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Vyriausybė vienaip, kariškiai 
kitaip aiškina apie įvykius

mum

ŠANCHAJUS, gr. 21. — 
Japonijos) vyriausybė keletą 
kartų oficialiai ir formaliai 
pripažino, kad nuskandintų 
amerikoniškų laivų Panay ir 
jo besivaduojančių Įgulų ir 
kilu^ japonai iš motorinių 
valčių apšaudė kulkosvaid
žiais. Japonai šaudė ir iš u- 
pės kiautų.

Japonų kariuomenės vadai 
dabar bando* tai užginti. Pa-1

reiškia kaip taip nebuvę. Ta
čiau jie toliau tiria Įvyki..

Iš Panay ir kitų laivų iš
sivadavę jūrininkai ir civi
liai tvirtina atvirkščiai, kalti
na japonus.

Pasirodo, tarp japonų vadų 
ir vyriausybės nėra reikalingo 
sutarimo. Tuo būdu japonai 
ant savęs užtraukia vis di
desnį kaltės šešėlį. Išsisukinė
jimai negali padėti.
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Prez. Rmcltas imasi griežto 
nusistatymo salias saujas k ausi

Amerikos karinės jėgos nebus 
ištrauktos iš Kinijos

\YASIIINGTON, gr. 21. — šalies gyventojų referendc

Prem. Mussolinis pagerbia dideliu 
seimu 94 motinas

ROMA, gr. 21. — Italijos, Motinos kelias dienas Ro-
premjeras Mussolini pager-|moje bug) vaiSinamog ir pa_
bia motinas, nuo 1926 metu!- ,.... . . - . , . .gerbtos. Matys daug miestoĮgijusias gausingiausias skai-
fiuini Seimas kiekvienoj J 0 Knš kas

-•& U'”*'- i?-

vincijoj.

ir
Britų karinė policija Šventojoj Žemėj — Palestinoj — sulaiko įtariamus arabus 

pas juos daro krata?. Ieško ginklų, kuriuos arabams ir žydams uždrausta turėti.
/ (Acme Photo.) / t-

*

pro

94 motinos ’ vyriausybės lė-
jsau namo taip pat vvriausy- 
I', -bės lėšomis.

šomis sukviestos į Romų. Mu- -r ... .. .. .. . Mussolinio tikslas yra tuossolini šiandien jas priėmė ir.
, . . , • i būdu ir kitas motinas paska-kiekvienų jų apdovanojo pol. 1

3,(XX) lirų pinigais ir juekvie-1tinti tur6ti gausingas šeimas, 
nam jų vaikui davė 1,000 dol. | reikalingas tautos gajumui ir 
apdraųdos. *■ (stiprumui.

APIE 900.000 JAPONŲ 
KARIŲ YRA KINIJOS 

KRAŠTUOSE

PARAGVAJAUS VYS
KUPŲ UŽUOJAUTA IS
PANIJOS VYSKUPAMS

Darbininku vadu taikos derybos 
Mngtone visiškai suiro

AVASHINGTON, gr. 21. —(sąlygų ir nusistatymo nekei-
Amerikos Darbo federacijos čia.
taikos -derybos su CIO paga- I tai jiems atsakyta, kad
liau visiškai suiro. Per de. j ei taip, tai nėra kų toliau 
v. , . y. .« ... . veikti.simts savaičių turėti pasi- . .................

• Konfereneijos dalyviai iš
siskirstė net* nepasitarę, kada 
galės susirinkimų atnaujinti.

tarimai niekais nuėjo.
Šiandien atnaujinus susi-

ĮKALTINTI KETURI UNIJŲ 
VIRŠININKAI

Šalies raugai ir tarptautiniais 
reikalais prezidentas Roose
veltas imasi griežtojo nusis
tatymo programos. Preziden
tas atmeta Į šalį visokius ne
protingus ir nesąmoningus pa 
tarimus ir reikalavimus.

Prezidento programoje y- 
ra:

Nepripažinti raginimų ir 
reikalavimų ištraukti karines 
jėgas iš Kinijos.

Reikalauti kongreso skirti 
120 milijonų dolerių dviems 
naujiems karo laivams.

■ Nuslopinti Ludlowo rezo- 
| liucijų klausimu, kad prieš 
Į paskelbsiant karų atsiklausti

CLEVBLAND, O., gr. 21.—
Cuyahoga ap. “grand jury” 
po 6 mėnesių nuodugnių tiri- 
mų pagaliau įkaitino keturis 
unijų viršininkus rakieteria-

japoni

mu.
Reikalauti Japonijos 

rantuoti Amerikos piliečiam 
ir amerikoniškiems inte 
sams griežtų saugų Tolimui 
siuose Rytuose.

Pravesti įstatymų, kuriu* 
būtų apsaugoti nno 
šnipų šalies fortai.

Kooperuoti su B ritau 
sprendžiant japonų žygių 
nijoje klausimų.

Baltuose Rūmuose paž 
ma, kad apie Amerikos ka 
nių jėgų ištraukimų šį ka 
negali būti kalbos, nes 
būdu būtų rodomas Amerik*

I bejėgumas.

kari

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ KINIJA PASIRYŽUSI KI 
IR DARBININKAI VOTĮ SU JAPONAIS

KAUNjAS. — Gruodžio 5 
d. įvyko Darbo Rūmų plenu-

Pagaliau įtarti statybos ama 
rinkimų CIO vadai trumpai Reiškia, turėtos derybog var- tininkų unijų vadinami “biz

nio” agentai. Tarimais nusta
tyta, kad keturi jų užsiima 
rakieteriavimais. Dabar jie į-
kaltinti.

pranešė, kad jie savo taikos! giai bus atnaujintos.

9 NUTEISTI UŽ PAŠTO 
SULAIKYMUS

vimu. Per ilgus metus buvo Į mo suvažiavimas. A yriausy- 
daužomi šio miesto parduotu-'J*1* vardu suvažiavimų svei- 
vių ir įmonių langų ' stiklai. ’ kLno vidaus reikalų m i nis t e-

riR, genetolas 
pareiškė;

Čaplikas. Jis

AVASHINGTON,, gr. 20. — 
Žiniomis iš Tolimųjų Rytų, Ja 
ponija šiandien turi daugiau 
kaip 900,000 karių Kinijos že
mėse. Šis skaičius taip nuski vė
tomas:

Mandžiukas 300,000 iki 350,- 
000 karių, jėnuis Kvantungo 
provincijų.

Peipingo srityje 200,000 iki 
250,000.

Yangtze srityje 250,000 iki 
300,000.

Mažesnį karių skaičių turi 
pietinėj Kinijoj — Kantono a- 
pylinkėse.

SALA M A NC A, Ispanija. — 
Jo Eminencija kardinolas 

(loma y -Tomas, Toledo arki
vyskupas ir Ispanijos pri
mas, gavo Paragvajaus hie
rarchijos laiškų.

CLEVELAND, O., gr. 21. 
— Federaliniam teisme 9 ra
dikalai prisipažino kalti, kad 
jie pereitų vasarų per strei
kų Republic Steel ir Youngs- 

itown Slieet and Tube Co. fa-

KATALIKŲ KUNIGAS - 
KAPELIONŲ VIRŠI

NINKAS

“Vyriausybė siekia tikslo, 
kad visiems mūsų tėvynėje 
būtų jauku, sotu ir gera gy-

HANK0W|AS, gr. 21. 
Kinijos centrinė vyris 
nusprendė ir paskelbė, ki 
su japonais jokia taika 
manoma. Kinija pasi 
kovoti prieš įaiveriuaį 
iki paskutinio savo 
ir valdininko.

Kinai valdininkai pa: 
kia, kad kinai nūdien ko" 
ne vien tik už savo kri 
Jie kovoja ir už pasaulio vi 
stvbių interesus šioje šalyje.

-t

' Jventi. Sulyg išgalės aprūpina 
Įkaitintieji unijų agentai: nu 30,000 pramonės ir 150,-

respnblikos vyskupai brikuose, sulaikę į šiuos fab
rikus siunčiamų paštų ir siun 
tinius naikinę.

i os
laišku Ispanijos vyskupams 
reiškia gilių užuojautų dėl jų 
gyvenamų kentėjimų įsisiau
tus galvažudžiams radika
lams.

Paragvajaus vyskupai gi 
liai įvertina Ispanijos nacio
nalistų žygius, kuriais jie gi
na krikščioniškų civilizacijų.

Vienas jų nuteistas du mė
nesius kalėti, du — po 30 pa
rų, likusieji gi gavo po 6 
mėnesius suspenduoto kalėji
mo.

KETURI KARDINOLAI 
DALYVAVO ATIDARANT
KATALIKIŠKĄ INSTITUTĄ .. .

_______  {Šiandien, gruodžio 22 d.,
PARYŽIUS. _  Praneūzi- Pras’deda žiemos laikotarpis.

jos keturi kardinolai ir 25 ar-

ŽIEMOS LAIKOTARPIS

56 “BUTLEGERiAI” 
JKALTINTI

Dienos pradeda ilgėti.

AVASHINGTON, gr. 21. — 
Federalinė “grand jury” j- 
kaltino ir patrankė tieson 56 
“įbutlegerius”.

AYASIIINGTON, gr. 21. — 
Šio gruodžio 23 d. katalikų 
kun. W. R. Arnold, kariuo
menės kapelionas, užims vi
sų kariuomenės kapelionų 
viršininko vietų. Turės pulki
ninko rangų. Jo žinyboje bus 
visų tikybų kapelionai.

LANDONAS REMIA 
ROOSEVELTĄ

AVįASHINOTON, gr. 21. — 
Buvęs respublikonų partijos 
kandidatas į prezidentus Alf. 
M. Landon parašė laiškų

kivvskupai ir vyskupai daly
vavo iškilmingame mokslo me 
tų atidaryme čia katalikiš
kam institute (universitete).

Jo Emin. kardinolas Bau- 
drillart yra instituto rekto
rius. Yra 2,160 studentų.

JAPONAI SUDARĖ PLA
NUS KINIJOS REIKALU
(TOKIO, gr. 21. — Japonui 

ministeriu kabinetas sudarė . 
planus pagrindiniam savo I
nusistatymui Kinijoje. Pa
tirta, japonai ir toliau ka
riaus iki Kinija nebus pa
laužta Japonijos interesams.

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do
vana dienraštis DRAUGAS!

Metams $6.00; Pusmečiui $3.50

DRAUGAS” 
į 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, IU.

turi policinius rekordus. Ne
pataisomi kriminalininkai — 
plėšikai, automobilių vagys 
ir žudikai.

Stebėtina, kaip toki gaiva
lai ištenka į unijas.

ŠNIPOFOBIJA KANKINA 
SOVIETUS

MASKVA, gr. 21. — Sta- 
j liniukai sirgdami šnipofobija 
tvirtina, kad Amerikos J. 
Valstybėse yra pilna japonų 
šnipų.

Vidaus reikalų vicekomisa- 
ras Frinovsky tvirtina, kad 
sušaudytas bolševikų diplo-

prez. Rooseveltui. Sveikina matas Karaclianas per ilgus 
prezidentų, kad jis priešinasi meįUs “išdavinėjęs savo so- 
atstovo Ludlowo rezoliucijai,
kiuriųja norima patvarkyti 
taip, kad prezidentas su kon
gresu neskelbtų jokio karo 
neatsiklausę gyventojų per 
referendumų.

I^andon pareiškia, kad ta 
rezoliucija yra demagogiška.
Jis remia prezidentų ir šios 
krizės su Japonija reikalu.

cialistinį kraštų, fašistų a- 
gentams parduodamas sovie
tų vyriausybės paslaptis”.

48 JAPONIUKAI ŽUVO 
GAISRE

(XX) žemės ūkio darbininkų. 
Viešiems darbams iždas kas
met skiria per 3 mil. litų”.

Suvažiavimas išrinko dele
gacijų, kurių priėmė valsty- 
liės prezidentas, dalyvaujant 
ministeriui pirmininkui ir 
daus reikalų ministeriui. Dar 
bininkai delegatai padėkojo 
valst. prezidentui už nuolati
nį vyriausybės rūpinimusi 
darbininkų reikalais, už išlei
stus darbininkų ekonominei, 
socialinei ir kultūrinei būklei 
perinti įstatymus ir už įsteig
tas socialines įstaigas.

