanka 20 r 

Žemė (Palestina) šįmet netu- kaip Britanija apvaldė £ 
rėš linksmų Kalėdų. Krašte tąją Žemę. Ir per tą laik 
siaučia teroras. Šalis nušlaks- pį ten įvyko jau šeši a 
lyta žmonių krauju ir ašaro- kruvini sukilimai prieš ž 
mis. ' "ir pačius britus. Dabartin

Visose vietose^ kur kitados kilimas yra septintasis. A 
Ramybės Kunigaikštis Kristus pirmuosius sukilimus briti 
gimė, augo ir vaikščiojo ir knt ginklais numalšino. Band 
žmonijos išganymui pasiauko- su šiuo septintuoju taip 
jo, įtaisyti kulkosvaidžiai ir dirbti.
kiti pabūklai žmonių žudymui, Žinovai aiškina, kad 
tvarkos išlaikymui. Visur tran Britanija Palestinoje si 
kosi kariniai sunkvežimiai. šį apgailėtiną stovį. Tai 1

Arabai kovoja su žydais dėl ,klaWa' Jie P**““”1’
, ,. ,, . , . laiku daug ką žadėjo p«

Palestinos valdymo. Žydai sa- . , • * j/ J. num arabams ir žydams
ko, kad Palestina yra jų tau- ^uo būdu vienus prieš kiti 
tos kraštas. Arabai, kurie per piudė. -Arabams Palestino, 
ilgus šimtmečius tenai įsigyve- dėjo nepriklausomybę, o 
no, neturi pasiryžimo nusileis- danas jų senosios tėvynės 
ti žydams. tatymą. 1

Kas audra sėja, tas ją ir 
piaus.. ___ __ __ p .1. m

Amerikos J. Valstybių keturi nauji didingi karo laivai “destrojeriai 
(362), McDougal (358), Balch (363) ir Winslow (359).

kiekvienas 1,850 tonų. Jų vardai; Moffet 
(Acme Photo.)

AVASHINGTON, gr. 20. — blausias 
{Amerikos Darbo federaci- joje sukeli 

jos (American Federation of apvaldyti. 
Labor) ir Pramoninės Orga- priimti į 
nizacijos komiteto (Commi- CIO ūmi; 
ttee of Industrial Organiza- kad pirmi 
tion) vadai rytoj atnaujina linti komi 
taikos derybas. • Komuni

"vadas Lewis reikalau- jau dirba 
ja, kad visa jo valdoma nauja ■*— ardo d 
organizacija būtų priimta į Visur vyk 
federaciją autonominėmis są- pagandą. 
lygomis. Lewis pareiškia, kad didžiosios 
jo organizacija skaito apie kesčių j C 
4,000,000 narių. AFL prezi- pažįsta 
dentas Green atsako, kad fe- pramonės 
deracija pasiryžusi priimti organizatc 
vien dalį iš tų tariamųjų ke- tin. Jis n 
tūrių milijonų. Tas bus atlik- įsigalinčia 
ta išbandymui. Jei priimti dar parei 
nariai bus patikimi ir verti, nių unijų 
|tada bus priimti ir kiti jų «ni- kutinį kai 
ilijonai. Lewis atrėžia, kad tu- ti, dėka i 
Iri būti priimti visi, arba*nė lams. Jis 
vienas. nai narių

Federacijos prezidentas rio” 
griebiasi atsargumo, kadangi Taip di 
CIO unijose yra dang jsigalė- rybos var 
jusiu komunistų, kurių svar- mą.

PARYŽIUS, gr. 20. —i Lenkija yrtuiir toliau draugin- 
Prancūzijoe užsienių reikalų'ga Prancūzijai, nepaisant savo 
ministeris Delbos grįžo atlan- draugingo susirišimo sn Vokie- 
kęs Lenkijos, Rumunijos, Ju- tija. Min. Delbos pas lenkus 
goslavijos ir Čekoslovakijos nerado tiek daug entuzijazmo, 
sostines. Jis rado, kad “ma-ikaip kad Jugoslavijoj, arba 
žoji santarvė“ kaip buvus pa-j Čekoslovakijoj. Tačiau lenkų 
silieka ištikima Prancūzijai ir draugingumu nepokirstas. 
grlrttat-telto^Trrancfira poli- BWOTU(*^)grade Mbos 
tuno nusistatymo. .

Ypač Jugoslavija, anot mi- dang ** patyr«s aple Itahjos 
nisterio, yra entuzijastinga 8t°vl >r premjera Mnssolini. 
Prancūzijos šalininkė. Nore Girdi, Mussolinis esąs nusika- 
sėrbų valdovai yra nušliję Ita- mavęg veltui regimentuodamas 
lijos pusėn, bet serbų tauta gy- centrinės Europos valstybes 
vai drauginga prancūzams. ir nepasisekimais daug susi-

TOKIO, gr. 20. — Japonų ponais valdiniais Vladįsosto- 
spauda ne viską duoda viaža ke ie dritoee Sibiro vietose, 
mon ryšium eu Amerikos lai- juos spaudžia Ir įkalina. Ja
vų nuskandinimu. Kai ku- .ponų vyriaueybė susirūpiuu- 
riuos įvykius slepia nuo vi-i si, nes tai aiški Japonijos 
euomenės. Tik valdiškiems provokacija.
sluoksniams viskas žinoma. . J * ‘ •

Tačiau ta pati spauda daug , N®***“™ 
ir emulkmeningai rašo apie ia i Sibiro pasienius turi su- 
didėjančią krizę su sovietų traukusi apie 300,000 kariuo- 
Rusija, kuri nesiskaito su ja- menės.

DIDELES KAUTYNES 
ISPANIJOJEMIRĖ VOKIETIJOS GEN, 

LUDENDORFFAS
PARYŽIUS, gr. 20. — Tu- 

ruel fronte, rytų link nno Ma 
drido, .vyksta nacionalistų di
delės kautynės su radikalais.

Nacionalistai tyli apie mū
šių eigą. Bet radikalai šaukia, 
kad jų pajėgog darančios žy
mią pažangą.

BERLYNAS, gr. 20. — 
Mirė žymusis pasaulinio karo 
laikų vokiečių kariuomenės 
vadas gen. Erich Lndendor- 
ffas.

Nors jis atkakliai kovojo 
prieš krikščionybę, bet gydė
si katalikiškoj Šv. Juozapo li
goninėje. Ten jis ir mirė.

RYGA, gr. 20. — Iš Mas- . 
kvos per radiją paskelbta, ** 
kad “politiniai kaliniai“ Sibi 
re baigę tiesti naują geležin- • 
kelį apie 1,800 mylių ilgą.
Tai šaka senojo transibiri- 
nio geležinkelio. Prasideda . 
Baikalo ežero rytuose ir einą . ,
į Chabarovską. Tenai gi susi- , aJ’
. . . , v- i balda,jungia sn senuoju geležinke
liu į Vladivostoką. kern?

gružu
Geležinkelio . tiesimas slap- Prt 

ta buvo vedamas , apie ketve- teisė 
irius metus. Darbams panau- mo k 
dota šimtai tūkstančių vergų, pažin 
kuriuos bolševikai vadina 
“politiniais kaliniais“. Vis- KA 
kas bnvo atliekama čekos a- I 
gen tų priežiūroje. Dešimtys yyy 
tūkstančių tų nelaimingųjų fcoje 
vergų žuvo nuo agentų žiau- (’oijjj 
rybių, nuo sunkaus darbo, ai- Liber 
kio ir nuo nepakenčiamų gy- ' jį_ 
venimo sąlygų. Naujo gele- 25.rii 
žinkelio pabėgiai sukloti ant talikr 
tų žmonių kanlų. ^ien

Ir, štai, sovietai turi kuo 7,000. 
pasidžiaugti ir japonams dau Lit 
giau baimės sukelti. rų) ]

Maskvoje tvirtinama, kad '■ ■ . 
to geležinkelio tiesime apie tinių 
10,000 pasižymėjusių “poli- žinta

WjASHINGTON, gr. 20. — 
Japonijos ambasadorius Am. 
J.- Valstybėms Hirosi Saito 
vakar per radiją savo vy
riausybės vardu atsiprašė A- 
•merikog vyriatfsyhę ir gyven
tojus dėl karo laivo Panay ir 
kitų trijų aliejinių laivų nus- 
kandinimo Yangtze upėje, 
netoli Nankino, Kinijoje.

Ambasadorius pažymėjo, 
kad laivų nuskandinimas yra 
didžiai apgailėtina klaida. 
Tuo įyykiu visa Japonija su
krėsta. Vyriausybė deda visas 
pastangas, kad ateityje kas 
panašaus neįvyktų. Pasižada 
ir pasiryžta už padarytus nuo 
stolius pilnai atpildyti. Deja, 
žuvusi eme negalima gyvybės 
grąžinti. Dėl to juos giliai ap 
gaili, jų namiškius atsiprašo.

Saito pažymėjo, kad japonų 
Jakūnų vadas Šanchajaus sri 
tyje iš tarnybos pašalintas.

DAUGIAU IŠLAIDŲ KARO 
LAIVYNUI

61 NUBAUSTA UŽ 
RIAUŠES

NEPAPRASTA POLICI 
NINKO KLAIDA

PARYŽIUS, gr. 20. —
Prancūzijos vyriausybės sluo
ksniuose kalbama, Belgija 
planuoja apleisti T. Sąjnngą. 
$ako, tas reikalinga neutraly- 
bės išlaikymui.

AVASHINOlTON, gr. 20. — 
Karo laivyno departamentas 
pasiryžęs didinti laivyną ir 
kongreso reikalaus padidinti 
šiam tikslui metines išlaidas.

ROCKFORD, UL, gr. 20. 
— Pašaukta policija į vienus 
ofisų namus, kur plėšikai a- 
piplėšė aukso pardavėją iš 
Chicagos B. Molienę, 45 m*, 
amž.

Mnllenui buvo užlipinta 
burna ir jis buvo prirakintas 
karidoriuje. Policininkas La- 
pinskis šūktelėjo. Mullenas ne 
galėjo atsakyti. Pamanęs, 
kad tai plėšikas ir nušovė a- 
pi plėštą pardavėją.

^Vadinamas “feloayP teis
mas Chicagoj vakar nubaudė 
61 asmenį, krfrie dalyvavo 
Memorial Day kruvinose riau 
šėse ties plieno fabrikai So 
Chicagoj. .g

Visi kaltinamieji pribpaži 
no kaltais. Iš jų dvi motery 
ir keturi vyrai, kurie nedirbt 
plieno fabrikuose, nubaust 
po 10 dol. banda ir teismo 1 
šomis.

•Visi kiti — po 1 dol. bfitffl 
ir 1 dol. teisino lėšų. .

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do- 

p vana dienraštis DRAUGAS! 

Metams $6.00; Pusmečiui $3.50
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2334 So. Oakley Avė.
Chicago, DI.

EUROPOJE APIE 80,000
JAUNUOLIŲ MOKOSI J 

KUNIGUS

WASHINGTON, gr. 20. — 
Valstybės sekretorius Hull pa 
reiškė, kad Amerika neištrauks 
savo karo laivų iš Kinijos van
denų. i

LONDONAS. — CP. žinių 
agentūra praneša, kad visos 
Europos seminarijose ir vie
nuolynuose apie 80,000 jaunų 
vyrų mokosi į kunigus.

kalinių
laisvė.

būsianti

o

ORAS 1
CHICAGO SRITIS. 4 

Šiandien iš dalies debesuota; 
šalčiau.

Saulė <eka 7:14, Iridžia, 
si 4:22.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavun

Iš to didelio “raškažiaus” komunistų ; 
rojuje Rusijoje badu išmirė milijonai žmo
nių. Kiti milijonai sušaudyta, nes jie reika
lavo laisvės, kad būti “savo gyvenimo lai
mės kalviais”. ', t , , j '

Komunistų laikraštis, rašydamas, kad
Sovietų Rusijoj nebėr nei skurdo nei nedar-1 — Suvirš »iili|raps mokyto- (• Kaip jaučiasi patys beste
lia, per alūs meluoja, savo nelaiminguosius jų yra Amerikoj. Trisdešimt niečiai, sunku įsivaizduoti. Kai
skaitytojus biauriai suvedžioja. trys milijonai lanko mokyklas .kiti, taip ir jie, per patį or-

-------- — I ganų mažai kada kų pasako.
— Kinai miršta labai jau iO kitaip, aiškus dalykas, ne 

ni. Pusė išnūrats prieš tris i taip jau lengva susikalbėti, 
dešimts metų. lietas kuris at- Tai vienok nujaučiama, kad

Prancūzai Apie Baltijos Santarvę

Ryšium su Latvijos užsienių reikalų mi 
nisterio p. Muntero vizitu Paryžiuj, kaip pra-1 lankia senatvės. Jei jie taip ' ir jie džiūgauja dvigubai. Ten 
neša “XX Amž.”, prancūzų užsienių reikalų Ligai gyventų, kai mes, iki mat, lietuvių galybės. Ir visi 
ministerijos oficiozas “Teipps” įsidėjo vedai-
mųjį, pavadintų “Baltijos šalių santarvė”.

“Temps”, netikėdamas šiam vizitui ypa
tingos politinės reikšmės, pažymi, jog jis 
patvirtina Prancūaijos ir Baltijos valstybių 
gerus santykius, kupinus bičiuliškumo dva-

Antradienis, gruod. 21, 1937

TO SVIETĄ PASUMIRTUS

Pats Save Naikina
sios.

------------ >įL M
Keletu dienų prieš “rinkimus” Sovietų 

Rusijoj Vorošilovas, karo komisiras, tiesų 
sakė, kuomet, kalbėdamas Minske, perspėjo, 
kad šaudymai bus tęsiami ir toliau, kad Ru
sijos “valymas” toli gražu dar nėra užb&ig-
*»»• ,. J . . , «M»

Praėjo “rinkiniai”. Piliečiai, turintieji 
teisę balsuoti, balsavo už diktatorių Stalinų 
ir jo kandidatus. Balsuoti turėjo, nes nebal
savus buvo galima j triubelį patekti, o bal
suoti už Stalino saikų reikėjo, nes kitękių 
kandidatų nebuvo.

Tačiau, kaip matyti, ir po “rinkimų” 
tos pečius bėdos. Šaudymai vedami toliau. 
Prieš keletu dienų sušaudyti astuoni labai 
žymūs komunistų vadai, tokie kaip Leo M. 
Karaklian, Avel Yenukidze, Boris Steiger ir 
kiti. Juk tai žmonės, kurie iš kailio nėrėsi 
už komunizmų, kurie dar prie caro valdžios 
tani tikslui dirbo, tai Lenino ir paties Sta
lino draugai. Vadinas, jų nesušaudė caro val
džia, prieš kunių jie konspiravo ir dirbo, bet 
sušaudė Stalinas, kurį jie ant sosto pasodino.

Daug kas šiandien nesupranta kų tas 
viskas reiškiat t : » r t

Tai reiškia, kad Sovietų Rusijos nėra 
teisybės, nėra laisvės, nėra demokratijos, nė
ra pasigailėjimo. Ten nevalia kitaip ir ma
nyti, kaip diktatorius mano. Pareiškimas sa
vo nuomonės vienu ar kitu klausimu jau sa
vaime yra nusikaltimas, už kurį laukia aukš
čiausia bausmė. Už tuos “nusikaltimus” nė
ra jokio pasigailėjimo.

Iš kitos pusės tai reiškia, kad komuniz
mas Sovietų Rusijoj pats save naikina. Ir 
jis, nėra abejonės, ar anksčiau ar vėliau, 
susinaikins. , • i j 1.i_‘_

Tai Bent Šalis

vienam mitinge iškilmingai at
sistojęs brolijai pareiškė, kad 
eavo Krivaičiai parveš tokį 
raportų:

“— Kai aš sugrįšiu pas 
- Krivaitį, jis manęs paklaus; 

kfundoms apšnekėti. Aš anų — “Kaip tau, Jeremošiau, 
dien jau tlumočijau, kokius pasisekė įtikinti tas aveles? 0 
darbus tas seimas pirmiausia kų aš jam pasakysiu? Atsa- 
turėtų dirbti. Dabar dėl de- 'kyšiu šitai kų; ‘Krivaiti, tu 
legatų rokundos. Sandariečiai 'mane pasiuntei ne į bernelių 
figeriuoja taip: delegatų tu-Javinyčių, bet į kiaulių tvar- 
rėtų būti — katalikų 40 pro- jų...’ ”

(centas, bendro prunto 20 proc., Į Aišku, kaip ant delno, kad 
sandariečių 20 proc. ir visų tasai misijonierius Jeremošius 
kitų 20 proc. Vadinasi, 100 negalėjo prie kitko prilyginti 
proe. sudaryti ciciHstai, baisa-^tog brolijos, kuri svajoja tik 
vilkai, laisvamaniai turėtų 00 apie moteris ir uždraustus 
proc., o katalikai. 40 proc. Tai vaisius.
bent f'igeriai, tavorščiai!

Šnekant apie procentus, ma
no delnas negali išfigeriuoti, 
iš ko sandariečiai sudarytų 
ir tų 20 procentų? Štai, tam

Sandariečiai savo gazietoj 
sako filina ir gan reikalų su

šiol tik per viepus motus; ki- veiklfis ir savo įstaigoms pri- jaukti v Ame rikos lietuvių Sei
nus nebūt galima pereit. i jaučia karštai. Tuo da labiau ^mų Lietuvos ir savoms ro-

— Žinovai pasakoja, jog ant 
kiekvieno Amerikos žmogaus 
yra vienas gųeukaa ir kad jie 
sugraužiu jį.<ju milijonus ve

rtės

dabar. Visokių kliūčių gran-, 
diniams sutrupėjus, jie visi, 
kai vienas darban stoja. Ne
ims laiko daug, o jie pasivys 
ir pralenks kitų pamarių lie
tuvius, kų su panašiomis kliū
timis grumtiesi progos netu
rėjo.

Sukrutus bostoniečiams, o

Kada. tik Lietuvos ir Estijos aukštieji 
politikos vyrai 1 atvykdavo pas musį jie' bt4 
davo taip pat nuoširdžiai priimti, kaip da
bar p. Mun t eras. Taip buvo priimtas ir Lie-] — Taip1 vadinami Califor- 
tuvos užs. reik. ministeris p Lozoraitis, ku- ai jos redwood medžiai prade
ris spalių nu turėjo progos su prancūzų po-1 tjį p, jų tūkstan- cbicagiečiatns su jais, Susivie
litikais padalyti platų tour d’horiaottt. Tokiu1 & metų. Kaip ilgai, ištikrų- nymas labai greitai iš savo 

kreipia

iš paoaryu piaių lour u nmunM. xos.ru & mwįų jfatp ištikrų- nymas Janai greitai as savo
Prancūzija parodo, kiek dėmesio ji galėtų iWti,’kol kas keblumų išklampos. Dabarti-

ia į evoliucijų mažųjų šalių, kurios sa- nesužmota. Niekas, mat, žygis kiekvienam kata-

KaidinolaSk Mundelein $iouųs dienomis 
paskelbė spaudoje kalėdinį raštų, kuriame Jo 
Eminencija užsiminė ir apie skurdų. Anot 
jo, daug žmonių gyvena skurde. Visai tei
singai jis primena, kad to skurdo visuomet 
huvo ir visuomet buą.

Prie šio kardinolo laiško prisikabino lie
tuvių komunistų šlamštas. Jis piktinasi, kad 
kardinolas neužatakavo kapitalistų, prime
ta, kad katalikai nesirūpina varguoliais.

E* V • ' • - «* - . > * j , • L • l M • r »
Katalikų Bažnyčios nusistatymas kapi

talistų, darbininkų ir vargšų klausimu yra 
paties Kristaus paliktas. Dėl to kardinolui 
lo kartoti savo rašte nereikėjo. Ir be to ži
noma, kad kapitalistui nevalia skriausti dar
bininkų,' kad jam reikia duoti teisingų at
lyginimų už darbų, taip pat reikia aprū- 
Jiinti vargšus. . »

Katalikų vadai visada kovojo prieš dar
bininkų išnaudojimų. Jie visuomet rūpinosi 
vfcrgšų šelpimu. Chieagos katalikų arkidie-. 
nerijos^ įsteigtos prieglaudos daug vargšų ii 
našlaičių priglaudžia, jų vadovaujamos lab
darybės organizacijos daug nelaimingųjų su
šelpia. Kiek priėglandų, ligoninių yra įstei
gę Chicagoje komunistai f Nė vienos. Jie tik 
rūpinasi sėti žmonių tarpe keršto sėklų, ne
sirūpina vietos žmonių reikalais, bet sielo
jasi Rusija.

Komunistų laikraštis, išdrožęs pamokslų 
Kardinolui Mundelein, sako:

“Yra šalis, gerbiamas kardinole, kur 
jau nebėra skurdo, kttr nebėra bedarbės, kur 
patys darbo žmonės yra savo gyvenimo lai
mės kalviai”. , ų

Matot, kaip jau gera Rusijoj. Tikras 
rojus! Ten nebėr nei skurdo nei bedarbės. 
Bet, neapsigaukime.

vo geografine padėtimi sudaro esminį šiau
rės — rytų Europos veiksnį. ,

Prancūzų oficiozas konstatuoja, kad toje 
pusiausvyros politikoj Lietuva, Latvija ir 
Estija savo vaitftnenį suvaidino oriai ir ver
tingai. 1

Juk žinoma, kokį spaudimų į Baltijos 
valstybes daro hitlerinė Vokietija ir kaip 
kai kurias iš jų Maskva bando įtraukti į 
Sovietų Rusijos orbitų.