Suvažiavimas svarstė Dar
bo Rūmų 1938 metų sąmatų 
ir priėmė jų 881,500 litų su
moje. Be to, nutarta steigti 
darbininkams poilsio namus, 
taupomąsias ir skolinamąsias 
kęsas, švietimo kursus, išplės 
ti esamų nemokamų teisinę 
pagalbų ir išrūpinti įvairius 

i papiginimus.

DIDESNIS COOKO APS
KRITIES BIUDŽETAS

Cooko apskrities boarc 
finansinis komitetas ri 

1938 metams apskrii 
bus reikalinga 21,600,000 dc
išlaidų, arba 3,054,665 dol 
daugiau kaip šįmet.

“American Catholic Libi 
ry Association” turės i 
vimų Cbicagoj šio gruod J 
27—31 d.

KALĖDINIŲ 
REIKALU

UŽDARYTA KONGRESO
NEPAPRASTA SESIJA
AVASHINGTON, gr. 21. — 

Šiandien vakarų uždaryta 
kongreso nepaprasta sesijia, 
nepravedus prezidento siūly
tų visų sumanymų. Paprasta 
aesiija bus atidaryta sausio 
3 d.

TOKTO, gr. 21. — Torfiika 
mokykloje, AVakavama prefe
ktūroje, susprogo rodomos iš 
karo lauko’ filmos. Mokykla 
sudegė. Gaisre žuvo 48 vai
kai.

PORT STANLEY, Ont., gr. 
20. — -Vietos prįeplaukoje į- 
griuvo statomo tilto pama
tams užtvanka. 10 darbininkų 
išvaduota, keletas sužeistųjų. 
O 8 kiti, matyt, žuvę.

KALĖDINĖ RADIO 
PROGRAMA

Šiandien 4 vai. iš AVEDC 
stoties girdėsime kalėdinę 
“Draugo” radio programų, 
kurioj kalbia fjerb. kitn. H. I. 
Vaičiflnaa, šv. pAntano par. 
klebonas. Be to, bns Kalėdų 
šventėms pritaikytų giesmių, 
muzikos ir pranešimų.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Biznieriai ir profesionalai, 
kurie nori, kad jų kalėdini 
pasveikinimai būtų talpina
mi Kalėdiniame “Draugo” 
numeryje, tai būtinai šian
dien turi tuos pasveikinimus 
paduoti “Draugo” ofise.

J lediniai sveikinimai paduot 
vėliau negu 5.-00 vai. v 
ro šiandien, nebus talpina
mi. Biznieriai nesivėluokite.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De 

besnota, numatomas* lietus* 
ar Rniegas; maža temperai 
ros atmaina.

Saulė teka 7:15, leidžil 
si 4:23.

i
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Ligšiol tautininkai ar sandariečiai buvo 
žinomi tik kaipo “žliuptarniai”, neapkenč.ų 
tikėjimo, tikinčiųjų žmonių ir taip pat ka-, 
talikų dvasiskijos. Tuo atžvilgiu jie nedaug 
kuo tesiskyrė nuo socialistų ir komunistų, į

Su tokio tipo “tautininkais” nelengva > n ve A A • • # x A' T* r \ z-
susitarti, dau daug lengviau būtų katalikams Prezidento Atsisaukimas Į Visuomenę
surasti bendrų kalbų su Lietuvos tautinin-

LABAI SVARBU TIKRIEMS 
KATALIKAMS

STIPRINKIME AMERIKOS LETUVIŲ 
KATALIKŲ VEIKLĄ

kais, kurių tarjK* vienų kitų ir tikintį žmo
gų galiniu rusti. Mūsų, amerikiečių, “tauti-l 
ninku’ tarpe tokių nėra. Visi jų vadai per-' 
mirkę laisvamanybės raugu.

Kokia vienybė pas mus galima f

Žodis į draugijas, jaunimų, vių gei.oveį; apdraus sveikatų 
vadus ir veikėjus 'ir gyvybę kiekvieno nario; sė

dau antrtfe mėnuo, kai ve.' nariui n«>kės pu
tlumas Lietuvių R. K. Susivie-1 s*dh*b mirus išmokės jo pa 

leidėjams potairtinę; šelps

Trečiadienis, grvtod. 22, 1987

PO SVIETĄ PASIDARIUS uis suleidę ir nemaži Čikagos 
ir Bruklyno jmthių štabai.

IVVltm v KV Al T l/V puo iIlUQ r) **» • K •» • • •... . \ . . i- * • • i * n • nymo Amerikoj naujų nariųParmoję vietoje patys lietuviai katalikai J- v • Vjlil.. pavargusius nariu
turi gerai susiorganizuoti, sustiprinti savo Pr»rasiDejmio vajus. Vajus— ------ o---------- , ------x uo;,.u;w i,„i„.,.i u. •m .i;u„a I Matot, ko siekia musų orgaveikimo centrų, sudaryti tvirtu katalikų ben- ’• halantkio 30 • •• , •• • , .
drų frontų. Iš tokios vienybės bus daug di-: Matydamas, kad vajaus pia- ' ; •

- visuomenei ir.džioje permažai rodoma susi- «”"# savo “brėžtus tikslus

Amerike t u r i iii e Šautų 
Klaus j, kuris lauko ne tik-vai- 
kus, ale ir augu.-ius. Visiems 
savo geriems tuvnršėiums at
neša dovanu.

desnė nauda vjetos lietuvių 
Lietuvai.

Taikos Palaikymo Sąlygos
4 . .. ----- —

Dr. Herbert Wright, tarptautinių teisių 
profesorius Katalikų Universitete Vašingto
ne, vienoje savo kalboje teisingai pabrėžė, 
kad “jei mts norime turėti ideališkų respub
liką, mes pirmoje vietoje turime turėti idea
lių piliečių; jei norime ttirėti tarptautinę 
taikų, turime turėti taikingų tautų”.

Prof. Wright pasiūlė penkias priemones, 
kuriomis Jungtinės Amerikos Valstybės ga
lėtų prisidėti prie palaikymo tarptautinės 
taikos. “Tinkamiausiu būdu Jungtinės Val
stybės prisidėtų prie taikos palaikymo, jei 
pačios palaikytų taikų, nes taika turi pra
sidėti paskirose tautose” — pažymėjo pro
fesorius.

Viena iš svarbiausių taikos palaikymo 
priemonių yra — palaikant neutralumo dės- 
bj, kontroliuoti karo amunicijos išdirbystę ir 
pardavimų. Tam reikalinga įsteigti tautinę 
amunicijos kontroliavimo tarybų, kuriai amu
nicijos išdirbėjai būtų priveisti duoti smulk
meniškas informacijas ir iš kurios jie turė
tų gauti leidinius (licenses).

Paduodama žinių, kad tarp 1935 m. spa
lių mėn. ir 1937 m. rugsėjo mėn. karo pa
būklų išdirbėjai pardavė Kenijai ginklų už 
113,500,000, o Japonijai už $2,500,000. Vadi
nas, abiem kariaujančiam valstybėm kapita
listai duoda pagalastus peilius, kad jos plau
tus, ot jie iš to krauna sau didesnius tur
tus. Todėl, jei bet' kuri valstybė nuoširdžiai 
nori dėtis prie taikos palaikymo pasauly, ji 
turėtų ne tik kontroliuoti ginklų išdirbinė- 
jinių, bet visiškai uždrausti juos parduoti 
kariaujančioms valstybėms. Tai begalo daug 
pfttarnantų žmoniškumui. Juk kuo daugiau 
kariaujantieji turi ginklų, tuo daugiau žmo
nių išžudo, tuo daugiau turto sunaikina.

Dr. Wright, tarp kitų dalykų, siūto šio 
krašto vyriausybei kooperuoti taikos palai
kymo klausiniuose su Tautų Sųjunga, žino
ma, Besimaišant į jokias politines kombina
cijas.

Dr. Wriglit, kaip ir kiti jo masto ka
talikų vadai, daug pasitarnaus pasaulio tai
kai, jei ir toliau ta kryptimi darbuosis šio 
krašto visuomenėj.

Pasitvirtina

domėjimo organizacija, kuri 
šiemet jau gyvena 52-sius me 
tus, kuri taip didelį vaidmenį 
yra suvaidinusi religiškame,

Gruodžio 1 d. “XX Amž.*’ įdėjo tokį

Iš visų karalysčių, bene ge
riausius santykius su Japoni
ja dahar palaido Vulvoito ka-
inlvstė. Jos storai užversti » * ,
“Muile 'in Japan.” tavom.Balšavikai savo rojuj —

iasiejuj turi savotiškų “ge- Kas dar pažymėti ni: Japo- 
PašalpCs ir Pomirtinės * Jradarį” — Stalinų. Jis vaka- nija skandina Dėdės Šamo 

skyriai ryš'iains savo tavorščianis pa- tikrus laivus, kanuoles, ka-
Savo nariams LRKSA tur. s iiiicia Gl’l . (čekų), kuri, n ivius ir t.t., <» i Ametikį 

šiuos gyvybės apdraudos sky pasistačius prie sienos, juos siunčia padirbtus iš Ameri-
rius: Klasė A _ - $150.00, jaP^ovan°ja šautuvų salve. koj surinkto džionko, karei-
$250.00, $500.00, $750.00, $1,-

Vustery, sakoma,

ne žodžiais, bet darbais.

. Itautiškame ir socialiniame mū
sų gyvenime, rašau šį atsišau 
kimų į Amerikos lietuvių ka-

pranešiknų: i H
“Vakar Teologijos Filosofijos Fakulteto

dekanas, rektoriaus pavestas, sukvietė filo- • talikų visuomenę, 
sofijos. skyriaus studentus ir perskaitė švie
timo ministerio raštų, adresuotų rektoriui.
Jame, be kita ko, sakoma:

“Atkreipti Teologijos - filosofijos fakul
teto tarybos ir Senato dėmesį į tai, kad Teo-

000.00 ir $2,000.00. Klasė B 
20 'metų gyvasties mokėji-

vėlius, kanuolėles, lovelius ir 
gyvena tūkstančius kitokių zabovų.

tūlas Vincas K., kuris atei-LRKSA yra išmokėjęs savo
narių šeimoms pomirtinėmis mo (20 Year Piulounient): ,nan<,’U vasa|ų nori aplankyti j Mįslė: ne tiek danguj žvaig- 
kelis milijonus dolerių, pašai-' $250.00, $500.00, $1,000.00. Lietuva, ale tam trūksta drų-iždelių, kiek ant žemes sk\lu
pomis ligoje šimtus tūkstan-Į Klasė C — 20 metų End.o\v-,s,,s’ *’a Lietuvoje dar nejia- lių seniau reikšdavo rugienas, 

inent planas — $',5000 $500 - lna*^*n^as' keistas paprotys: jo šiais eėsais tuščius žmonių 
00 $1000 00 Klasė D   En(moteriškų raukų bučiavimas... .kišenius, ypač po Kalėdų.

čių dolerių. Kięk LRKSA pri
bijos - filosofijos skyrius gali teikti savo sįdėj0 prie vksų niūsų Uutos
klausytojams tik filosofijos ir pedagogikostl.unlpanw atsišaukime 1 doan.ėut planas dėl SU metui. Klok girdėt, rankų hučiavi-
mokslo sričių specialybes ir kad to fakulte-1 , ... . ... „. . x. . .T • - x- • • x sunku butų suminėti. Paga-to visuotines literatūros ir visuotines isto- v. v. . . ', . . i • x-i ii - 'liau sis rašinys ne tam ir ra-rijos kursai tegali būti laikomi tik pagalbi-. v
niais mokslais filosofijos ir teologijos mokslų somas, 
šakoms...

amžiaus — $250.00, $500.00, “lo PaP» <>*>« jau panaikintas. Daugelis nežino, kam kurie 
$1000 00 Dabar vyrai bučiuoja mote- žmogaus elunkai reikalingi.