Lenkijos domėjimasis padėtimi Pabalti
jy yra visiškai suprantamas; Baltijos val
stybių ir Lenkijos susiartinimas principe at
rodo esųs visiškai logiškas, nes jis galutinai 
konsoliduotų barjerų tarp Vokietijos ir Ru
sijos. - x

Tačiau laikraštis, nepridedamas jokių 
pastabų, tik konstatuoja, kad toks solklaru- 
mas negalimas dėl lietuvių — lenkų konflik
to y/niaus klausimu.

Toliau Qutti d’Orsay organas paūagęipė- 
ja Baltijos valstybių tarptautinės politikos 
linkkuę, konstatuodamas jų prisirišimų prie 
Tautų S-gos principų, peržvelgia Baltijos 
santarvės istorijų ir tos santarvės sudarymo 
motyvus. Pagaliau laikraštis Baltijos San
tarvę šitaip įvertina:

Ši sistema funkcionuoja sėkmingai; jos 
dėka iki šiol visos trys tautos ifeisnko ne- 
nusilenkdamos visam tam, kas vadinama už
sienio įtakų “primesta orientacija”. Tačiau 
su kaimyninėmis valstybėmis jos palaiko no
rmalius santykius, nors negalima sakyti, kad 
tai būtų griežto neutralumo politika. /

Didžiausias Baltijos valstybių rūpestis 
esųs tas, kad pusiausvyrai pairus jų terito
rijos nevirstų karo lauku.

baigdamas, laikraštis paliečia Baltijos 
Santarvės santykius su Skandinavijos val
stybėmis it konstatuoja, kad Baltijos valsty
bių uždavinys yra budėti dėl Baltijc*T jūros 
laisvės, nes toji jūra yra. joms vienintelis 
išėjimas į pasaulį. Į

jų istorijos da nesužinojo.

— Japonai jau valdo ketu-J 
ris kart daugiau žemių kinų, 
negu savo. Baisi nelygybė.

r

— Amerikoj yra keturi mi
lijonai dvynų. Kas šešiasdeši 
mtas kūdikis būna dvynai.

— Paskesniais keliais me
tais didžiulis mūsų Susivie- 
nymas skurdo langus užsida
ręs. Prisitaikė prie veik vie
nos mažos Pennsylvanijos vie
tovės ir taip sau ramiai snau
dė. Jei kas išdrįsdavo miegę 
trukdyta, tas tuojau gaudavė 
atsakymų,- kad tai ne jo da
lykas. Ir taip mažos kuopelė? 
asmenų supamas pamažėl!, bet 
tikrai nuo sveikatos įpuolė 
Veiklesni veikėjai turėjo pra
si traukti. Kuopose ūpas taip

likui pošonėn stuksi.

Su si vieny mas yra visų A-‘ 
menkos lietuvių vieša įstai
ga. Tai yra, taip sakant, visų 
mūsų pastogė, kurioje vienas
mažytis plyšelis, kiekvieno iš pačiam numery 
mūsų gerbūviui pavojaus pir- 
štu grųso. Prižiūrėti, kad jo, 
pastogė neprakiurtų, turėtų 
rūpėti ne vien nariams, bet 
it šiaipjau grynai katalikiškai 
manantiems lietuviams.

Svečiuose sykį vienas žmo
gus, norėdamas užmegzti kal
bų su garsiuoju jumoristu 
Matku Ttvainu, paklausė jo,

sandariečių kokia yra nauda iš knygų.
dėdė Pakaušis šitaip šneka:

“Nėra niekam paslaptis, jog 
ši brolija (sandariečiai—prof. 
Kamp.) baigia kristi nuo koto. 
Vietoj ganyti'savo ir kitų dū
šias, jie krečia ‘džioksns’ir a- 
pie poteris vis svajoja... Fi
nansiniai reikalai taip pat ap
verktinoj padėty. Kų sukolėk- 
tuoja pas geraširdžius žmo
nes, tų prageria...”

Tai viena tos brolijos pusė. 
Kita yra dar “gražesnė”;

Aukščiausias Krivaitis (tur 
būt sandariečių prezidentas) 
atsiuntė į Chicago misijonie- 
rių JerėKiošių, kati ant vietos 
patirtų brolijos padėtį. Pate
kęs į brolijos vidurį, prisi-

— Knygos, gerbiamasai, į- 
vai riai vertinamos. Apdary
tos oda gali būti naudojamos 
skustuvui ar peiliui pagalųs- 
ti, plonos knygutės gali Ijūti 
panaudotos stalo kojoms išly
ginti, o storos gali būti kar
tai® pavartotos, kaipo gink
las, nuo priešo apsiginti, — 
atsakė M. Twain.

• •• »
&usivieaymas turi nuosavi a 

spaudų. ’ Betgi Susivienymao 
da niekad neuždraudė ir pa
šaliniai spaudai jam padėti. į 
Net lųbai,; pageidauja pažari-

pac ly^rali ^aaBar tas labai 
paaiškėjo. Jei ne “Draugas”, 
ir kiti jatm panašūs, kažin, ar 
Susivienymas Bostono padan
gėn būtų įlindęs. Kitaip sa
kant, pašaliniai lietuviai ir.

nukrito, kad, rodės, jųjų kaip, , , . , .r su savo spauda rankoje, atsie

Leidinys Apie “Žiburio” Draugiją

Suvalkų krašte didelį kultūros darbų 
atlikusi “Žiburio” Draugija. Dar prieš Di
dįjį karų ji steigė ir išlaikė lietuviškas pra
džios ir vidurines 'mokyklas, suaugusiųjų ku
rsus, knygynus, skaityklas, prieglaudas, ar- 
batnamius, organizavo chorus, vaidinimus, 
jaunimo kuopus, ūkininkų ratelius, taupomų- 
sias — skolinamųsias kasas ir kitokius susi- 
būrimua . . . ., .

Šios draugijos 30 metų sukaktuvėms pa
minėti rengiamas kolektyvinis leidinys: “Ži

burio Draugija”. Jame bus atvaizduotas “ži
burio” Draugijos veikimas nuo įsikūrimo iki 
1936 metų.

• 4 •

Per 1935 ir 193d m. Italijoj buvo 77p,OOfl 
.giminių daugiau, negu mirimų; Vokietijoj 
tais pačiais metais gimimų buvo pet 951,00(1 
daugiau, kaip mirimai. Per dvejus metus veik 
milionas prieauglio. * ’ r

Praneūzijoj per tuos dvejus metus pir
menybė priklausė ne lopšiui, bet karatui: te
nai mi.iv 30,000 daugiau, negu gimė.

Nebereikalo patrijotiškoi? prancūzų vi
suomenė yra rimtai susirūpinusi gyventojų 
skaičiaus mažėjimu.

ir nėra. Nepaisant įvairiausių 
“pagerinimų” ir vedėjų su
raminimų, aišku buvo, kad 
ši brangi vienybė sparčiai pū
va ne vien iš oro, bet ir vi
daus.

Visai netikėtai prabyla bo
stoniečiai. Pasisako, kad jųjų 
valstybėje ir da kartų Susi- 
vienymui rankos atrištos. Rei 
škia, vieši susirinkimai grf 
būt daromi. Nauji nariai pri* 
rašomi, ir taip toftau.

Šiai Žiniai patsai Suaivieny- 
mo vidurys tik vienų ausį at
kreipė. Tik pase lūpų numy
kė rr užtenka. Kur kas drų- 
siau sušuko “Draugas”. Be 
rods, “Drangas” daugiau, ne
gu pati Susiviepymo spauda, 
visados rašo ir patarimus tei
kia. Da garsiau, žinoma, pra
bilo šiuo kart. “Draugo” žy- • . <
gį, supra:Uama, aukštai stato

kė tai, apie kų patsai Susivie
nymas ir su savo spauda tik ' 
saldžiai saparavo.

Sakysim, tegu tokis ūpas 
ir ant toliau patęsa. Vadina-

— Na, kas yra, tėvuk! 
r— Daktare, apkurtau kai

re ausim.
Apžiūrėjęs ausį daktaras 

sako:
— Nieko nepadarysi, tėvai, 

senatvė.
— Ba, senatvė! Dešinėj i

ausis taip pat sena, o vienok 
klausęs visokių užmetinėjhnų, gerai girdi.

Latvija
1936 m. 875,076
1937 m. 728,510

si, lai Sueivienymui padirbi' ggtija
ne vien tik patys nariai ir jo 
spauda, bet tegu ir kiti pa 
-dirbėiti neatsisako.

Viskas pasaulyje sensta. .Ir,

1936 m. 571,562
1937 m. 611,618 

Tie skaitmenys parodo 
1. Kad Lietuva šiais metais

Šiaip ar taip, prekybiniai 
santykiai tarp Ų. S. A. ir Lie

tuvos žymiai pagyvėjo.

Jonas Badrys
Generalinis Konsulą'

Aimerikos lietuvių spaudoje
. i -------- <---------- pasirodė žinutės, kad tokioje

vienatims būdas senstanti dai- * 9 inėnesius įvežė iš U. S vietoje kalbėjo “Maisto”
ktų ilgiau i - A. už 179,511 dol. daugiau ne- i atgtOVas ar, kad tūlas asmuo
mau jį pertaisyti, usroaųy- gB ar firma gavo generalinę ‘ Mai
mas irgi sios taisykles neis- > 2. Kad į U. S. A. įvežta iš
vengia. Sensta ir jis. Kad ii- j^taVce irgi už 139,862 dol 
giau atsikūkyių, reikia jį daž- '
niau pertaisyti. Per kelis - ke- 3 Lietuva pra,enkė 
dnlikų metų Susivienymas 
veik buvo užmirštas ir apleis
tas. . Apie pataisas mažai kas 
kalbėjo. Tik, štai, <ve suk run 
ta bostoniečiai. Ir patį reika
lingiausi lopų prideda jie. Da
bar kai issižiūri, tai: “Tyla

rimtesni Susivienyme rėmėjai.' laukė tik vėjo..

US.A. UŽSIENIO PREKYBA SU 
PABALTIJOS VALSTYBfiMIS 

SAUSIO- RUGSĖJO MEN.

Iš paskelbtų Monthly Sum- 
: mary of Foreign Commerce 
duomenų uŠ 9 mėnesius, ma* 
tyti, kad: ,

ū. «. JL
(Degtam)

Lietuna
1936 ii.,, 2&M19 ; - i
1937 ■u- m.rao l 

Latvija

1936 m-
1937 m.