Susivienymas turi keturis i'į”'* k,,Jas- Tai^ri’ įr tasai Tai^ va kam:
Mūsų visuomenės vadai irjpašalpos ligoje skyrius: $3.00 *nca’8 ^,!)s’a važiuoti. Galva—kad dulkių į vidu-

žodžiu ir raštu vis dažniau į savaitėj, $6.00, $9.00 ir $12.00 rius neprikristų,
reiškia nugųstavirnų, kad A-j LRKSA turi įvedęs moder-Į Amerikos Gamtos Istorijos į y()sįs—kad akiniai laikytų- 
merikos lietuviai vis labiau n išk a i sutvarkytų jaunamečių 11 uz*’‘-*ll!“’ ^e" c;

Todėl Švietibio ministerijos organai bai 
gūsių Teologijos - filosofijos f-tų nelaikys
turinčiais vidurinių mokyklų įstatymo 25 Į . . ■• • • I , • • , • •* Ižuvele Maža žuvelė ale nate-, - • , , , *i • x • v- darosi indeterentiski religiniu' skyrių, kur priimami vai-l/uve1^ Ma/j<A /-uve,v» a,t I aistr. minimų mokslo cenzų, teakiantj teisę bu- ° . j i ik
t i vidurinių mokyklų istorijos ir kalbų bei 
literatūros hiokytojais.

Šitaip teks traktuoti baigusius Teologi
jos - filosofijos fakultetų, nepaisant to, ar 
jie į fakultetų buvo priimti, paskelbus nau
jąjį universiteto- statutų, ar pneš tai”.

Toliau švietimo ministeris ragina Huma
nitarinių mokslų fakultetų pas save priimti
kiek galint patogesnėmis sųlygomis Teolo-1 ° * . ‘ 7 !.. . , • •• “gonge patinu. I jų turi nas- tum
gijos - lilosolijos 1-to filosofijos skyriaus stu-!v .. .. ' ■
dentus, kurie panorės iiereiti į llum. M. fa-Į . . i f. . . dėtis pne LRKSA. Tuo re'ka- Žodis į visuomenes vadus
kultetų” religinio jndeterenusmo. , lime visi būti ir turime jajs

Gana daug rašom ir tikrai hr,tL Cia turiine aP^‘lra«sti

atžvilgiu ir kas kart giliau kai nuo pirmos gimimo die ,|U<dat nešioja patinų. Ii
pasineria į nutautėjimo ban-1 nos. Savo vaikus Sus-me ga- 'B<‘ nešioja, ale ii maitina, 
gas. Visi pripažįsta, kad tik lite taip apdrausti, kaip ir ' at>nas la įsikibęs nasrais
organizuotas darbas, tik su
darytas stiprus lietuvių kata
likų bendras frontas, tik pla
ningas ir sistematingas ausi-

si.
Ausys—kad kepurė nesniuk-

bet girioj Insurance, kompa- i l»‘ėlę. Daugelis skaito tai 
nijoj, nes yra visokių skyrių: daleliu dzjvu.

Koks čia jmt “dzyvas.”
su

meškeriota žuvele turi nešioti 
ir maitinti ne vienų, ale visų

Endovnient ir kitokių. J. .
Taigi, į. šių organizacijų Antai.lietająškų Mšavikų ,

rūpinimas mūsų jaunimo re- lime rašytis visi ( iki 50 m.1 
liginiu ir tautiniu įsųmonini-j amžiaus) lietuviai ir lietuvai-’j11

Aky> 
tuni.

Pečiai—kad 
mestum.

•Rankos—kad

kad mergeles įžiurė-

zipono nepa-

kų nors nu
čiuptum.

Kojos—kad kam nors įspir-

' ___ 1................................. ..................................
Iu reikia kreiptis j Centro ras-1 Baigdamas šį rašinį, nuo-

lž to galima suprasti, kad Filosofijos ,““"6 ...... ?'."T Lr „..Jž/iaginii, ir dvasiniu žvi. tinę - 73 K Koutl, Kt, Wil.' širdžiai prašau lietuvių kata.
skyrius Teologijos - Filosofijos Fakultete j' kall,a"'> b« perinazai ru-j g kės Itarrc, Fa. kol dar nėra hkų dvasiskijos ir visų kitų
apkarpytais su didele katalikams skriauda. ; pinan,čfc> savo raštų ii kalbų. ® j vėlu, apsižiūrėkime ir jungki- visuomenės vadų ir veikėjų
Apie tai “XX Amž.” redakcija, matyti, no-j konkretizavimui. Skundžiamės, LRKSA ir draugijos me savo jėgas į krūvų. Drau-daugiau su.sidomėti šia šimto 
rėjo pasiskųsti, tačiau spaudos cenzūra žy- kad musų organizacijos ne- |4į^ksA gavo pradžių iš K'.ios, prisidėjusios prie mūsų nuošimčių religiška ir šimto 
mių rašinio dalį išbraukė. Paliktos tuščios | beauga narių skaičiumi, liet Į.aj^nįų pašalpinių draugijų organizacijos, gali ir savo va J nuošimčių tautiška organizaci- 
straipsnio vietos pasako, kad dėl tokio tau-|priešingai mažėja, tačiau ne-’,^ buy<> . įr paskiri. Xn,e‘’ rdų pasilaikyti. Prašau į tai' ja. Kas dar nebūtų Sus-mo
tininkų vyriausybės elgesio ^Lietuvos kata
likai yra nepatenkinti ir protestuoja

Vienybės Klausimu

Lietuviams vienybė būtinai reikalinga. 
Ji reikalinga Lietuvoj, reikalinga ir jos išei
vių tarpe. Visi tai aiškiai suprantame. Ta
čiau į tų reikalingų vieningumų gali sueit 
tik lietuviai patrijotai pilna ta žodžio pras
me, lietuviai geros valios.

Kai kuriuose musų laikraščiuose tas vie
nybės klausimas buvo iškeltas. Ir mes į jį 
at8iliepėin, pažymėdami, kad ^ienybė yra rei
kalinga, bet ji galitna tik tokių lietuvių tar
pe, kurie neveidmainingai dirba lietuvybei, 
kurie moka pagerbti daugumos tautiečių įsi
tikinimus. |

Į tai atsakydamas sandariečių laikraštis, 
tuoj mums had mes, girdi, kalbėda
mi apie vienybę, maišome “sakraunentus”. 
Matot, kaip galima ir kalbėtis su tokiais, 
knrie ir apie lietuvių vienybę kalbėdami, ne
iškenčia neįžeidę katalikų.

Jei nuoširdžiai norite dirbti vieningai 
lietuviškų darbų (kalbame apie tautininkus 
ir sandariečius), pirmoje vietoje būkite lie
tuviai, būkite tautininkai, kaip reikia, o ne 
laisvamanybės lr bedievybės apaštalai. Tik 
su Ūkiais galėsime surasti bendrų kalbų ir 
sudaryti bendrų frontų, kurie, kad ir tauti
ninkais ar sandariečiais būdami, bet vis dėl
to ne tik mokės pagerbti katalikų jsitikini-

2emaičių Rašytojų Knyga

Jau baigiamu spausdinti iš Žemaičių ir 
-Klaipėdos krašto kilusių rašytojų antologijų 
“Žemaičiai”. Knygoj su savo kūryba, auto- 
įMOgrafijotnis ir atvaizdais dalyvauja šie ra
šytojai ir poetai: Vydūnas, J. Simonaitytė,

daug tesirūpinai ne, kad kų' 
nors padaryti, kokį nors stab
dį uždėti ir sulaikyti organi
zacijas nuo tolimesnio smuki
mo.

Šį vajų skelbdami vylėmės

lyg ir paskirų A
rikos lietuvių katalikų lede- atkieipti savo dėmesį.
racija. Tik vėliau tos draugi 
jos susiliejo visai su Sus-mu 
netekdamas savo vardo ir vir
sdamos Sus-mo kuopomis. Gaa 
la, tačiau, kad nedaug drau-laimėti tiek naujų narių, kadj ... . ... ....g*jll tesuprato reikalo dėtisbūsimame LRKSA Seime ga 

lėtumėme parodyti organizaci
jos auginu. Tas laimėjimas

prie LRKSA ir apsaugoti sa-

Susivienymas ir jaunimas
Kaip jau minėjau, LRKSA 

turi tikrai moderniškai sutvar 
kytų vaikų ir jaunimo skyrių. 
Man smagu yra pranešti vi
suomenei, kad Susivienymo 
kilpose jau prasideda lietu

vo ir savo narių ateitį. Prisi- J vių katalikų skautų judėjimas, 
organizavo parapijose daugy- kuris su laiku turės išaugti 

ietų į galingų judėjimų. Dėl to te
pa- vai prašomi į tai kreipti savo 
da- dėmesį ir prirašyti savo vai-

čius ir Kl. Dulkė. Leidžia “Sakalas”. Knyga 
turės per kelis šimtus puslapių.

pintį tinkamu susiorganizavi- 
____ mu. Juk be sustiprintų orga-

... ,, ... į nizacijų negalėsime sudarytileisiu Kunigų Seminarija minėjo savo ’’e ° /
įsinteigimo .leiinitnietį. Pastatyti gražus Se-1 sl,Prau’ lletuv‘« kat8hkl' ,r0' 
minarijos rūmai, prie kurių iiastatyiiio labai nt0 k°va‘ 8U nutautėjimu ir 
daug prisidėjo Amerikos lietuviai katalikai.
Per pirmųjį savo gyvavimo dešimtmetį Tel
šių Kunigų Seminarija išauklėjo 86 kunigus, 
kurie dirba įvairiose vyskupijos ir Klaipėdos 
krašto parapijose. Seminarija turi 13 profe
sorių, didele bibliotekų, fizikos kabinetų ir 
t,t. Seminarijos rektorium yra prel. V. Bo- 
risevičius.

su tikėjimo priešininkais.

Ko siekia LRKSA?I
LRKSA konstitucijoj yra 

aiškiai pažymėtu, kad ši orga
nizacija ugdys lojalumų A mė

lis subankrutavo su didele na
riams skriauda arba kelios 
dėjosi į vienų, bet ir šiuo bū
du sau ateities neužtikrino. 
Valstybių departamentai skai-

kus prie LRKSA. Kur atsira.- 
pakankamai .jaunų narių, ir 
kur bus reikalo, atskiros jau
nino kuopos galės susidaryti.

nariu, prašau prisirašyti ir p i 
dėti 'mums jį auginti ir stip
rinti.

LRKSA nėra vieno kito as
mens, ar vieno kurio miesto 
ar valstybės Lietuvių, bet visų 
Aiiierikzis lietuvių katalikų or
ganizacija ir dėl to kaip į lo
kių mes turime žiūrėti ir ja 
ne vienas kuris, bet visj turi
me rūpintis. Juk čia, kaip ir 
bet kurioj apdraudos kompa
nijoj, galim apsidrausti, bet 
svarbiausia — daug lietuvybei 
galime pasitarnauti, savo ar
timo gerovei fiariirhėti ir lie
tuvių katalikų veiklų sustip
rinti. Visiems turėtų būti aiš-Mūsų jaunimo organizaci jo

to jas nelegalėmis ir anksčiau se ir draugijose, kaip L. Vy-j’il,\/'at^ be gausingų oigani- 
ar vėliau įsakys prisitaikyti čiuose, Sędalicijos ir Šv. Var-jzac’^ negalčsfme sudaivtį sti 
prie Įialstybių įstatymų, bet do draugijose, galėtų prasi-1 PrttUS katalikų fron
tai padaryti jos negalės. Jei dėti judėjimas grupėmis ap- to, kuris šiandien mums visais
laiku būt apsižiūrėta ir prisi- sidrausti mūsų Susivienymo. į zv*^sn’a^s v\ra>-rP’*<a^’n^as
jungia prie LRKSA, būt vi- Juk kuo Sus-mas bus stipres-

Lietuvių socialistų dienraštis, rašydamas 
apie buvusius rinkimus Rusijoj ir apie' pas
kutiniuosius sušaudyms, tarp kitko pasakė: 
“Sakoijia, kad mirties akivaizdoje visi žmo
nės lygūs. Jeigu taip suprasti demokratijų, 
tai reikia pripažinti, kad Stalino valdžia yra 
‘demokratiškiausia }>asaulyje’: prieš jų visi 
lygūs”.

rikai ir jos institucijoms, pa-i S'*_en,S ’ naU’.1* LRKSA tuo ir mūsų jaunimui bus
laikys dorovę ir tautiškumų, |bnt ,sau^s i m’^’nifikų orga- gerjalI> neg> ga|ų gaie> ar an|<. 
laikys paskaitas palaikymui n’z^cH,b (lrauK,*.)'l sč,įau ar vėliau jią į jaunimo
lietuvybės ir šio krašto mei
lės, teiks medžiaginę paramų
švietimo skleidimui leis laik-- Dar ir dabar nėra vėlu. vęs laukia su visu savo turiu 
raičius, knygas, rengs prakal- j Draugijos, tmrinfiics iide pini-, (pusantro -milijono dolerių), pjaUH 
bas, spektaklius; ugdys po-' gų ir kurių nariai neriai yra su išdirbta tvarka, su visu j 
triotizmę, paremiant kiekvie-1 seni, tam tikromii išdirbtomis kuo, kų per 51 savo gyvavi i 
nų naudingų sumanymų lietu- taisyklėmis ir sųlygomis gali mo metus užgyveno.

i c ‘ ac.iau ar vėliau jis į jaunimo
narių apdrauda būt buvus ap- ran|(at Tad, jaunime,

. saugota ir užtikrinu. ' j Ullris h,

Tad, nuoširdžiai kviečiu vi
sus į talkų auginti LRKSA i u 
tuo pačiu stiprinti lietuvjškųjį 
katalikiškųjį frontų Amerikoj

Leonardas Šimutis.
LRKSA Prezidento-?

Kas audra sėja, tas jų ir

GARSINKITĖS “DRAUGE”
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JAUNIMAS
KOČIOS

PIRMOJI DOVANA

Kūčias laip vadina dėlto, 
kad Kristus gimė kritėje. Tų 
dienų yra labai reikšmingų 
lietuviams, jie ir pagamina 
ypatingų vakarienę, kurį skir
tinga nuo visų kitų vakarie
nių metuose. Kūčių vakarų 
padeda ant stalo šieno, apden 
gia jj staltiesių ir padeda 
valgius. Kaip viskas paruos
ta šeima apsupa stalų, sukal
ba maldų, susėda ir pradeda

LIETUVOS JAUNIMAS DAINUOJA!

KALĖDŲ ATVIRUKAI
•Vienų vakarų sėdžiu prie 

rašonmjo stalelio, skirstau 
kalėdinius atvirukus, sle

Vienų šaltų žhh«oh naktį, 
kai ramybė viešpatavo pasau
lyje, kai visa gamta tyliai 

Iriuosi jų grožiu. Staiga kyla'maudėsi sidabrinėje mėnuo-
inan mintis; Kažin, kas pir-'lio gęstančioj šviesoj, kai Ve
rnas sumislijo siuntinėti atvi-'jas užmigęs nedrumstė ty- 
rukus* Kokiam tikslui? .leidos, atsivėrė dangus ir paki
šiu laikų išradimas, tai grei-lgirdo angeliškio balsai, kurie 
ėiausiai “bižniui”. Igražiausiomis giesmėmis svei

Atėjus į mokyklų klausiu'kino savo Karalių, Viešpatį 
vienos kitos draugės, pasiro-Įir Dievų, Kurs gulėjo aJit 
do, kad nė viena nežino. Ma-Į šieno menkame tvartelyje, 
nau sau,: Aha, gera proga pa-1 Tuojau paslaptinga šviesa

Jaunime, dainuokim kartu su mūsų broliais lietuviais 
“už jūrų — marių, už vandenėlių”! Jungkime savo širdis lie
tuviškoje dainuoje! Dainuokim kol jauni, kol teka mūsų gys- 

dalintis plotkelėmis. Dalinda-1 lose dinamiškas kraujas! “Lietuviai esame mes gimę. lietu- 
ions kitam plotkeles pa- viais norime ir būt!”

linkėjimus ■ Lietuviškasis Jaunime! Pasakyk man, ar yra pasaulyje 
kita tauta, kuri būtų tiek kentėjus, tiek vargo mačius, tiek

mi vipi rmasis Kalėdų sveikini
mas buvo atsiųstas iš dan
gaus. Dievas davė pirmųjų 
Kalėdų dovanų... dovanų 
žmonijai, Betlėjaus prakartė- 
je, o angelams buvo skirta 
giedoti sveikinimus siųstus 
su tųjū dovana.

Žmogiškomis' akimis žiū
rint atrodė mažos vertės do
vana. Bet, kas buvo tame 
vystyklų ryšulėly? Mažas, sil
pnas, bejėgis kūdikėlis. Jojo 
kūnas ir siela sujungti su 
Dievybe. Kokia garbė žmo
gaus prigimčiai!

Tik Dievas galėjo sugalvo
ti tokių dovanų žmonijai. Tik 
Dievas galėjo būti toks duos- 
nus, kad davus mums Savo įmylimiems - 
būnu. Pagalvokim kokiam ti-Įtaip baigiasi

reiškia ir savo 
Nuotaika visų linksma bet ir 
rimta, nes plotkelės primena 
Šventų Komunijų — Kris
taus Kūnų. O kokia pavyz
dinga ta vakarienė. Tikrai 
krikščioniška, nes visų min
tys virš gamtinių dalykų a- 
pie ateisiantį Pasaulio Atpir
kėja. Kai kur būdavo papro
tys viskų palikti ant stalo, o 
kitur viskų nuimti, tiktai pa
likti šienų apdengtų staltie
se ant kurios paguldydavo 
kryželį. Kalėdų rytų visa šei
ma bučioja kryželį, o šienų 
gyvuliams atiduoda. Dar kai 
kur yra paprotys po vakarie
nės suteikti dovanėles savo 

— giminėms ir 
lų iškilmingų

didint mokslo žinias. Knygy
ne bevartydama enciklopedi-

pasirodė. Visa gamta tary
tum sujudo, nudžiugo, x kad

ašarų išliejus, kiek mes lietuviai, savo žemėje? Žiloj senovėje ,Jas *tai kų suradau. Sir Jien- Sutvėrėjas jau užgimė. Ange
linis spaudė, plėšė, ir žudė piktieji kryžiuočiai. Mūsų bočiai Įry Cole, angla pirmas su-
ir prabočiai, savo krauju, kaip ankstyva ryto rasa, suvilgdėjgalvojo siųsti sveikinimus, 
kiekvienų tėvynės kampeli. Tarytum, viena gamta mus jjg i<vįete į pagalbų J. C. 
sunkių amžių vargus mums išniūniuoti padėjo... Tik gailiu- ]{o, i5 R t Acadewv 
gai ošiantis miškas lietuvio skaudančių širdį paguodė:

kslui ta dovana.

Mažas silpnas kūdikėlis gu
li prakartėje. Jo rankutės iš
tiestos, tarytum, kviečia vi
sus pas save. Koks Jis links? 
nias, malonus! Šypsosi žiūrė
damas į piemenėlius, vargšus 
ir kitus lankytojus. Šis kūdi
kėlis Ims mūs Atpirkėjas. Ši 
pirmoji, Dievo duota žmo
nėms dovana, taps kryžiaus 
auka, Ji tarpininkaus už mus 
pas Dievų, Ji atidarys var
tus į dangaus laimę. Ji sutai
kins žmonijų su Dievu.

Tų pirmą Kalėdų naktį, 
Dangiškasis Tėvas siuntė an
gelus sveikinti žmonijų: 
“Garbė Dievui aukštybėse, o 
ant žemės ramybė žmonėms 
geros valios”.

Tegif Kalėdų šventė ir 
mums būna pilna dangiškų 
malonių, džiaugsmo ir ramy- 
bės.

S. Alkimavičiūtė, akademike.

i vakarienė.

O. 'Kacevičiūtė
Juozapo Marijos Vila

Newtown, Pa.

SKANDALAI WEST SIDĖJ
Skandalai AVest Sidėj su

kėlė didelį triukšmų. M. K. 
džiaugiasi kad jos vardas ne
pasirodė skandaluose.

— A. TL sako, kad jai ne
užtenka darbo. Mergaitės,J - . *
duokite jai daugiau darbo.

— Ar neteisybė, kad T. A. 
visad gražiai raudonuoja?

— Kur dingo T. J. ir jos
draugė A. R. niekur
nebematau. Ar jos kur nors 
atostogauja?

— Daug yra mergaičių, ku
rios mano, kad J. D. rašo 
skandalus. Gal vvras vardu
“skandnlaitė”
spręskite.

rašo? Jūs

“Oi neverk, matušėlė, kad jaunas sūnus.
Kis gintų brangiosios tėvynės!
Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
Tau liko sūnų, ten už upių plačių.
Kur mylima Lietuva gina...
Taip nuskamba žilagalvės motutės sužeista širdis, išlei

dus sūnų, ginti tėvynę. Ar pasimatys su jo daugiau? Ji... ne
žino. Tai, — Tėvynei auka.

Lietuviai, gyvendami nepaprastai gražiame gamtos gro
žiu apdovanotame krašte, tarp žaliuojančių kalnų, žvilgan
čių ežerų, ir srauniai per miškus vingiuojančių upių-upelių, 
tarp daugybės įvairiais balsais čiulbančių paukštelių, — ne
pajėgė sulaikyti savo sielos virpėjimo. Savo vargų bei nelai
mių, liūdesį, ar savo džiaugsmus, jie išliedavo dainomis. Ir 
tuo stebėtis netenka. Nes kas gi yra daina! Juk tai — širdies 
iaus-mų išreiškimas garsų formoje. Ir kaip dažnai labai tiks
liai.

Taip buvo mūsų prabočių laikais. Taip yra ir šiandien. 
Lietuvos Jaunimas tebedainoja!

Visas, sakyčiau, Lietuvos jaunimas, ypatingai mokslų 
einantysis, dažniausia dainuoja paprastas liaudies dainas, nes 
jos artimo* lietuviško sielai, visų tautų jungia į vienų bendrų 
šeimynų. Liaudies dainose jaučiama visos tautos siela.

Lietuvos jaunimas ne tik dainuoju pripuolamai, bet ir 
sn pamėgimu. Žodžiu, Lietuvos jaunimas yra susigyvenęs su 
daina ir visur ji skamba, ją dainuoja įvairiausiose apystovo- 
se. Ir tas Lietuvon nuvykusiam amerikiečiui tuoj krinta j akį. i 
Jei jis muzikalus, pats dedasi i dainorių būrį ir su'atsidėjimu j 
stengiasi tų taip savitų motyvų, lietuviškų dainų pramokti.

Lietuva — dainos šalis.
Ekskursijose, iškilose ar gegužinėse, išgirsti, “Vyrai, 

padainuokim. Tr nejučiomis, aidi švelnūs tik vis stiprėjanti 
garsiai...

“Leiskit į tėvynę,
, Leiskit pas savus,

Ten pradžiugs krūtinė,
Atgaivins jausmus”.
Dar daugian. Atostogose, ar šventėse, jaunimas susi

renka pasikalbėti, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir kurti 
planų ateičiai. Net tokiais atvejais, daina yra geriausias ža
dintojas į jdealų ir darbingumų. Nors kartais jų veiklai da
roma kliūčių, nors jų veikimui, pavyzdžiui sąmoningai kata- 
likiškųjai studentijai, nuo diktatoriškojo rėžimo, ar išorinoio 
priešo yra pavojų, tačiau daina išblaško abėjotiškumų, su
kelia entuziazmų ir išugdo į nenugalimus pasiryžėlius dirbti 
idealui. Gaiviomis, prasmingomis dainomis, jaunoji karta,

kuris meniškai išdekoravo, (. 
juos atspausdino Joseph Gun 
dali. Tai buvo 1845 metais.

Iš pradžių šis paprotys bu
vo tik ponų ir turtingųjų tar
pe, nes brangiai atsieidavo, 
reikdavo patiems kviestis ar
tistus ir tik asmeniški atviru
kai buvo vartojami.

Amerikoj šį paprotį įvedė 
Louis P ran g, 1874 metais. 
Šiame krašte greit įsigyveno, 
taip, kad šiandien milijonais 
atvirukų yra siunčiama.