I»*ja
1936 ut.
1937 m.

580^06
990,569

962^65 
935,783 

U. «. A. 
(Doleriais)

Liotato
WSB ra 05M51
1937 ra. 894,713

tas sau lygias valstybes ar į 
Ū. S. A. įvežime užėmė tarp 
jų pirmų vietų.

Reikia dar pastebėti, kad 
Lietuvos statistika žymiai ski
riasi nao U. S. A. davinių. 
Tenka skaityti, kad kiekvie
nos tos šalies importo davi
niai bus tikresni už eksporto, 
Imėent todėl, kad tas lengviau 
sukontroliuoti pagal prekių 
kilmės Rūdijimus. Ir mes ta
rime tam įrodymų — mėsos 
eksporte; K

U. S. A. rinkoje pasirodo 
prekės su markėmis ekspor- 
taotorais į kitan šalis ir iš ten 
perek sportuota® čionai. Tas 
pats sr su Jungt. Valstybių 
prekėmis, kurion didesnėmis 
partijomis eina į kitas šalis, 
o iš ten dalimis pereksportuo- 
jamos į Baltijos Valstybes.

sto’ atstovybę tokiam tai ra
jonui. *”'

Kiek po “Maistu” s u pran 
tama Lietuvos Akc. B-vė ‘Mai 
stas’, tai ji, bent iki šiol sa 
Vo atstovo Amerikoje neturi 
ir niekam savo agentūrų ne
suteikė. Paskiros firmos, im
portuojančios iš Lietuvos Akc. 
B-vės “Maisto” gaminius ga
lėjo suteikta išimtinų teisę pla 
tinti importuotas per tų fir- 
(mų Lietuvos prekes, bet ne at
stovauti “Maistų” ar Pie
nocentru”.

Lietuvos Oeaer. Konsulatas

/ Sumanus žmogus Lieka tur
tingu, kad ir daug gėrybių 
netektų.

Niekad nereiklu pusnį uoti 
miliždiaiui, ko negailiau iš 
vei gt’».

• 'L

xos.ru


TnfraJSenls. gruoT 2?. T#??
■ffi — ‘T"?» .■ ■ 8 11 K=

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

ŽODIS APIE KAVA žintuose
niams.

atsitikimuose ligo-

Lahai dažnai žmonės klau-. pastaruoju laiku apie Rose 
tia pas sa\o šeimos daktarą. |and^ pasireiškė rauplių liga.

Rauplės yra limpanti, užkre-apie vartojimą; kavos arba ar 
batos. Ar tie gėrimai kenkia! 
Ar ne?-nt rukdoina jais miegas! 
Ką vartoti kavos ir arbatos 
vietoj? Khdėl šie gėrimui be
galo plačiai vartojami kasdie
niniame žmogaus gyvenime!

Bendru pasakymu tenka ko
nstatuoti palyginimą Kas link 
.šių gėrimu ir pripažinti, kad

viama liga, žalojanti pačią gy 
vybę, o vpatingiausia, išgiju
si auka turi visam gyvenimui 
persirgtos ligos pažymius. Ne
kartą man teko girdėti išsi
reiškimu, kad tas ar tas yra 
su “megstaniu veidu”. Taip 
tai kai kurie žmonės identifi- 

• kuoja rauplėtu veidu žmones,
mažojo kiekybėje vartojimas j Nežiūrint kaip raplėtus žmo 
ju nekenkia. Puodukas kavos nes vadintų, jie yra ligos au 
talpina apie vieną grainą eaf-
lei no, kuris yra akstintoju ce
ntrai inės nervų sistemos. Šio 
a k st i nimo delei raumenys pa
lieka jautresnį ir tuomi*padau 
gina savo pajėgumą. Širdies 
plakimas galima sakyt lieka 
neliestas, nebent caffeino do
žą yra didelė. Kvėpavimas pa
gerėja ir tuo atžvilgiu krau- 
jp apvalymas yra spartesnis. 
Šlapimo košimas padidėja. 
Daugelis geria kavos todėl 
kad pravarius nuovargį ir mie 
guistumą, ir tuo patyrimu mė
gsta ne tik pasigirti, bet pa
taria ir kitiems panašiai da
ryti.

dera lygiai kaip ir bloga 
įtaka priklauso nuo kiekybės. 
Kaip su dauguma akstintoju 
taip ir su kava, jei vartoja
ma virš normos, veikia pana 
šiai kaip bet kokie nuodai. Y

Naujos Stalino Aukos

SAKYKIT
LINKSMŲ

KALĖDŲ
GĖLĖMS

komis. Gaila dik, kad galima M Karakhan, buvęs bo-
pagalba nebuvo suteikta jiemsj igevjką užsienio reikalą viee 
laiku. Jeigu jie būtų įčiepyti komisaras> §iomig dienomis sų 
nuo rauplių pirm susirgimo, ^audytas Sykįu su kitais žy- 
aišku, daug kas grožėtnsi jų miftig Rugijos bolSevikv va. 
veido gražumu. Įvykusios li- dflig Pastaru(>ju ]aiku jis bu. 
gos faktas šiandie apie juos VQ sovietų arabasadorius Tur.i

PRIELANKUS PATARNAVIMAS

kalba kitaip Kad nepadaryti 
skriaudos bent tuo tarpu svei
kiems ar tai vaiką ar senesnio 
amžiaus žmonėms patariu įsi- 
čiepyti nuo rauplių neatidė
liojant. Užsikrėtimo nei diena 
nei vieta nėra žinoma nei vie
nam.

Sveikatos Keliu kampelio 
skaitytojams linkiu linksmų 
Kalėdų.

kijoj. Iškvietęs Stalinas jį 
grįšti namo, kai tik peržengė 
Rusijos signą, tuojau buvo 
suimtas ir sušaudytas.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
nas ėjo bažnyčios altoriams 
papuošti per Kalėdas.

Gavo leidimą. Miss
Winslow G'rannell, 2^ 
žiaus, advokatė,

, Hill, Mass., gavusi ..-ii 
| nti bylas aukšuiausm 
Valstybių teisme. Jot 
Mass. vai. senatorių 
Ji buvo viena moti 
aštuonių kandidatą.

Misijos

SIOUX CITY, IOWA. - 
Šv. Kazimiero parapijoje pra
sidėjo misijos giuodždo 19 d 

ra atsitikimų, kur žmonės yra jr baigsis gruodžio 26 d. Mi-
paėmę gan didelę dožą caf 
feino. To paseka, turėjo atsi
durti ligoninėje ir ten pralei
sti net keletą savaičių laiko 
iki pasveikimo. Panašūs įvy
kiai savaimi kalba apie kavos 
bei arbatos naudingumą, jei
gu vartojime neturima saiko.

Nemaža yra žmonių, kurie, 
sakosi, vartoja nuo astuonių 
iki dvylikos puodukų kavos. 
Ją daugelis skundžiasi svai
guliu, galvos' skaudėjimu, re
gėjimo neaiškumu, širdies pla
kimo trūkumais ir nervnotu- 
mu. Man teko patirti vienam 
kitam atsitikime trūkčiojimą 
apie akis ar veidą esančių ra u 
menėlią. Patarus liauti varto- 
Ii kavų, trūkčiojimai pranyko.

Kava nei joje esąs caffei- 
nas nėra maistas. Tiesa, yra 
dirksnių akstintojas, bet tin
kąs vartoti tik daktaro pripa-

sijas veda kun. A. Drazdys.
Šiemet mūsų Kalėdos, iš 

priežasties misijų, bus nepa
prastos, bus linksmiausios
Lengvai bus visiems išpažin
ties prieiti ir Kalėdose prie 
šv. Komunijos. Avel Yenūkidze, vienas ly-

Kalėdų vakare, parapijos derių raudonosios Rusijos re- 
svetainėje jvyks pasilinksmi- voliucijos ir buvęs lyderiu bo

lševikų partijos, taip pat sy
kiu su Karakban ir kitais žy
miais bolševikų vadais Stalino 
įsakymu sušaudytas.

irimas.

Kalėdose per šv. Mišias, mū 
sų choras, vedamas (Bronės 
Pelroniūtės, giedos gražias ka
lėdines ir Mišių giesmes.

Laukiant Naujų Metų, pa
rapijos svetainėje įvyks šei
myniškas vakaras. Bus užkan
džiai ir šokiai.

' i
Mūsnj vyskupas B. E. Ed- 

•mund Heelan žada duoti para
pijai $2,500, jeigu parapija su
tiktų statyti mokyklų. Graži

Ona Katkauskaite 
II Trovatore’je

HARTFORD, CONN. — Ko 
seniai laukėme ir ko, manau, 
ji pati nesapnavo, tas įvyko. 
O. Katkauskaite dalyvavo sva
rbioje rolėje, Metropolitan O- 
peros grupėj iš New York, o- 
peroj II Trovatore. Tai įvyko 
puošnioje Hartfordo Bushncll 
Memmorial salėje, akyvaiz- 
doje 3,500 žmonių. Tai buvo 
Onos debiutas svarbioj ope
ros rolėj. Ar jai pasisekė T Žmo 
nių plojimas ir šaltų kritikų 
žodžiai liudija, kad pasisekė. 
Valio, Onutė! Nei hartfordie- 
čių, nei mūs, lietuvių, kurie 
tavimi pasitikėjome, neapviiei 
ir dar daugiau išgarsini lietu
vių vardą. Už tai veržiasi i? 
lūpų sekančios eilutės, kurias 
skiriu mūsų artistei daininin
kei Onai Katkauskaitei.

Azucena *). Tas vardas pir • • * . 
miau negirdėtas,

Lietuviams svetimas, 
pats čigonų svietas,

Iš kurio atėjai, kaip dabar 
pasidarė žinomas, malo 
nūs jis.

Nuo to laiko, kai Hartforde 
tavo balsas suvis,

Kaip diktatorius, mus su 
žavėjo ir vienbalsiai

Žmonės mes eiliniai ir kri
tikai plojome jai, —

Vakaro žvaigždutei Azųce
_ • • •nai!