Katalikai rūpinasi, kad at
virukai būtų tikros katalikiš
kos dvasios, kad jie ne tik 
būt sveikino ir atminimo pro-

lai su didžiausia pagarba, di 
dybe ir džiaugsmu, nuo pir
mo momento, sveikino Užgi
musį Vaikelį Jėzų. Pie
menėliai su gyvulėliais atbė
gę irgi pagarbino Vaikelį Jė 
zų. Bet, kur tie valdovai ir1 
turtuoliai? Kodėl jie nvpasi-, 
rodė ir nepagarbino dangaus 
Karaliaus drauge su ange
lais ir piemenėliais? Tokiems 
tada nerūpėjo ir dabar nerū
pi, kad Kristus, jų Išganyto
jas užgimė. Kartais jie dar 
Jį atstumia, paniekina. Da
bartiniais laikais kai kuriems 
valdovams ir turtuoliams 
Kalėdos reiškia daugiau drau 
gų, dovanų ir pasilinksmini
mų. Gi Kalėdos ištikrųjų tu
rėtų reikšti džiaugsmų pager- 

įbime ir dėkingume Gimusiam
bet ypač, kad primintų Į Jėzui. Su Kristumi reiktų 

praleisti laik), su Juom pasi
kalbėti, su Juonį pasidžiaug
ti ir viską Jame ir per Jį da
ryti. Taigi turėkime gerai pri 
rengtas širdis priimti Jėzų 
Kalėdose, o turėdami Jėzų — 
turėsime . didžiausią turtų, 
brangiausią Draugą visą lai- 
įąę ir geriausia dovanų!

A’. Eremičiūlė,
Juozapo Marijos Vila

Tų, Kurio Gimimą švenčia
me — Kristų Betlėjuje.

,/. Banbūnaitė, akad em iki.

LIETUVIAI IR SPORTAS

TIKIU GYVENIMU
Eug. Matuzevičius

Aš dar tikiu gyvenimu,
Ir laime aš tikiu —
Ateis ir laimė ir gyvenimas 
Žaruojančiu taku...

Ateis, pražys pavasariu, 
Melsva miškų gėle...
Nebus čia skausmo,, ašarų — 
lakštutė suoks šile...

O gal ir neįtikima,
Kad laimė čia ateis,
Kad visa, ką palikome 
Pražys baltais žiedais...

Bet aš tikiu gyvenimu,
Ir laime, ir džiaugsmu — 
Dainuos dar laimė ir gyveni

mas
Po lauką, po 'namus...

— Vienos Panelės, nori ei 
ti šokti, kitos nori dainuoti, fin’v'7ia savo entuziaztiškas širdis aukotis kilniems idealams.

Petras Jolkus, Montrealio 
miesto lietuvis vra pasižvmė- 

jjęs lietuvis “bockev” žaidi- 
Įkas. Yra šv. Kazimiero para
pijos narysi Taipogi, neblo
gas “rughy” žaidėjas Bravo 
Kanada!

Vytautas Tamu\is, Bostrtn, 
Mass lietuvis pateko į St. 
Louis sviedinio ratelį. Jis yra 
metikas. Pereitais metais tas 
kuklus vyriukas laimėjo 18 
žaidimų. Newark laimėjo čem- 
pijonatų su jo pagellva.

Eddic Hogan (Juška) iŠ i

Newtown, Pa.

dar kitos nori eiti į “mo- 
vieš”, bet M. J. tik nori sė
dėti namie ir skaityti.

— Turbūt, Jūs manote, kari 
“skandalaitė” tnri tokias au
sis, kad rodos čia subruzdėjo, 
ir jau parašyta laikraštyje...

— Skandalaitė visiems skai 
ty tojams linki Linksmų Šven
tų Kalėdų ir T>aimingų Nau
jų Metų! Prieš Naujus Metus 
dar kartų pasimatysime. Gal 
atsitiks kas nors naujo iki ki
to trečiadienio — suDiev..

Skandalaitė

O kas?

Amerikos susipratęs Jaunuoli lietuvi, dainuok ir tu! I^ai 
mūsų susirinkimuose nuskamba lietuviška daina. Daina teaidi

AVaterbury, Conn. yra smar
kus kumštininkas. Daug kas

Panele Liucija
RAŠO:

BE MARIJOS NĖRA 
IŠGANYMO •

Kas žemei saulė, tai žmo< 
gaus sielai Marija.

Šiandien, mes prašome įlfi 
Marijos gyvybės, sveikatos^ 
ir džiaugsmo.

Kitą karti), kai Marija da|' 
nebuvo, pasaulyje siautė lyg 
mirtis. Per mūsų pirmatėvių 
nepaklusnumą, žmonija buvo 
atsitolinus.! nuo savo Vieši 
ties. Žmonija ilgai klaidžioj 
tamsybėse, nes nebuvo 
juos vestų šviesos keliais.

Tų laikų žmonija nemi 
kad sulauks geresnį gyveni 
mų. 'Pik vieni žydai dar tūl 
jo vilties, kad kada nors* a 
teis moteriškė, kuri savo 
lybe sutrins žalčiui galvų, f 
atneš nuvargusiai žmonij 
džiaugsmo ir gyvybės. Bet 
neį žydai nežinojo, kada 
diena ateis. Tiktai prans 
Dievo įkvėpti, žinojo, k&c 
ateis ta džiaugsmo valanda.

Po daugelio tūkstančių me-‘ 
tų, išvargusi žmonija, pama
tė gražią žvaigždę, kuri švie-. 
tė danguose ir pabėrė tūkslan 

Į čius spindulėlių į visą pasauk 
Ij.

Marija pagimdė Tų, kui 
išgelbėjo žmonija!

Kiek džiaugsmo! — Pie
menėliai bėga į Betliejų, trys 
Karaliai skuba per kalnus, 
minios Angelų gieda... Marijt 
žiūri į ta mažų Kūdikėlį h 

I ramiai šypsosi.
| Klenutė! Pranutė! Nepra- 
j leisk nei vienos dienos nesu*, 
kalbėjusi nors Sveika Mari
ja į Tų, kuri mums pagink .cr 
Išganytojų!

■visuose kraštuose kame lietuviai gyvena. Te visi Te visi iš- tikėsi, kad jis bus antras
girsta.

-•“Kur banguoja Nemunėlis,
Kur Šešupė miela plaukia,
Ten Lietuva mūsų brangi,
Tenai širdis mūsų traukia”.
Amerikos Jaunime! Atlankyk tėvų šalelę: “Kur jaunys

tėj gyveno, linksmas dainas dainavo”. Pažink Lietuvų, dai
nos šalį. Kun. Vincentas Andriuška, M.I.C.

“Jack Sharkey”.
Jack Sharkey norėjo išrink 

t i į Mass. valstybės “boxing” 
komitetų. Iki šiol nieko ne
girdėt. Mat tas nelemtas ‘Pa
vėni” gali jam visų dalykų

Laisves Alėja
Nedelsk! Dirbi dalbą, šian

dien užbaig tų darbų — skani 
ba posakis. Bet, mes lietuviai 
vis priešingai darome.' Vis
ką paliekame rytojaus die
nai. Panašūs esame į ispanus, 
kurie sako; manana — rytoj,
Bet, sekančiai dienai atėjus 
,ir vėl ta pati pasaka. I

Skaitymai patinka žmogui, dentai norėjo įstoti pas
j bet po to pamokslo, 500 sti

Tačiau, tai nereiškia, kad 
žmogus turi viskų skaityti, 
kas tik pakliūva rankosna. 
Gyvenimas per trumpas, kad 
galėtumėm skaityti blogas 
knygas. Reikėtų mums dau- 

sugadinti. Rodos, tos valsty- gjau žiūrėti, ką mea skaitome.

Pykšt Pokšt

Profesoriaus klaida
Universiteto profesorius 

norėjo parodyti studentams 
gyvą kurčių-nebylį. Pasišau
kęs tokį, pradėjo šitaip aiš
kinti :

— Pažiūrėkite į šio vaikino 
galvą. Išrodo, lyg būtų visai 
normali. Tačiau, reikia daug 
metų patyrimo, kad žmogus 
įspėtum — taip, kaip ir aš —

jog šis vaikinas kurčias-neby
Į Lvs-

— Atsiprašau, pone profe
soriau — sako kurčios-neby- 
lys, — mano kurčias-nebylys 
brolis šiandien la'oai susirgo 
ir negalėjo čion ateiti -- aš 
paėmiau jo vietų.

Viename Brooklyno laikraš 
ty buvo toks .skelbimas:

“Tas, kuris pametė pini
ginę su 1000 dolerių, gali bū
ti ramus. Pinigai rasti. Ačiū!“

bės “boxing” nuostatai rei
kalauja šiokių tokių “tobuly
bių” turėti.

Kaž-koks Norkus lošia kre- 
šinį (basket-ball) su Armuor 
Tech. Ar jis lietuvis? Kų skai 
tytojai žino apie jį??

Sako, kad Žarnas yra grai
kas. O tų garsų Parką savina 
Vengrai. Jei taip, duokite kų 
kitų įdėti į jų vietas. Lietuvių 
futbolininkų visur gali rasti... 
Kaip grybai po lietaus.

Sporto Sekėjai.

Kartų šv. Jonas Kapistra- 
nas Pragos universiteto stu
dentams kalbėjo apie šio pa
saulio tuštybę. Tr, tikėk ar n«\

eiškonus. /'Cm

Sekmadienį pastebėjom
kaip jaunimas skubina į ba 
nyčių. Jei tas greitumas p 
rodytų jo uolumų, daiyvau
šv. Mišiose, tai bravo! jei 
siklausyti Dievo žodį, jam 
mas bėgtų, tai mūsų dziauj 
mui. Bet, deja, jaunimo gr< 
tumaa ne kų kitų reiški 
kaip tik pa s i vėl i n imu klaus 
t i šv. Mišių Jis ir'',

4— 1 "Į
“DRAUGO” JAU
NIMAS Svetlana 
visus savo skaityto
jus, bendradarbius 
ir prietelius su šven
tomis Kalėdomis!

Smagus sportas.
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LABDARIŲ DIRVA

Ar Prieglaudas Namas 
Mums Y ra Reikalingas?

Kaitų via išsireiškęs vie 
nas is Lalalai ingihs Sų-gos vei
kėjų, I ūk čia Oi cagos lieta 
vių tarpe vra labai mažai se
neliu - vargdienių. Neteisybė. 
Kaip tik atvirkščiai, geros ši
rdies ž.uonių tarp* mūsų 1 e- 
tuvių, yra t ek, lyg iškirsta 
me miške medžių, o senelių ir 
našlaičių, tai kur tik pažvelg 
si, ten jų rasi. Kas nemato 
mūsų taut ečius, senelii s n n 
kant išmatas, popierų ir ka - 
tik randasi užpakalinėse gat- 
vaitėse .*

1-ma Kuopa

! TO\VN PE LAK K. 
darių Sujungus 1 kuopos prieš 
metinis sus’rinkimas įvyko 
gruodžio 12 d. Susirinkimas 
buvo skaitlingus. Naujų naioi 
prisirašė: K. Peringien',
Peiingis, B. Sams, J. laisaus 
kis. Pirm. M. Smleikienė pla
čiai ir aiškiai raportavo iš 
labdarių stimo; iš apskričio 
pranešimų darė 1'. Dorša.

Apie ligon us rapcrtavo M. 
Si deikienė. di pranešė, kad 
T. Belskaitė sveiksta. Sailaus- 
kis, kuris randasi Lunninge, 
prašoma j) aplankyti, kas ga

ai e

lite. M. Sudeikienė praneš?, 
reginys pasiduro, £epįenė reikalauja para-

kuoinet pamatai, senelį lietu- qnojt jaį nupirkta anglių. Nu-
G raudus

I) K A II O A S

■M

Paruošti lenktynėms. Eilė lėktuvų Hatfield aerodrome, netoli Londono, paruoštų lenk-

ra, kad visi Ciceros parapijų- 4Stli Ct., 
nai prisirašytų prie labdaiių 
'Lik vienas dešimtukas į mė 
nesj tereikia mokėt . P I tt 
visi Ciceros katalikui prašo
mi sekanėiuimc labdarių susi 
rinkime prisirašyti. Sus rinki
mas Ims sausio :> tl., m.

K.nnisijų linkimas atidėtas 
kitam susirinkimui. Išr ūki:: 
tik k lygų revizi jos: Žaku rie 
nė, O. Antanaitienė. Knvgo.- 
lais peržiūrėtos sausio S d. pa< 
kasininkę M. Casiene, 14i2 S.

LIETUVIAI Daktarai

’ vero, Iii.
A. Valančius

Kas nori būtinai atsiekti 
sumanytų tikslų, — niekad 
n<*|)uilsta jį siektlamas.

Lll TUVIAI DAKTARAI
■ ei < U iso:

LAFayatte 107 
l'el tutinti:

TILMltvk 6280

Kės.:
Ž456 W 62 Bt

vį, renkant išmatas, o suradęs 
gabalėlį baltos duonos, jų ne
deda į savo vežimėlį, bet nu
šluostęs jų pradeda valgyti. 
Toks reginys sujudintų nevie
nų kietaširdį, bet sujudintų ir 
tuos, kurie niekuomet nėra pri 
aidėję prie labdaringo darbo.

Turint visuomenę užpakaly 
Labdaringos Sų-gos, būtų dar
bas visai mažas pastatyti jau 
planuojamų “Lietuvių Naš
laičių Prieglaudų’’. Valio, ldx-Į 
la’aringai Sų-gai už pradėtų' 
darbų, statymų prieglaudos, i

. . .... tynėms karaliaus dovanai (King’s Cup) laimėti. Lenktynės eis aplink Anglija, 786 myliastarta Čepienei ir Pratasienei ke|Į0 r ° J
mokėti refidų ir nupirkti an
glių. Sudeikienė tikrai suži
nojusi, kad joms yra reikali
nga.

N utarta dėl

pulienė ir K. Urbonienė, imt. į Skaitytas laiškas nuo J. La-. Valančius, finansų rašt. — J 
lašt. — (B. Cicėnienė, finansų pinsko. Dėkoja už pagalbų, Motekaitis, ižd. —■ Marijonu 
rašt. — O. Martušienė, ižd. -- kurių jam labdarių 3 kuopa Česienė, iždo globėjai — Jur- 

Kalėdų šven-'1/’- Vaznienė, iždo globėjos M. yra suteikusi. Antras laiškas , gis Ogentas ir Juozapas Gli

čių reikalingoms šeimynoms 1 Martušienė ir V. Katauskienė, buvo iš Federacijos 12 skyr. Įsas, maršalka — A. Vilčaus 
suteikti dovanų. Tam komisi- ;.koresP- ~ B Cicėnienė. Ikad išrinktų atstovus j Eede- kas. Atstovui į labdarių cen-
ja išrinkta" pirm. M. Sūdei-1 Ja" 9 ,ilctai kaiP Sl"lei ,aci.i(;s 12 skyrių 1938 metams

Tel. CANaI 2345

DR. F. C. W NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W Ccrrr.ak Koad
Vai : 2 t ir 7 9 vai. vakare

Ket v. t ir us Įia^al -nta'O
2305 So. Leavitt St.

__________ Tel. CANaI 0402__________

DR. A. J. MANIKAS
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: I—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus Seretlą, 
Sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vnl. rvto.

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 3—4 ir 6 8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: lll -12 A. M. 

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pagal sutartį,

DR. W. V. NORAK
T’HYSICIAN and SURGEON

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

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

Res. 2126 S. 5th Ave., Maywood Av. 
_______ Phone Maywood 2413______

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, I1L
Vtain., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

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

; RINKTYNĖS MINTYS i 
KIEKVIENAI DIENAI 5

verte

Kum. Ant. M.

kienė ir ižd. O. Vaznienė. Kny|kien‘‘ 1>" ••"ninkai.ja labdarių 
gų revizijon išrinkta: E. Ged-1 1 ku,,lm'- Ji v,a ’ab<laryl>m 
vilienė, S. Šimkienė, O. Sriu- I^ventusi ,r visų širdį ulė 
bienė. Valdyba 1938 m. užgir- Į Jusi 1 labUarnI veikmių. .Jau 
ta toji pati: dv. vadas gerb/ 1,oreJ° atsisakyti iš p.rn.iinn^ 
kun. J. Juška, pirm. - M. Su- ‘ k>'stės’ M susirinkimai vaen-

lšrinkta: A. Jovarauskas, J. 
Motekaitis, M. Česienė.

Nutarta suteikti pašalpų, 
kuriems reikalinga.

It> vįt-ų svarsty otų buvo rė-
. . , nkainm valdyba ateinantiems

-r. t tt-*, ii- • , i balsiai nutarė ics nepaJeist'. 1 . T/ . , . . v. .Pr. J. Vitkus deikiene, vice pinu. — J. Ce-į ji metams. Išrinkta sekančiai:
; kad ji su mumis ir toliau dar • . . T. ,

■ — - .............................. 1 -------------=-s= ’ v. ..į pirm. Antanas Jjvarauskas,
♦ * | nimo jo visame tekėjime Die- i buotus. lėziaugiumės, kad j»

u mumis pasiliko ir ant to
link mano sielos ir kūno jė-1 ^au- ^a’P^1 *r vi^a kita val

gas; imk-mano atmintį, sįe|ų ! dyba girtinai darbuojasi. Vi
ii- valių, visas mano gėrybes S9S vien) bėn labdarybės nau-

vui tarnavimui.

pirni.
vice pirm. — H. Misius 
Pranciškus Pauža. rašt. —

Gruodžio 22-tra Diena

ir visas mano valandas; visa 
kų aš žinau ir visa kų jaučiu; 
visa kų manau, arba kalbu, 
arba darau; imk mano širdį 
bet padaryk jų nauja.

dai! Labdary?
3-čia Kuopa

labdarių 3 kuopos Ciceroj 
susirinkimas buvo gruodžio 12

“Viešpats padarė stebuklų Dabar, o Dieve, kad aš esu <1., kuriame padaryta daug
su savo šventuoju’’.
IV, 4.

Pasišventimas tai nėra ap- L 
sisupimas savęs tinklu šven-j 
tovėje, ir tuomet išėjimas po 
maldos ir rietemos .apmųsty- 
ino ir sakymas, “Štai, aš esu, 
pasišventęs’’. Pasišventimas 
yra išėjimas į pasaulį, kur 
Dievas randasi ir vartojimas 
kiekvienos jėgos Jo garbei. 
Tai ėmimas visų pirmysčių 
kaip užtikštų fondų, kaip sla
ptų skolų »Dievui kaltų. Tai 
tiktai pašventimas savzj gyve-

Psalm. Tavo, dabar aš Tau atiduodu 
kas Tavo; laisvę, prietelius, ir 
veikatų, ir pagarsėjimų, aš 

pašvenčiu Tau vienam; Tavo 
aš gyvenu, tris kart laimiu 
gas; dar laimingesnis būsiu , 
jei Tavo mirsiu.

Dievas nori daugiau nekaip 
mūsų pinigų — Jis nori mūsų 1 
pačių. Jei esu pasišventęs, tas 
užbaigs visa kita. <

gerų nutarimų. Pranešimas is 
labdarių centro buvo priim
tas. Skaityta nutarimai iš pra
eit-: susirinkimo, kurie taip 
pat priimti.

Jr
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PIRKITE KUMPIUS

IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS

Siųskite savo gimi
nėms, draugams ir pa
žįstamiems lietuviškas 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Drau
go’’ raštinėje už priei
namas kainas.

“DRAUGAS”
$2334 S. Oakley Av., Chicago

;^WW«»»W»WWWKW«

KLAUSYKITĖS
nuolatiniu ir labai įdomių, Povilo

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

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak.

trų: A. Tovaisauskas, J. Mote. 
kailis, M. Tribičiu's, Marijona 
Casiene, A. Valančius.

Išrinkta darbšti valdyba 
Tik dabar prašom visų rašy 
tis j labdarių 3 kuopų. Kuo 
daugiau bus labdarių, tuo di 
dėsnis bus veikimas, būtų ge-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2801)

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 1

4631 South Ashland Avenue Į 
Res. 6515 S. JRockweII Street 

Telęphone: REPublic 9723 ,

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BUICKĄ'
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Inc.
Buick * Cadillac - LaSalle

(

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Metropolitan St«te Bank name 
Vnlandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Pandėlio, Seredos ir Pėdnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki fi v. v.

Tel. Prospect 1012 
Res. TeL Republic 5047

Tel. LAFayette 8016

OR. G. J. SVĖNCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pairai Sutarti

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CTTTCAGO. fLL.

Offiee Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays bv 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 paual sutartį.

Offiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930 

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos. 1—3 ir 7—8 

fM-redomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868 

..................■ ■1 ■ ■ ............................... ■ ■ 1
Offiee Pilone Res. and Offiee

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

l

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHUtUROAB

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M.
Nc<lėljomis pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

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

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

j_______ Nno 6 iki 9 vai, vak._______

j Tel. CANaI 0257
Res. PROspeet 6659

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

j Rezidencija: 6000 So. Artesian Ave.
1 VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsteu St.
į Valandos 2—4 j»o pietų, 7—8 v. vak. 

išskvnm seredoniis ir sųbątoniis

|Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

(Tel. Ofiso BOUlovard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonu MIDvray 2880

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIBUBOAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YAItds 0994

Rez.: Tel. PLAza 2400

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

DR. A. J. SHIMKUS DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ! Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 756 VVest 35th Street

=E==r==-38

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus ll- 
I goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ii American 

į College of Surgeena, yra Ctass A 
rflžics. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimą, 2700 W. 69th St, 
tel HEMIock 6700.________________

Kiekvienoje katalikų šeimo-

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2123 West Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais j je turi rastis katalikiškas laik- 
9 12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6 9 v. v. rag^į8
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadvray 
MELUOSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagali sutartj.

Veitui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsito 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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CICERO NAUJIENOS ss
Koncertas Pavyko. -
Kalėdos. - Mokykla 

Minės Jubiliejy

Gruodžio IV d., 7:30 va. ' i 
rr, šv. Antano hnž.iyč o,e j 
vyko labai gružus rei i gims 
kom ertas, kurio progran ų 
laidė parap. choras, vedamas 
muz. A. Mondeikes. Solistų 
buvo iš Chieagos K. 
ir Janušauskai. Kaip i>arap. 
choras, taip ir s.eėiai solistai 
savo užduotis taip puikiai at 
liko, kad J.nonės net bažny-

... baboniui ji: pinu

t.

1 JP

r F
" r*

V<J<|MUNanja Valdyba. - 
Buneo Parapijos 

Naudai

Visų Šventųjų draugija lai
kė priešinetinį *usir.dikimr 
gruodžio 1!) d. Ih-jon įsirašė 
du nauji nariai-: Pranas Vit
kus ir S re vičienė.

Valdylx>n išrinkti sekantu*-;
J. Šileikis, pagei’). I

— M. Bi lienė, rašt. E. M:- į 
kutis, finansų rašt. — V. Gri- ) 
gakfinas, kontrolės rašt. — -I. j 
Lim gandas, kasininkas — S. 

čioje apliauduoti norėjo. Jau- Bukauskas.
indė viet nė parap. solistė K u- Nutarta 1037 ;.i. bagi i s,i j 
ndrolaitė savo dalį tikrai ar- buneo party parap. naudai, 
tist.škai išpildė. Ji dal.ar la-, Vakaras bus gruodžio 29 d., i 
nko šv. Kazimiero Akademi- parap. svet. Įžanga 25c. Do | 
jų. Jos yra laimi graži a tu- •vanų ant vietos nariai paža

1938 METU 
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

' DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

M

Anglijos pailamanto gvardija (yeomen’ai). Ši gvardija įsteigta karaliaus Jokūbo 1 lai
tas balso vartojime” Kundro- 'dėjo'65, kad kiekvienas ' kai<’ kuom*t buvo sui,ntas Guy Fawkes ir jo suokalbininkai pasiryžę išnešti į padanges pa
taitė yra visame taiemuota. !tų gauti po dovanų.

Ponų Maleckį, kaipo tenorų 
nelabai kas gali pralenkti. Gi
lus, malonus, švelnus balsas J 
ir talentingas aiškus giedoji
mas manių veda prie jo pa- i 
mylimo. 'Garbė chorui už gra- ■ 
žų programų ir solistams.