Azucena! Kai kalnai uoluo 
tieji gyvenimo tavo vietą

Skilo iš džiaugsmo, kai pra 
varpo balsas tavo,

Taip tirpo ir mūsų širdys

neviena kieta,
Ir rado pilną užmokesnį sa

vo!
Azucena! Tas vardas dabar 

susijęs su tavuoju!
Dabar Azucena dideliai di

džiuojas ir savuoju,
Nes balsas tavo purpurinis, 

galus ir turtingas
Kėlė ją iš grabo vedė į erd

vingas
Oro atmosferas. Opera da

bar turi tik vieną
Savo širdies, sielos panašu

mo kraujo Azucenąi •t
Plytaatis

Šv. Jono draugija laikė me j 1 ■'
tinį savo susirinkimą. Nau jon ntams-ėms ir visiem!
valdybon 1938 metams išrink
ta: pirm. S. Šriupša, vlce pir- 
min. K. Kasmonaitis, nutari
mų rašt. E. Mončiūnas, fina
nsų rašt. J. Barolis, trečias 
rašt. V. Labeskis, kasininkas 
P. Elyošius, iždo globėjai A. 
Urbonas ir P. Gedutis, mar 
šalka M. Baliukynas, durų sa
rgas K. Smitkus, teisėjais J.
Mončiūnas, F. Grigaitis, J. čą. 
Busilas, raporteris A. Patec- 
kis. Sveikinam naują valdyba.

būna kas ketvirl 
karą, 7 valandą, mot 
mbary. Jaunimas t v 
dalyvauti, o taip pat 
prašomi paraginti v 
lankyti klesas. Nau Iii 
leisti ilgus žiemos a

Vyčiai pastarame 
naujuoju pirm. išr n k

Si i:va.ik ji elektrm 
kurią pirko ir lei<l 

Moterį} Gildąs buvo surue ^a’s Gildąs, teko Kit

šęs metinę card party Hart
ford Times Institute name

Užpraeitą šeštadienio vaka- žnwni,l bnv° daug. (Buvo daug Į«»Hąl M- 1,aka“ k 
mokyklos salėje mūši; vai-<lovan,l ir gardaus užkandžiu. parap. chaią

kinai ir mergaites lošė pirm, Vel'”u laik6 znairinki-
basketball žaidim.f. Mergaitė* ir t,,r<i° kalsdin« Iš
lošė prieš Glastonbury ir pra- Atsilankė iki 40 naru,, nei i

Basketball Šiomis dienomis ,1

kai

i: RINKTINĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI.

vertė

Kuu. Ant. M. Karužiškis

Gruodžio 21-tna Diena

būtų anka, bet jos gavimas 
priklausys nno parapijonų. 
Mūsų parapija būtą laiminga, 
jeigu turėtų savo mokyklą, 
kur lietuvių vaikai būtų auk
lėjami katalikiškoje dvasioje. 
Reikia melsti Visagalio, knd 
duotų tokią laimę.

Pastaruoju laiku čion mirė
sugrįžo. Bet« ten, kur ji «.,“» Laskauskus, Domini, 
senini buvo pasigirdo balsas. kas J»n,’kSnas ir Kazimiera 
kurs šaukė ‘Niekad daugiau!’. Medešiauskienė. Sunkiai ser

“Mirties daugiau nebebus, 
nei dejavimo, nei šauksmo, nei 
skausmo nebebus daugiau; nes 
kas buvo pirma, išnyko”. —
Apr. XXI, 4.

Aš maniau, kad aš ėjau ma-✓
loniu keliu, kur saulutės švie
sa ir šešėliai taškė lapus ir Į 
velėną, ir kur, ranka mano 
rankon, šalia manęs ėjo viena, 
kurios šviesus veidas pridavė 
dienai skaistumo.

Ūmai mes užėjome paslėptas 
duris ir ta, kuri šalia manęs 
vaikščiojo, įėjo vidun, ir ne-

Tą balsą aš pažinau; bet 
tučtuojau, rodos, nno uždary
tų durų švelnus atbalsis skam
bėjo, ir “Ant visados!” vis 
“Ant visados!” jis giedojo, ir 
vis minkščiau ir dar snpnin- 
giau.

Gyvųjų Dievas! nuo uždurų 
— ne atbalsis — girdėjosi tas 
palaimintas žodis “Ant visa
dos!” — Jonas W. Chadwick.

Ir net dabar mes galime pa
jausti to laiko garbe, kuomet 
“mirties daugiau nebebus, nei 
dejavimo, nei šauksmo”. .lei 
mes užlaikysime mūsų širdies 
miestą šventu su gyvojo Kri
staus akyvaiz<la mes galime 
tikėti, k&d jie yra net dabar 
sąjausme ir saldžiame susinė
sime su mumis, ir kad tai ne 
į 'mirtį, bet į gyvybės pilnu
mą jie įėjo per kapo angą.

ga ligoninėje Ignas Apalins- 
kas, parapijos tarnas. Koresp.

laimėjo. Vaikinai lošė su New 
1 lavono lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijos Lietuvos Vyčiais 
ir laimėjo.

Vaikinai turi naujas, gra
žias uniformas, kurias įgijo 
savo lėšomis Parapijos Vyrų 
Klūbas, Šv. Jono draugija, 
Šv. Juozapo draugija ir Lie
tuvos Vyčiai ir ir Juozas Ban
kus, rodos, nno Collins Street. 
Ačiū jiems.

Manau vaikinai neapvils 
nei aukotojų nei publikos. Ha- 
rtfordiečiai mėgsta hesketball 
ir gausiai lankosi į žaidimus.

Kun. Ambotas pradėjo iš
mesdamas pirmą bolę. Iri, “be- 
licve it or not”, pataikė į 
krepšį. “Two point for our 
Reverend Pa stori

ir sialta buvo.

ti Lietuvos Dainos 
tais metais. Su ja 
lankę ir Dubauskai! 
skas taip pat grai i 
jo chorui.Moterų Gildąs kas met rū

pinasi išvien su parapijos lab
darybės draugija sušelpti pa- Hartforde Fo 
vargusius lietuvius ir pado- ristynėse Jack 
vanoti Christmas basketg ir 
šiaip dovanų. Išrinkta nauja silankė pilna sai 
valdyba, kurios pirm. yra L. I Sharkey gerai 
Morkūnaitė.

Lietuvių kalbos ir kntekiz 
mo klesa Iligh Sehool stude-

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

•) Azucena čigonkos vardai 
kurios rolę lošė Onutė.

Žinutės
Moterų ir mergaičių drau

gijos surengė card party. Pel-

moka ne tik 
ir nevieną holds.

SKAITYKITE “D

LIETUVIŠKOS SPALVŲ
PLOTKELĖS 1

Su įspūdingais Kalėdų vaizdais, lietuviškais ir lot; 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis 9 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijaUtavos; 9 
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu — ' .
BROLIS VLADAS

2334 So. Oakley Avė. Chia

GOO

*s f >4-n

* *
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M a BIS B LIETUVOS
E gero daryti. Mat, esu 

timšulis".
sve-

Graudžio 1 d. pulaidujo Ka 
zinjierų Kurklioakų, 88 m., k«» 
nis apie 50 m. tarnavo Radvi 

Iš liškio bažnyčiai, ka po žak ris- j . . 
lo- tifonas. Buvo žmogus dorus 

dideliu maišu sniego ir ir visų mylimas, šimtai Rad- 
Itė visų lietuvų, o jo viliškio parapijos parapijonų 
i šiaurės vėjas sunešė gyvena Amerikoje, kuriem- 
lt«te kalnus. Rašant velionis prie krikšto uttfebė 

« ketvirta diena žvakę.
ę užstojo rogių ------------

Katalikų veikimas Radviliš- m. žmones dirvas arė j{V apSnQjęs Gyventojų yra j
* " ««■»“ ■» api. 7.000, žyd, bos .pis 120 

(^enoB ^°P • šeinių, keletą desėtkų rusų, le- 
1. R. IhĮ^ jr kitėjų Taigi, daugu-

ima katalikai. Daug tarime
f vietų žmonės v&nde-' . -* . gražaus jaunimo, kuris gyve-
kari. Vasara ir ruduo nj^ Į^jp išmano. Didžiau- 

(Benų kliūtis^ kad salės nėra Y- 
P-*r*Pnoj®» P®' ra parapijos menka salink?, 

lė patižo, o gilu- ^j. susįriukimams, o šiaip pa 
statyti kokį veikalų nėra kur. 
Yra šaulių salė, didelė, graži, 
bet... x

koresp.)
ttUftKlS. — Haga 

flbakAne žietno*. 
atklampojo balta;

Sausos balos, gra 
ir kai kurie šuli-

tiems, kurie gyvė- 
npių, ar ežerų. O
kam reikia vandens 

Koteli Kalėdos, reikia 
r alučio pasidaryti, o 
N nėra. Trubelk.

riboje prieš Kalėdas 
triukšmas. Bizniai 

fnojrts, kad" žmonės lak 
ip pablūdę. Mūsų Ue-

i

Tnrime 4 kunigus. Viena; 
senas altarista, o 3 turi darbo 
pilnas rankas, nes miestely 
pradžios mokykla (lanko apie 
500 vaikų) ir vidurine 'moky
kla su apie 200, kuriuos rei
kia mokyti tikybos. Dar kai 
inuįft^T’yVia* ’apSe 7 tniak^Tc^, 
o čia ligonių lankymas, kalė-

county. Kodėl Vyčiai nustojo Dėl to statybos pradžiai būvo
žaidę! f tai tik pats jaonAna•; daVę $100; kitų $100 davė bai-
tegali atsakyti. Augančio jau-Į „

. . . , , 1 (Tęsinys 5 pusi.)nuivj parapija turi ir dabar ........ . . _____
Jam netrūksta sumanumo nei 
gabumų. Tiesa, pasižymėjusį. 

i šios kolonijos sportininkų, us-1 
įnenyje Budriūnų Lietuva pa
kvietė. Geros jam kloties Lie
tuvoje. Su mumis |>er ž’enių 

i esti Jonas Difcsas. .lis irgi yra 
pasižymėjęs basebolėj ir bas- 

, ketbolėj.
. Pranciškus ir Ona Jonaičiai 
Įgyvena arti bažnyčios, o baž
nyčia glaudžia prie širdies

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

LIETUVIAI DAKTAfST
.....  - ■ ■■——.......... , ..m mil

LIETUVIAI DAKTARAI

Milijonas kainavęs. Lincoln vardo požeminis automobiliams tunelis, kuriuo sujungiama 
Manhattan, viena New Yorko dalis, su New Jersey valstybe. Tunelis šiandie atidaromas.

Tel. CANaI 2345

DR. F. C. W(NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VV- Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 Šo. Leavitt Št. 

________ Tel. CANaI 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seredą,
Sekmadienį, susitarus. 

Dirželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai. ryto.

Rea s
2450 W. 69 Sk

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

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

ir 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON 

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

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare 
Tel. Melrose Park 600 

Res. 2126 S. 5th AvS., MaysfroodAv. 
_______rfaoM ¥»ryo°d ayis .___

Tel. Ofiso:
LAFayette 401? 

Tel. namų:
HEMlock 0886

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Ciceru IIL
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—• vai. v.