Labai gražų pamoksi, apie vilnku7k™Sto iirtū
bažnytinės muzikos reikšmę 
bažnyčioje ir bendrai giesmes, 
pasakė kun. Vengras, MIC.
Jis yra tikrai iškalbingas ir 
talentingas žmogus. Kun. Ve 
tigras dabar yra “Draugo” 
administratoriaus padėjėjas.

Klebonas paskelbė, kad iš
pažinčių Šv. Antano bažnyčio
je klausoma kas rytas nuo 
put anksto. Šį penktadienį,
Kūčioje, išpažintys bus klau
somos nuo 2 valandos po pie- -
tų iki 5:30 ir, vakare po Kū 
čios vakarienės, 7:30.

rytų Bernelių Mi- 
Antano

Rašt. E. Mikutis

i rlamento rūmus. Statinės parako buvo paslėptos rūsiuose ir būt buvę padegtos karaliui ir 
| niinisteriams susirinkus. Nuo to laiko ši gvardija turi apžiūrėti visus rūsius ir saugoti 
rūmus.

NAUJA KRATŲ IR SUĖMIMŲ BANGA 
VILNIAUS LIETUVIŲ TARPE

Viena po kitos vis skaudės-1 Burokų, kuris taip pat pašo
nės žinios ateina iš Vilniaus

vjų persekiojimai apima vis 
platesnius lietuvių sluoksnius, 
okupantų ranka vis giliau 
skverbiasi į Vilniaus krašto 
lietuvių ir jų įstaigų gyven- 

I ,n9-
Lapkričio 15 d. naktį buvo 

pagrindinai iškrėstos visos lie 
tuvių įstaigos, esančios Lab- 

jdarybės Draugijos namuose. 
Didžiojoje g-vėje 12. Trose 

į namuose yra Lietuvių Bankas, 
Šv. Kazimiero Draugijos sen

dintas kalė ji man. Tų pat die
nų buvo krėstas Panatnarų be
ndrabutis, kurio knygynas bu
vo užantspauduotas. Iškrėsta 
ir Šv. Zitos Draugija, kurio* 
pirmininkė iki š.,1 tebesėd' 
kalėjime. Tų pat dienų suim
ta ir amalininkių bendrabu
čio vedėja Sekmukaitė. Iškrė
stus taip pat Dr. Basanavi
čiaus vardo bendrabutis ir be
ndrabutis Markučiuose.

Lapkričio 20 d. naktį taip 
pat krėsti lietuviai Martinkė
nas, M. Čibiras, S.-Urbanavi-

Lietuvoje Jau Dirbami tuvės iki met9 «*l° pagamino 
iš viso iki 20 platformų. Kau- • 
no dirbtuvėse gaminami den
gti vagonai. Tai pirmieji va
gonai pagaminti Lietuvos dir
btuvėse.

Ir Vagonai

VENETIAN MONUMENT CO., INC

H *. H

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnumlų 

------- o-------
Didžiųusla paminklų dirbtuvė

Cbicagoj

tro komitetas, Šv. Kazimiero čius, A. Burokas ir V. Umbra- 
Draugijos skaitykla, Lietuvių sas.
Mokytojų Sųjunga, Lietuvių Padarytos Labdarybės Drau 

lietu- gij°s turtui globoti okupan-
Kalėdų 

šios Šv.
bus lygiai 5 valandų. Mišios Į vių krautuvė, kepykla, kurpių |t«i paskyrė kuratorių, kuris iŠ 
bus su įstatymu Šv. Sakiame-Į dirbtuvė, siuvykla, šaltkalviai draugijos lėšų aprūpinamas 
lito ir asista. Giedos didysis ir lietuvių “Odos” fabriko sa-4000 zlotų algos mėnesiui... 
choras, pritariant vargonams ndėlis. Buvo iškrėsti ir visi į Kalbama, kad ir visiems lie
ji mokyklos vaikučių benui. ten gyvenų lietuviai, iš kurių

■- buvo suimti Sukackas, Radze-
Šv Antano bažnyčioje kle vičius, Valentukevičius, Matui 

bonas įrengė tikrai artistiškų zas, Jurkevičius ir dar du a 
Betliejaus kūtelę. Turbūt, to
kios gražios kūtelės nėra nei 
vienoje 'mūs bažnyčių.

bažnyčioje Į Amatininkų Draugija,

KALNAS (Tsb.) — Pušku 
I tiniaisiais metais žymiai pa
didėjo Lietuvos geležinkeliais 
prekių pervežimas. Ypač gy 

i vas pervežimas vyksta šiai- 
metais, kad net nebeužtenka 
vagonų visam jų pareikalavi
mui patenkinti. Riedmenų įgi
jimo klausimų geležinkelių va 
dovybė jau nekartų svarstė ir 
dabar nusistatyta gauninti ja: 
savo dirbtuvėse. Virbalio dir
btuvės jau išleido pirmuosius 
vagonus — G Vakarų Europon 
tipo platformos 3ii meiliniais 
rungais miško medžiagai vež
ti*. Vagonai turi autoniatrisi - 
nius stabdžius. Priėmimo ko 
misija prijiažino juos labai ge 
rai padarytus. Virbalio dirb-

Karių dainos Amerikon

KAUNAS (Tsb.). — Ryžių 
’Batalijono mokomosios kuo
pos choras, ats. pusk. Liuber 
skio vedamas, dainavo Valsty
bės Radiofone karinių dainų. 
Kelios dainos buvo įdainuotos 
į plokšteles, kurias vienas A 
merikos lietuvis nusives į A 
merikų ir ten pademonstruo
siąs lietuviškas karių dainas 
lietuvių būreliuose, susirinki
muose ir kt.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Buvlrš 60 prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvė. U 
taupykite pinigu.

----o----
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietu olų

527 NORTH WESTEf 
AVENUE

AUTI GULAM) A V K.

Telefonas 
SEEIey 61OS|

CHICAGO, ILL.

Kitų sekmadienį, Kalėdų 
antrų dienų, 7:30 vakare, Šv. 
Antano parap. svetainėj ren
giama gražus kalėdinis vaka
rus. Programų išpildys parap. 
mokyklos vaikučiai, taip pat 
dalyvaus ir mokyklos benas. 
Šiuo vakaru mokvkla minės

gianiasi gana brutaliai. 
Lapkričio 16 d. buvo smul

ki krata Birutėj bendrabuty
je. Bendrabutis buvo užklup
tas paktį, vienmarškinės mer 
gaitės buvo suvarytos į vienų 
kambarį. Po kratos buvo su
imta Tarailaitė.

Lapkričio 17 d. krata buvo 
padaryta pas vargonininkų

Sidabro Jubiliejų. Visus kvie Poviškį, kuris buvo suimtas. 
č;aine. Ypač; alinimai turėtų I Lapkričio 20 d krata buvo 
a isi dalyvauti. P. Z. padaryta pas vargonininkų I.

tuvių bendrabučiams būsiu pa
skirti toki kuratoriai.

Lietuviai Vilniuje Ji‘ krašte 
, gyvena baisaus teroro prislė-

matininkai. Suiniant buvo ei- gti ir su bafrne žiūri į rytojų,
nes nežino, kokių 
jis jiems atneš.

staigmenų

PIRKITE KUMPIUS 

IŠ LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.

ĮsTTrbT Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue
Myliotiem* — Vertu — 

Ban k teta m.-- — laidotuvėm* — 
Papuošim* nu.

Pbone LAFAVETTB BMOO

"DRAUGO" RADIJO
PROGRAMA
TREČIADIENIAIS 

TARP 
4:00 ir 4:30

IŠ
STOTIES

VVEDC

(1210 kilocykles)

L AID OTŲ Vi 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AM PC PATARNAVIMAS HIYlDULArlbt DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

STANLEY @ FUEL OILS”

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

KUnuyHte mnnij Lietuvių radio pre«ramĮ Pintadleal* vakarais, 
10;#0 vaL vakaro ii W. H. F. O. rtotlfli (1420 K.) — Pranašas

>. AALTIMI1BA1

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ

Ištirtus vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

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

 B. KANAPACKIS, Savininkas

A. Masalskis 
A. Petkos
S. M. Skudas
LtZolp
Juozapas Eudeikis
P. I. Ridikas

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

*
3307 Litnanica Ave.
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cioero / 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Ave. 
Phone GROvehill 0142

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5666

IR 4704 So. We8tern A 
TĖVAS Tel. VlRginia 0883

3354 So. Halsted St.
Phone BOU:*»vard 4089

lachairiu ir Sinai
2314 West 23rd Place * 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

Uolomis
S. P. Mažeika

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanicfc Ave. 
I’hone YABds 1138-1139

į Į . Į ■ į
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VIETINES ŽINIOS

Žinios Iš Sodalicijos 
Veikimo

Marijonu Rėmėju 
Pramoga Gražiam 

Tikslui
-----  Į TOAVN OF LAKE. — Gra

TOAVN OF LAKE. — J<“i j žus būrelis narių, kaip kas
kas norėtų gražiai ir linksmai1 met, buvo susirinkęs į “ka- 
pra leisti antrą dienų Kalėdų, ledinę puotų’*, šiemet Slierry
važiuokite į Marijonų Rėmė-j viešbuty gruodžio 16 d. 
jų 8 skyriaus rengiamą būti-. Po vakarienės gražiai pasi-

Iš Bendro Telšiškių
Klubo Susirinkimo
Pereitas Telšiškių Bendro 

klūbo susirinkimas buvo skai
tlingas. Perskaitytas laiškas 
nuo Telšių klebono, kuriame 
plačiai paaiškinta* apie Telšių 
bažnyčią. Samnolienė, kų tik 
grįžus iš Lietuvos, taip pat 
daug kų pranešė apie Telšių

tik sveikąją dvasia, kilniais 
idealais — meilėje Dievo ir 
artimo. Girdime gražios Inu 
zjkos ir dainų.

‘•Draugo” radio programos 
labai skiriasi nuo tų, kurias 
ištikrųjų, reikia pavadinti šla
mštu, kaip tai skelbimai civi
linių vedybų, divorsų, bedie
viškosios spaudos piršimas, į- 
vairiausių sensacijų skelbtoms

Kvotitnai Į Aukštas 
Krašto Vyriausybės 

Tarnyboj Vietas

CLASSIFIED

co partv pramogų, kuris įvyks 
gruodžio 26 d., 3 vai. po piet 
para pi jos svetainėje.

Tovnoflakiečiai yra žinomi, 
kaipo sumaniausi darbuotojai 
pramogų parengimuose. Taip 
ir šioje buneo party Ims gra
žiausių ir įvairiausių rankdar
bių, kuriuos gamina nenuil 
siunčios kolonijos ir Marijonų 
bendradarbių veikėjos — E. 
Gedvilienė ir E. Ogentienė.

Kas atsilankys tikini nesi 
gailės. Visi gaus dovanų, ku 
rių turi devynias galybes.

Teko girdėti, kad p. Gedvi
lienė yra išplatinusi visų šim
tų tikietų, bet tuomi dar nepa
sitenkina varosi dar ir prie 
kito. Jai gelbsti ir kiti darbš
tūs veikė jai-jos: P. Turskienė, 
J. Gedvilas, J. Lasauskis, O. 
Sriubienė ir visa Ogentų šei
myna.

Šni pūkas

Maža Pastabėlė

linksminta, pagiedota kalėdi
nių giesmių ir jražaista. Ma
lonu, kad Sodalicija taip gra
žiai pasirodo visuomenės aky
se.

f vakarėlį atsilankė garbės 
svečiai: kun. M. Švarlys, kun. 
J. Juška, kun. J. Statkus iri

bažnyčią. Išrinkta komisija, jr į j Kns raėgsta tokias ir 
kad surengtų vakarų, iš ku-1 panašias tuštybes, dažndl la
rio gautu pelnu būtų galima 
kų nors įtaisyti Telšių bažny-
y • _ •eioj.

bai pavojingas kūnui ir dva
siai, tas nebepajėgia brangiu 
ti katalikiškų radio programų,

Butų labui malonu, kad vi- įr žūsta kūnu ir dva
si nariai susirinktų į priešine 
tinį susirinkimų, kuris bus 
gruodžio 28 d., 8 valandų ad
resu 2212 AV. 23rd St. Bi;s'žūtin

sja. Griebiasi bedieviškosios 
spaudos, o toji, sumaišius pro 
tų, pastumia stačia galva pra-

J. Š.
gražini prabilo i sodalietės. svarstoma daug svarbių rei-! 
Ačiū jiems až linkėjimus. kah' ir tenkama nnu-’a val,l>'-

$43.00 įteikta mūsų parapi
jai nuo šokių vakarėlio. Ki
tais metais stengsimės dar ge
riau pasirodyti.