3147 So. Halited St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nad 2—9 v.

tyku, ramu, kaip nie- dojimas ir t.t. Seniau, kol žmo 
nės kaimuose gyveno, tai Aiž
ėja’ nuo galo ir varyk. O dn 

Amerikoje. Čia sė- išsimėtę po laukus, prie 
kurių nei važiuotos, nei pės 
čias negali prieiti. Tai nepa
vydėtinas džiabaa. Yra nemaž

ae

baisiai neramu ma" 
iuk ui, buvusiam bh-

e jokio darbo 8-tus me- 
Nei sau jokios naudos, 

nėra progos kų

•‘B
TIK PERĄ

I e^l —...

ALŲ
iSmbrožia
SKHEMBCMMNY

a ir. mėgsta AMBRO- 
nes jie žino, kad tar 

padarytas iš geriausios
produktų, 

no ("Wholesale) kainomis pri- 
to l aknea ir kitas įstaigas, 

•met kreipkitės pas NORKŲ, 
gausite greitų ir teisingų pa
avimų

115 West 64th Street
BOVJLEVAKD Tl 19

u ac NaiULCa x 
Rea. HEMLOCK <J40

rr pasauliečių inteligentų, bet 
jiems dėl žinomų priežasčių 
katalikų veikRna^ neapeina.

Širdingiausiai sveikinu ‘Drau 
go’ štabų ir mano skaitlin
gus buvusius draugus, linkė
Pampti su laukt i 4a»g>ipgaU£’ft*, 
Kalėdų jr gausingų malonė 
mis 1938 metų.

Ant. Ramoška

JAU LAIKAS
Baigiasi 1937 metai.

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

Aukos Į Bažnyčios 
Statymo Fondą

Plaukia
.'i ’ ’* ■* —- _

Į naujos bažnyčios statymo 
fondų aukoj© po $100 Jonas 
ir Veronika Junčiaj, Pranciš
kus ir Ona Jonaičiai (antrų 
šimtų), Jonas ir Agota Gri- 
gučiai.

Junčiai dar jauna šeimyna. 
Keletu meteLių pagyveno kaip

vienas gerų žaidėjų. Ir dabar 
jaunimas nekartų prisiminęs 
pasakoja, kad turėjo geriausį 
baseball tymų visam • Iiake

=

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KAMAI
Tel. LATayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10‘ vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pn<rsl Sutarti.

,'siemd geriesiems • ‘ Draugo”J seseAn'
skaitytojams pranešama, kad 
jau laikas užsisakyti vienin- 

, lėlį katalikiškų dienraštį 19- 
38 nr. Nelaukite rytojaus die
nos, šiandien užsieakykite 
“Draugų” 1936 metams!

Laikraščio karna: $6.00 me
tams, $3.50 pusmečiui ir Lie
tuvoje $7.00.

panorėjo, 
jei ne savo, tai našlaitį pasi
imti auginti. Iš prieglaudos 
(Mėmė mergaitę auginti. Ir 
jau didoka. Po kiek laiko pa
juto esu verli Dievo palaimos 
būti tėvai - gimdytojai. Ir Die 
vui dėkoja sulaukę dukrytės. 
Antanas ilgus melus žaidė Lie
tuvos Vyčių tyme. Jis buvo

30 metų prityrimas 
ASp* egaaminuo jam<» — akiniai.įfutYni hfJm ž

R M SMETANA
OPTOMETRISTAS 

F£W Asfcfend Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TcL OANai 0523

■Brik■HBMMMMMM■Sk■MM*M»——--M•—--—'

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H.F.C, (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Pfenkfadtaniais — nuo 7^X) iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 iki 9^0 vai. vak.

„Trr.t r,.- ■ . , ■ f trr-Y '■■=■■■-=

=£3

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAIUA BAČKA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Em# Denemark, Ine., teisingai* 
patarnavo Wesf Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius..., Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip ožganėdin- 
tinas iv pasitikimas patarnavimas duodama* kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

IL DENEMARK,
Baide - Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Avė. TeL Crawford 4100

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 įyte iki 8 vaknre išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road •
Metropolitan State Bank name 
Valundos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 *
Telefonas OANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvveft St. 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect V012 
Rez. Tek Republic 5047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road .
Valandos. I—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėk pagal suturtį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

BR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CTIICAGO, ILL.
Telefonas MIDvvay 2880

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

Ofiso TeL VIRginia 0030 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

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

Ree. 6958 Se. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. I SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2-4 ir 7—9 vak.

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

Nuo 6 iki 9 vą). vak
Tel. CANaI 0257

Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZMAT0R6
GYDYTO J A8 IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 pnpi«*

Tel. Offiee Wentworth 0830 
Rez. Hyde Park 3395

BR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoj* 

6900 So. Halsted Št
Valandoj 2—4 po pietų, 7—9 V. vak. 

įž-skyrua ąęrojoĮųift >r »ųba^p*

Office Phone Rea. und Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vnl. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
<K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV 63rd St.. Chicago'

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
pagal sutartį.

Tek BOUIevard 7042

DR. G. Z. YEZEHS
DANTISTAS

4645 So. Ashlantf Avė.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

Tek Ofiao BOUIevard 6913-14 
Res.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nao 1—3: nuo 6-J8-2^0

756 VVest 35th Street

DR. MADRICE KAHN .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994 

Re*.: Tek PLAsa 2400

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

Tek ofs. REPnblic 7696 
Melrose Park 620

OR. A. R. LAURAITIS
DBNTI8TA8

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 0-9 v. v. 
Šeštadieniai* nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniai* ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ftefitadieuiai* nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniai* pagali sutartį.

Chicagos lietuvių Iv. Kryttaua li
goninė, kaip jų pripaMno America* 
Medical Association te AmerieaB 
College Of Sorgeotas, yra daaa A 
rtaies. Tai yra, adktetflam jfanri- 
koe medikaliai autoritetai mUn li
gonine prrtskyrt pila gerUmdų Amų- 
rikoa ligoninių. Reikale nmafeUtff 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St, 
tek HF.Mlrfck 6700. J.

Kiekvienoje katalikų'šeimo
je turi rastit! katolikiškan laik* 
rafitim

Veitut *tatymte bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite mMjaa, 
jei neplatinsite ir neremsite 
hh v o katofikiškoH HpaudoH.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ie bbnmų, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

\ t
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CICERO NAUJIENOS
E Parapijos Komiteto 

Susirinkimo KALENDORIAI
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 stonas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
I- So. Oakley Avė. Chicago

Pirmojo Lietuves Prerideoto Karo Mokyklos auklėtiniai, kuriems per Kariuomenės Šven 
tę, lapkrič © 23 d., Vytauto Didžiojo Universiteto studentai nupirko ir padovanojo šautu 
v v s. Be to, studentės papuošė juos gėlėmis. K airėje "Studentė sega kariūnui gėlę;

Žodžius ir melodijas paražl
Seirijų J trosas.

I dalis — AQventrn8a ir 
Kalėdinės giesmės, harm J. 
Žilevičius. 34 giesmės iit’c

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, barni. Al. Ka- 
ė&nauakas. 36 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės niėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus
kas. 28 giesmes 35c

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

III dalis-c)

darbui jau jerniKta Komiteia- tuviai, geri katalikai, duos-1 
Liaudies Kursai bus po Kalė- parapijonai.
dų bei Naujų Mefctį. . .

Jonas ir Agota Griguč.ai 
A. Valančius savo kvotų troško atmokėti. 

-------------- --------- J Buvo kliūčių, bet, pagalio*, ■

E Moterų Sąjungos *6 "■«•**• T^jimo piki, 
r3. ® nie až jooe goresnių žmonių, 

2 Kuopos Susirinkimo nereikia. Ir parapijos lėmime
—------ — s nėra paskutiniai. Jie uiaugi-

Moterų Sąjungos 2 kuopa no didėlį būtį vaikų, 
laikytame priešmetuiiame su- į ,

1 sirinkime, gruodžio 13 d., per- j šventoji Šeimyna duoda pa 
į žvelgė nuveiktus kp. darbus vyzdį tėvams, kaip reikia my- 
’ praeitais metais. Pasirodė, kavl lėti ir auginti vaikus. Vaika 
• viskas buvo tvarkoje ir kad ms irgi pavyzdys, kaip reikic; 
dabar visi reikalai gražiai tva klausyti, gerbti ir mylėti sa 

irkomi.zTa, priklauso nuo ge- vo tėvus. Kalėdos artėja, o per 
ros valdybo.-.. Kalėdas įrengta bažnyčioje

išduotas raportas nuo bun-ir-okiina tėvus meilės 
oo party, kuri įvyko lapkr. Prpe savo vaikų, o va'kus plis 
11 d., P. Jaukšų namuose; gry Kūdikėlis Jėaus, pe
no pelno Lko $36.00. Širdin . nepabėgo- nuo savo
gai ačiū visiems už atsilan ; augintojų, bet jiems buvo kiu- 

£j» 1j JvMs nutolsta nuo žtv.
I . Šeimynos pavyzdžio, tas nėra*
| Valdyba 1938 metams lik. Mimės Tigat#e K«l'
toji pati: phto. - K. Srim M^s iHon)e;
bienė, vice pirm. — B. Palu- , . . . . ... _

' binskieaė, nut. rašt. - M. Gi- ™ r™Rklraes PrJe KalMll' Po 
; rdžiūnienė, fla. ražt. - A. Sa- įkaitykime Kalėdų istonW, 
tkienė, iždininkė — M. Lu-' istori*pie Sv. Šeimynų. Vi- 
kauskienė, iždo globėjos - sa istorija apie Šv. Šeimynų 
Lazdauskienė ir DŽionsomieaV telpa Betliejaus stainelėje, ba
ik orespondentė — A. Šatkieaė

Išdirbėjai aukštesnės rūšie* 
paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtu** 
Chicagoj

Bu virš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigu*

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

Gražus paprotys pas lietu- III dalis-c) — Birželio mė 
vius Kūčiose, prieš pradedant J-nesio giesmės, harm. Al. Ka 
vakarieniauti, iš vyresniojo 1 čanauskas. 36 giesmės 50c. 
rankcr, atsilaužiant dalelę jy _ Giewn& \,
ptotkelėe, atsiprašyti savo tė- httnn. A,
vo, motinos, saviškių. kas 18 25c

Kalėdos nebetoli. Gruodžio
25 diena mūs laimės ir džiau- gabma gauti LIE-
gsmo diena. Mūsų bažnyčiose TU VISKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
ohorai galingais balsais Ka- ūsu piginta kaina Piano $1., 
ledų Bernelių Mišiose giedos kitiems insti unientams po 
“Sveikas Jeaaus mažiausias,
Kūdikėli brangiausias”. “DRAUGAS”

Mūsų bažnyčioje”per Kalė- 2334 So. Oakley Arą. 
das šv. Mišios bus: Bernelių ' ca8®.
5 valandų, kitos 6, 7, 8, 9 ir al^>a Pas autorių .
suma 10:30. Išpažinčių bus KUR. J. ŽIDANAVIOIUS 
klausoma Kūčių vakare ir per 260 Rast Main Street 
Kalėdas iš anksto. Amsterdam, R. V

Visiems linksmų Kalėdų ir ■, .■■■■■ — —n

laimingų Naujų Metų! Kaip akiniai praplečia rai-
Bėglias džių dydį, taip mokslas ii

CHICAGO, ILL.

MW)S!

Kalėdinė radio programa.
Dainuos Peoples kvartetas,
Sabonių šeimyna, A. Čiapas 

ir kiti

Primintina radio klausyto
jams, jog šiandie, 7 valandų 
vakare, iš WGBS, stoties eis j vakarų sausio 6 d., Lakauskų 
tikrai gTaži ir įdomi radio namuose, 1624 S. 48 Gourt. Vi- 
programa, pritaikinta Kalėdų &3b sųjungietės kviečiamos at 
šventėm. Bus išdainuota daug ' silankyti. 
rinktinių dainų, pritaikintų 
šiam laikui. Be to, leidėjai,
Peoples rakandų bendrovė siųs 
nuoširdžias pasveikinimus su 
linkėjimais visiems klausyto
jams ir bus priminta, kar ge 
riausia pirkti dovanas Kalė 
Goms. Nepamirškite pa si k lau 
syti šios programos.

žnyeioje

r
UlDBTUViy 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

mani anac patarnavimasUnDULAllbt DIENĄ IR NAKTJ
TA VK A T KOPLYČIOS VISOSE 
U X KAI MIESTO DALYSE

Išsiilgę žmones laukia Ka 
ledų. Vieni Kalėdų laukia, kad 
Kūdikėlis Jėzus palaimintų jų

PLATINKITE “DBAUGA1
Kunigai turėtų įsigyti

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Būčio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
j 400 puslapių knygą.

Kaina $1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, Hi.

Urba Fk*wer Shoppe’ 
4180 Archer Avenue

funetlonal 
IMMer makt

3967 Lituanica Are. 
Phone BOUIevard 4139

GABY, IKD. LAIDOTUVIŲ DDUBKTOBIAI 
fcELNER— PfiUZIN

Geriatuia* patarnavus** «— Molėti* patarnauja 
M0O 620 W. lf

1410 So. 49th Ct., Cice: 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0142

Kiekvienas nepasisekimas 
mokina mus, kaip ateityje tu
rime vengti klaidų.

718, We»t 18th Street 
Phone MONroe 3377LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TAUPYK ŠIĄ
1«46 W«t 46a StrMt 
Phone BOUIevard 5203-5J <>6

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY IR 4704 So. We»tera A 
TfiVAS TeL VIBginia 0883

SENIAUSIA IB DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮStAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avem

Tel. LAFAYETTE 0727

3354 So. Halsted St 
Phone BOUIevard 4069BLUE FLAME RANGE OIL

DEGINAMAS AUSTOS DEL VISOKIŲ PECTŲ It BOILERIŲ 
Išbūtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aokščianroo laipsnio 

Todėl Karščiau Dega Ir Maftiau Sudega kaip kiti paprasti alėejai 
i GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
5158 S. VVestern Av* Chicago, Uline

KA^APAURia, Savininkas

2814 WeSt 23rd Plaee 
Phone CANaI 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phoae PULIman 1270 

4348 8o. California Aw 
Phone LAFayette 3579

koplyčios visose 

Chicagos dalyseDYKAI
3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1130



BUDRIKO 

25 METŲ 

KALĖDŲ

IŠPARDAVIMAS
HOOV

Arm Chair Radios po 
$1 g.50, $29.50 

ir $?>O.50

Midget Radios po $0.95

Skalbiama mašina naujau
sios mados po 

$39.50 >r $49-^

VIETINES ŽINIOS

GERAI PAVYKO I Bunco Party Gražiam 
Tikslui

ĮVEST SIDE. -g- Paprastai 
po kiekvieną suruoštą vakarie-.
'nę išleisti ilgus metus darha- 
|vusį asmenį, ar naujai atvy
kusį priimti, visuomet yra 
progos daug ką pasakyti. Šį 
karta, apie sekmadienį įvy
kusią Aušros Varta) parapijos 
vakarienę, kuri buvo surengta 

J ryšium su kun. Ad. Jeskevi- 
Jčiaus, M.I.C. išleistuvėmis, ir 
priėmimu kun. Vin. Andriuš-
kos. M. I .C.. Dasitenkinsime 
trumpai pasakyti, kad vaka 

j rienė gerai pavyko. i
Kun. Ad. Jeskevičiui, M.I.C. 

tikrai bnvo sunku skirtis su 
’savo draugais, prieteliais, nes 
buvo artimai susigyvenęs su 
parapija.

Abu kunigai tikrai pajuto 
parapijos prielankuųią, o ypa
tingai iš Mergaičių Sodaliečių 
ir Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų, kurios taip nuošir
džiai sveikino ir dar taip gau
siai apdovanojo dovanomis.

Savo širdyse jautė didelį 
dėkingumų Moterų Sąjungos 
55 kuopai, kuri taip nuošir
džiai darbavosi su p. Kamin- 
skiene priešakyje, jųjų pager
bimui.

Visiems atsilankusiems ir 
sveikinusiems, jųjų kalbose 
buvo jaučiamas dėkingumas ir norime išreikšti nuo
noras dirbti ir aukotis Aušros i širdžių padėką visiems gimi 
Vartų parapijiečiams. Rap.

’i

T0WN OF LAKE. — Ma 
rijonų Rėmėjų 3 aky r: rengia 
brtnuo party gruodžio 26 d. 
parap. >v»;t., 3 vai. jmpiet.

Bus gražių dovanų, dan 
giausiai rankdarbių. Visi k vie 
č i ain i atsilankyti į šią bunco. 
nes visas pelnas skiriamas sei
mo dovanai. Daug tame dirba 
mūsų veiksnu Gedvilai, Tur
sinėt/*. Sriubienė, Lasanskis, 
Ogenlai.

Kas atsilankys*— nesigai
lės. Visi gausite po dovaną, 
nes daug bus; rankdarbius ga
mina E. Gedvilienė ir Ogen 
tienė.

< ■ * , ' i . i • • ;
Kviečiame svečius iš kitų 

kolonijų.

E. Gedvilienė daugiausiai 
dirba dėl šios pramogos. Ji 
jau baigė šimtinę tikietų pla 
tinti. Ji tikrai pasišventusi 
moteris. Linkime Gedvilienei 
ir antrų šimtą tikietų parduo-, 
ti.

Visų lauksime gruodžio 2(į 
d. parapios svet., 3 vai. po

Rėmėja

Širdinga Padėka

Antradienis, grucd 2L. 3^3f

CLASSIFIED
Generalinės Krautuvės 

Savininkas paieško balsv.> 
tojų pasirašyti peticijų 

3 nuominuojant jį už Coun 
ty Oommissioner Atsi
šaukite:
ALEKANDER J. CIO K,

2513 So. Halsted St.

“WEATHER STRIPS’’_______
Saitas oras (tebeeina pro duris, kada 
įdedame ’’weather strlps." Taip pat 
nebp|eiua Ir pro ! antrur Kam rei
kalinga, pašaukit HEMlock 2573.

i. PURTOKAS 
.6425 |So. Rlchniond Rt.11 -i

ANGLIAI
Black Gold Lump arba Egg |6 00. 
Mine run |5.75. Stoker Hcreenlnga 
$5 00.

GRUNDY MINING CO 
CANal 7447

BEVERLY SHORER

“Tyliųjų naktį...“ Baigiančioji Mundelein kolegiją klesa 
pildo kalėdinę programą kolegijos auditorijoj.

IŠ MARIJONU RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
VEIKLOS

MARĄUETTE PARK. — 
Praeitų sekmadienį įvyko Ma
rijonų Rėmėjų vietinio sky
riaus susirinkimas, kuriame 
apkalbėti praeities darbai ir 
rengiama bunco party pramo
ga, kuri įvyks sausio 2 d.,

nėms, draugams ir pažįsta-j vftl- P° P®-
miems, kurie mus taip gau- raP‘Jos P-
x. . .. j -išakytų kad praeito sekmadie-ė- * ini^CAirv .dingai atjautė savo dovanomis . \. . JT ,Gražus LRKSA 16 Kp. ir linkijimais ir pridavė daug 1W) sus.nnk.mas buvo gana

Vakaras (džiaugsmo mūsų vestuvių dis- skaitlingas. Į jį atsilankė nau-

kiek teko girdėti, dovanų tu
rės tiek daug, kad jų užteks 
visiems atsilankusiems. Teko 
girdėti, kad ir dainininkų gru
pė • dalyvaus parengime. Pa
žiūrėsime!

WEST SIDE. — Marijonų 
Rėmėjų 19 skyrius irgi ren
giasi prie pasilinksminibio su. 
laimėjimų dovanomis, kuris į 
vyks sausio 16 d., 1938 m . 
Aušros Vartų parapijos svn

1
noje, lapkr. 27 d. Trūksta

Perkant Bulovą Laikrodėlį 
jūs gausite $10.00 nuolaidos 

už senų Laikrodėlį.

Jos. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted SL 
3409-11 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 7010
BUDRIK )EWELRY 

3343 So. Halsted St.

Dykai gražus kalendorius 
visiems

NORTH SIDE. — Gruodžio j’mums žodžių, tinkamai pade- 
19 d., parapijos salėj įvyko 
LRKSA 16 kuopos vajaus va
karas, į kurį,sutraukta daug 
žmonių; vėliau atėjusiems te
ko stovėti, nes trūko kėdžių.

Pirmoj programos daly gra 
žiai apie Sus-tmą kalbėjo cen 
tro dvasios vadas, kun. A. Ba
ltutis ir centro pirm. L. Šimu
tis, vėliau kalbėjo ir vietos 
kleb. kun. J. Šaulinskas vaiz
džiai išdėstydamas, dėlko lie 
tuviams katalikams būtinai 
reikia priklausyti dideliam mū 

Susivienymui. Kun. J. Šan 
linsko asmeny mūsų Sus-mas

koti už viską. Tegalime iš gi
lunios mūsų širdžių tarti ačiū.

K
Negalime praleisti netarę 

padėkos žodžio Šv. Kryžiaus 
parap. vikarui kun. M. Švar- 
liui už suteiktą moterystės sa
kramentą, varg. V. Daukšai. 
A. Jokūbaičiui už pagiedoji 
mų solo, už dovanas Šv. Ka
zimiero vienuolyno gerb. Mo 
tinai Marijai, sesutei M. Imo-

jų narių: J.i5Butkus, J. Dam- tainėje. Tikimės, kad rėmėjai, 
kus ir Pr. C&auskas. Pastara- kitų kolonijų Irgi neužmirš ir 
sis yra plačiai žinomas pasi-, vestsaidiečių, gausingai atsila- 
žyvnėjęs veikėjas įvairiose or-lnkys ir linksmai vakarą pra- 
ganizacijose įįr parengimų ko
misijose. Susirinkimas džiau-

gos pp. Navickų namuose, ro
mios, sausio 23 d., 1938 «m. Apie 
jų partngiim.s daug ką paša 
kvti neturiu, tik tiek žinau, 
iš praeities, kati ką brighton- 
parkiečiai parengia, tai tik1
stebėtis reikia, jos prirenka
.- ■ __i x:_ _• i Kelioms dienoms papigintas ifiparda-tiesiog galybes gražiausių do- ylmaa lofų. kilrle randasi ant Mlcli- 

vanų, kad kiekvienas atsilan- ***" uXIn<llvna
kęs į jų pramogą be dovanos kalnuotų Ir lygtų, be mlSko Ir su 

neišeisi. Jie aprūpina visus.

Taigi, žiūrėkite kiek čia į- 
į vairių parengimų įvyks arti- 
i nanties Marijonų Rėmėjų Dr- 
jos seimui, kuris įvyks vasa 
rio 13 d. Pasirodo, kad nei 
vienos kolonijos skyrius neno- 
ribėti “slekeriais”’, visi rfl , 
pinasi kuo nors pasiūdyti.

Į darbų, broliai ir seserys, 
rėmėjai, judinkime ir stiprin
kime savo jėgas gražiais ir 
kilniais darbais. Bet po šių 
parengimų Marijonų reikalam;' 
neužmirškime ir vietinių pa
rapijos reikalų. Tų mes gali
me padaryti. ' Rap.

KAUNAS. — Gruodžio 3 
d. Lietuvos seimas užbaigė 
rudens sesijų. Valstybės pre
zidentas sušaukė nepaprastą 
sesijų nuo gruodžio 7 d. iki 
22 d. septyniems svarbiems j- 
statymame apsvarstyti.

mISku, prie pat ežero Ir toliau nuo 
vandens. DM Informacijų laAkata 
kreipkitės j "Draugo” administraci
ją. 2334 So. Oakley Avė., arba tele- 
fonu CANaJ 7700

PARDAVIME! NAMAS

Pturdavlmul kampinis namas su ta
vernų. Tavernas su visais įrankiais. 
Parduosiu pigiai. Atsmaukite: 2258 
Nori h Mango Avė.

ANT RENDOR BUNOAIX)W
Ant rendoa gražus 6 kambarių bun- 
galow. Furnuce apšildomas. Randaal 
10427 So. Honian Avė.

Savininkas: Mikas Knuijalis 
IBI.'i W. Cermak R<l.

HARPWARE STORE PARDAVIMUI

Seniai (steigia geležių (hardware) 
krautuvė pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina $4500 cash, 
Nemainysiu. RaSykltP: Draugas, 2334

IEŠKO KAMBARIO

Vaikinas ieSko kambario prie nedi
deles Šeimynos. Pageidautina, kad 
kambarys būtų Marąuette Parko a- 
plelinkėje.
Pasiūlymus siųskite: "Draugas” Pub. 
Co.. 2334 S. Oakley Avė. Box 7 3, 
Chicago, III.--------------------------------------- --

Palaimintas žmogus, kuris 
suranda atinkamą savo talen
tui darbų.

UETUYIŠKAS
KRUPNIKAS

. . ,r ..... Įsčios ir energingos veikejcs-, 
Idai, sesutei M. Veronikai ir i. . . * ... , „_ 'jai: pirm. —- Aleksandra Pn-
vįsoms Šv. Kryžiaus parap. se

leis.
BRIGHTON PARK. — Apie 

gėsi naujomis pajėgomis, abe-i brigbtonparkiečius tai tiek 
Inai Pr. Čižausko asmenyje, iriga^tt pasakyti, kad ir jie ren- 
tikisi, kad jo pastangomis su- gM P™ bunco party pramo- 
silauks ir daugiau darbščių na
rių. .

Toliau sekė valdybos rinki- • •
mos, į kurių įėjo begalo darb-

ganant statyti san naujų namą 
ar pertaisyti seną, palaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

0739 Bo. Mapleirood Aye^ 
Telefonas PROspeet llSft.

sutems už išpuošimą bažny
čios, už telegramų ĄRD cen
tro pirm. A. Nausėdienei, ko-

turi didelį rėmėją, dėl to ne- ^tetams ttž palaikymų tvar- 
nuostabu, kad North Side pnv j.os foaįnygjgj, už gražių do-

Rndio WCPL 970 Kil. Nedėlioję 
kaip 7:30 vakare 

Padrikas transijinoja gražų Ra
dio programą sn simfonijos or
kestrą, Helen Bartnali, Stasys
Rimkus, Silvestras ir Petras.

PIiATJNKlTE “DRAUDA”

Aslhma Cause
Foughž in 3 Minule*

By
phh-tm th*t 
AMhma atlieka. thethe doCUr'l preeerlptlon 
Menrtero removM th» eauaa ot your a«ony. 
Mo (UMhM, no d?P*į ■» Intactlono. Ag- 
•olutely tsAatouo. BUrU vork ln I ■InutM 
Bteop toondly tonlght. Soon fMt wuti.^ugu
youngrf. Mi
b*ckdIf'yoūr drūgglat la aut
or«t»r lfcndnee tor you. Dati*t__
day. Tte (uarantaa proteeta you.

sidėjo didelis judėjimas už 
apdraudimą lietuvių ne tik ku- 
riems amžius leidžia (iki 50 
m.), liet ir vaikų milžiniško
je LRKSA organizacijoj.

Antroj programos daly gy
vai atvaidinta dviveiksmė ko
medija' “Vargšas Tadas“. Vai 
dinime dalyvavo: Ig. Sakalas, 
dain. K. Mickaitė-Skelly, J. 
Samoška ir A. Sakalaitė — 
visi marketparkiečiai.

Vakaro programą vedė ne- 
pailstąs mūsų veikėjas A. Ba
cevičius.

Po visam parap. knygyno 
kambary vaidintojams suruoS- 
ta šauni puota, kurioj daly
vavo ir klebonas ir visa eilė 
parap. bei Sus-mo veikėjų.

Per vakarą išdalinta arti 
100 Sus-mo aplikacijų. Tiki
masi, kad po šio vakaro Sus- 
mo 16 kuopa smarkiai pašoks 
aukštyn narių skaičiumi. Rap.

vaną ir telegramą Motinai Ba
ptistai ir visoms seserims Pra

kelionė, vice pirm. — Alek
sandra Jonaitienė, rašt. — B. 
Nenartonis, iž<liu. — P. Gui-J 
liūs. Iš šios valdybos daug ką' 
galima tikėtis, nes tokios vei
kėjos, kaip — A. Pukelienė, 
A. Jonaitienę, B. Nenartonis, 
tai nepaprastos energijos ir

Knygos!

nciSkictėm^ Ogentų Šeimynai Į paa-ry^mo . darbllo)„jos.jai;
iš Cicero, švogeriui A. ir O 
Jnrgai/'iffms už pa skolon imą 
savo automobilių vestuvių die
nai ir gerai draugei Mrs. M 
Siranson už surengimų man 
“Rbower“, “Draugui’’ už pra

joms pasižadėjo gelbėti viso
kiais būdafsM. Rimidaitė, L. 
Druktenietl5/*r. Goberienė, S. 
Staniulis if*4isi kiti.

Ta proga lipkime naujai va-

Puikiausia Dovana Kalėdoms 
— tai Gera Knyga

“DRAUGO” KNYGYNE DAR GALIMA GAUTI • 
SIAS KNYGAS:

— 80 Proof —
Labai gardus gčri 
mas. Gerkit Liėtn- 
vi&ką Krupniką sn 
karkta arbata paSa- 
linsit stogas.
Mes parduodam tik
$ tavernos. Ten L-] 
reikalaukit.
Į kitos miestus ta- 
vfernams orderius pa- 
siunAiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsą labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co. 
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 0470

... . . . ldybai kuogeriausių sėkmių ir
ne»,m» per laakraSt, .r viaieim. iStyennt9 da^ūotis 

ateinančius metus.
TOWN OP LAKE. — Ant

rų Kalėdų dienų — gruodžio 
26 — Marijonų Rėmėjų 8 sky
rius rengia bunco party pra 
mogų, kuri įvyks parapijos sa
lėj, rodos, 2 vai. po pietų. 
Kaip žinoma iš praeities, kad 
townoflakiečių parengimai pa
sižymi dideliu įvairumu ne 
vien gražiomis dovanomis, be* 
ir jų svetingumu, aš tikiu, kad 
į jų parengimą suvažiuos sve
telių ir iš kitų kolonijų. Nes

nž dovanas.

Rapolas ir Rltbieta
Andreliūnai

Pranešimai
WEST SIDK — Lietuvių 

Piliečių Darbininkų Pašalpos 
Klflbo susirinkimas ir valdy
bos rinkimas bus ateinantį se
kmadienį, gruodžio 26 d., 1 va
landą po pietų, William Nef- 
fo svetainėj, 2435 So. Leavitt 
str. S. Barananakas, koresp.

A

P. Bučys — Trumpa Apologetika ..................................  65e
P. Bučys -r- Jėzus Kristus .............. ............................... $2.25
P. Bnčys — Katalikų Tikyba .......................................... $1.33
P. Bučys — šventoji Dvasia ......................................... $1.35
J. Pauliukas — Kelionės Įspūdžiai ......................... $2.00
K. Matulaitis — Kristaus Patarimų Keliais ................. $1.00 į
R. Alerander — MisijoHieriaus Užrašai...................... $1.00,
P. Jnrgėla — Sparnuoti Lietuviai.................... ............. $1.501
P. Jakštys — Žmogaus Tikslas.......................................... 25c
K. Matulaitis — Sielos Takai Tobulybėn.......................... 75c
A. Petrauskas — Praeities Pabyros ............................ 25c
M. Turain — Huckleberry Finnas ................................ 75c
W. Scanlon — Dieve, Pasigailėk Mūsų......................... $1.00

............ 50cM. IVaggaman — Karalienės Prižadas..................

Su visokiais užsakymais kreipkrtės:

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

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

COAL
Angly*

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ...................... 4600
Mine Run .............. 575
Egg .......................... 600
Nut ................... 600
Screenings (Indiana) 500

riHKn DABAR! I KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRIOTATTMAS MIESTE IR 
PRIKMIESCILOSE

TeL ARDmore 6975

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue • tel. REPublic 8402 " Stambios perkant 5-kls Ton
Tonas $7.50 

Tonus ar daugiau.