Buneo party vietinių sese
rų naudai gražiai pavyko. A- 
čiū dalyviams ir darbininka
ms.

Nutarta po Naujų Metų su
rengti “Splash party”. Į ko
misijų įėjo: S. Jesulaitė, M. 
Katauskaitė, A. Lakom ir S. 
Motuzaitė.

Išrinkta nauja valdyba 1938 
m.: pirm. — M. Šimkaitė, vice 
pirm. — A. Zubrickaitė, rašt. 
— II. Paukštis, fin. rašt. — 
S. Norusevičiūtė, kasininkė — 
S. Jesulaitė, laikraštėlio ve

ba. Valdyba

“Draugo” Radio 
Valandos

Nėra malonesnių oru trans-

Parkas Radviliškio 
. Kovų Vietose

JtAD VIDIŠKIS (Tsb.). - 
Geležinkelių šaulių kuopos ta
ryba buvo sukvietusi visuo-

liuojamų radio programų WL.menės atstovus pasitarti dėl 
katalikiškąsias. Prieš katali- tinkamesnių kautynių vietų 
kiškas radio programas visos ties Hadviliikiu paženklinimo.
kitos blanksta.

Mes, lietuviai katalikai,
džiaugiamės dienraščio ‘Drau-

Pasitarime nutarta išpirkti 
buvusių kovų ties Radviliškiu 
laukus ir pelkynus ir paversti

go radio programa kas tre- juos į visuomenės poilsio vie-

J. A. Valstybių Civil Ser
vice Connnission skelbia, kad 
piliečiai gali laikyti kvotimus 
į žemiau pažymėtas krašte 
vyriausybės tarnyboje vietas:

Navai Architect U. S. Ma- 
ritime Connnission (algos $3. 
800 metams).

A saistant Marketing Specia- 
list* (Meat Grader) įBureau of 
Agricultural Economics, De 
partment of Agricultnre (ai 
gos $2,600 metams).

Principal Consnltnnt ir 
•Child VVelfare (algos $5,600 
metams).

j Principal Consultant i n Me 
dicpl Sočiai AVork <of Childrer. 

.'ChĮlętreų’s Bureau, • Depart 
ment bt Labior (algos $5,606A * .
metams).

Kvotimams blankos gauna 
mos pas District Director, New 
Post Office Buliding, Chicagc 
Išpildytos blankos turi būti 
pasiųstos į United States Ci
vil Service Connnission, AVa 
sliington, D. C., ne vėliau sau
sio 10 d., 1938 m.

Buy gloves wlth whot 
It savęs

N e rei k mokėti 60c ui 
dantų moat|. I .tat erine 
Tooth Pašte gaunama po 
26c. Tfmvk, kaip gerai JI 
veikia. Ją vartodamas per 
metua sutaupai »3.00.

LISTERINE 

TOOTH PAŠTE 

25‘
- Mokančių gerui tylėti y- 

ra dar mažiau, negu nūkan- 
čių gerai kalbėti. — Sv. Ain
braziejus.

čiadienį, 4 vai. p. p., iš sto
ties AVEDC, 1220 kil. Na, ir 
turime kuo ne tik džiaugti?, 
bet ir didžiuotis.

“Draugo” radio prograimo-

tų - parkų. Tam reikalui su 
darytas komitetas, į kurį iš
rinkti: I. Zubkus, inž. K. A- 
domnlis, V. Brazauskas, adv. 
A. Dapšys, A. Povilius, Dr. Š. 
Žosinas, Micpovilius ir Sidab-

IR SENATAS PRAVEDĖ
Namų statybos bilių

AVEST "SIDE. — Vakarykš
čiam “Draugo” numery, ap
rašant priimtuves ir išleistu
ves Aušros Vertų parap. vi
karų, per neapsižiūrėjimų 
praleista, kad programoj da 
lyvavo ir mokyklos vaikučiai,

se girdime vien tik kilnius i- 
dėjos — S. Motuzaitė, S. Je- į Realus tikybos ir tautybės zvi-s rjen£ Išrinktasis komitetą 
sulaitė, reporterės — AV. Krau , l£sn*u> kurie stiprina dvasių., rūpjnsis ir 20 m. Lietuvos ne 
fiūnaitė, A. Lakomskiūtė, A. !“1>rau«0” programose girdi
Balkauskaitė ir B. Šedaite. 
Artistė laikraštėlio — A. Am- 
brozas, užkandžių komisija — 
Lticy Diktaitė ir B. Šedaite.

me senus ir jaunus kalbėtojus
priklausomybės sukakties ruo
šimu.

laimi gražiai seserų mokytojų Trustisės — S. Bartkaitė ir
priruošti. Mažyčiai taip gra- 

sžiai atliko savo užduotis, kad
A. Balkauskaitė, “komunika- 
ntų” prižiūrėtojos — S. Gre

tas verčia mane padaryti šių, belaitė ir S. Stugaitė. 
pastabėlę. Linkime joms pasisekimo

Garbė mūsų mokyklai ir jos visuose darbuose! 
vedėjoms! V. A. I šia proga Sodalicija taria

A

širdingų ačiū visiems rėmė
jams mūsų darbų, linkėdama 
linkspių Šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų. Ypatingai e- 
same dėkingos “Draugui” už 
gražų tvarkymų mūsų žinelių 
per visus metus. Bitė

SKAITYKITE
BAROKAS

BIZNIERIŲ
DRAUGE”

Aš Nebenoriu Daugiau 

Liuęsuotojų!

Priežodžiai

Knygos! Knygos!

— Knyga ar laikraštis yra 
tikriausias drangas, visada pa 
siruošęs jums kalbėti ir mo
kyti. — Damironas.

— Kiekvieną naujų dienų 
pradėk ir gyvenk taip, tarsi 
pradėtum ir gyventum visai 
naujų gyvenimų. — Senovės 
romėnų išminčius Seneka.

filal būdas kaip IŠVENGTI dviejų 
lyronų — paprasto užkietėjimo ir 
lliiosuoojų!

Visai paprastai gražink J savo die
tų du Gainios nuosavus lluosuotojus, 
kurie yra Išmesti, valgant minkštų, 
"ISvulytų" Valgj: Tie NATŪRALUS 
luošų ot Ojai yra vidujiniai toniški vi
taminai “BĮ” — ir "rupumas."

Kellogg’s All-Rran yra geras vita
minų /’tbl" šaltinis — sutvarkymui 
vidurių lakus lr išvalymui sužadin
ti. All-Rran Itlrj “rupumų" — Jis *11- 
g»rla vnndenj. minkština kaip kevn- 
plnC. Ta vandens minkštinta masC 
padeda Išsivalyti.

All-Uran yra gruzdfls. spraginti ValstvhėTrBt f*h A Davilll at- I įgrūdai. Valgyk su pienu ar smetona ' UlhtyoeįIlS V.11. 2\. A/uvnu, ui j 
' ir vaisiais. Gardūs ka.nddtf-.4e.

Puikiausia Dovana Kalėdoms 
— tai Gera Knyga

DRAUGO” KNYGYNE DAR GALIMA GAUTI 
> SIAS KNYGAS.

Generalinės Krautuvės 
Savininkas paieško balsuo
tojų pasirašyti peticijų ;; 
nuominuojant jį už Conn 
ty Oommissioner. Atsi 
šaukite:
ALEXANDER J CIOK. 

2513 So Halsted St.
♦♦♦♦♦♦

RENDON KAMIt.AltlAl

Rendon Trys gražūs kambarini, nau
jai iėdi-komotl. Randaai 72« \V«-st 
21st St. Kraipkilša pas saviti inkų 
A. t.illcnf-, 31.11 So. Enivr^ld Ate.

C b ii 'ago

‘•WEATHER STRIPS"

Saitas oras nebejelna pro duris, kada 
Įdedame "tveather strlps." Taip pat 
nebejelna Ir pro langas. Kam rei
kalinga. pašaukit HEMIock 2573.

J. PURTOKAS 
C42B Ro. Richmond St.

ANGLIAI

Kunigai turėtų įsigyti |

S Vyskupo Petro Pranciš- J 
J kaus Bučio, M.I.C. para- 
pytą
’ PAMOKSLŲ

400 puslapių knygą.

Kaina 01.75

“DRAUGAS 
2334 So. Oakley, Avė. į 

/ Chicago, III.

PIRKITE KUMPIUS 

IŠ LIETUVOS 

BALTIC IMPORT CO.

Black Oold I.ump arba Egg $«.00. 
Mine run |5.75. Stoker Screenings 
15.00.

OR1TNDT MENINO CO 
CANaI 7447

BEVERLY SHORES

Kelioms dienoms papigintas Išparda- 
| vimas lotų, kurie randasi ant Mlch- 
b igan ežero kranto tarp Indiana State 
| Park Ir Michigan City. Yra loti,

kalnuotų Ir lygių, be mlSko Ir su
mišku, prie pat ežero Ir toliau nuo 

. vandens. Dėl Informacijų taškais 
kreipkitės j "Draugo" administraci
jų, 2334 Sų. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790

ANT RENDOS BENGALOIV

Ant rendos gražus 5 kambarių bun- 
galow. Furnace apfilldomas. Randasi

j 10627 So. Homan Avc.
Savininkas: Mikas Krauju lis

1943 W. Cermak R<l.
HARIUVARE STORE PARDAVTMVI

AVAS1IINGTON, gr. 21. — 
Šiandien senatas taip pat 
pravedė namų statybos bilių. 
Abieji rūmai pasirengę nu
traukti sesijų užblokavus ki
tus sumanymus.

DAUGIAU ŽMONIŲ ŠAU
KIASI ŠELPIMO t

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

Seniai (steigta geležių <hardware) 
krautuvė pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina $4500 cash. 
Nemainysiu. Rašykite: Draugas, 2334 
So^Oakle^_Ave;!_Chlcago;__Box_jh7^.

IEŠKO KAMBARIO

Vaikinas ieško kambario prie nedi
deles šeimynos. Pageidautina, kad 
kambarys būtų Marųuette Parko a- 
plellnkėje.
Pasiūlymus siųskite: "Draugas" Pub. 
Co.. 2334 S. Oakley Avė. Box 73, 
Chicago, III.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
CONTRACTOR 

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbas, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus Singeliata 
Dedame stogus.

Tnri 35 mėtos patyrimo.
f •

s Valgiu liamim 

ir Namu Pri- 
žiūrėjimas

Didelė 223 puslapių knyga) 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 

S pyragų pajų ir duonų kepi-J

W,ASHINGTON, gr. 20. -V1"5 įva'rių konserv'* ir
Rumunijos pasiuntinys Am. J. j g PreserviJ darymai, paukš

tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky-j 
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingi) ♦patarimų j 
šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti per pai-1 
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA 8U PERSIUNTIMU

$1.10 
RAiTIMCJE

$1.00

Chicagoj bedarbių šelpimo 
adYninistrUtorius L. M. Ly- 
ons praneša, kad lapkričio 
męnesį reikalaujančių šelpimo 
skaičius 100 nuošimčių padi
dėjo. Fondai gi apriboti.

RUMUNIJOS PASIUNTI
NYS APLEIDŽIA AMERIKĄ

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Bet.
I kaip juos nevalgytum, vartok RE- I Žmogaus verte pareina gluarįai: tuigyk po du šaukštu 

All-Bran kasdien ir gerk gana van
dens. Jei taip darysi kasdien, gali 
Išvengti paprasto užkietėjimo ir liuo- 
suotojų. taipgi. Visi krautuvininkai 
All-Bran pardavinėja. Gamina Kel
logg in Ratile Creek.

ne nuo to, kų jis turi, bet nuo 
to, kuo jis pats yra. — Anglų 

j rašytojas Bleki.

istatydino. Sako, vykstųs na
mo vadauti rumunų sodiečių 
(valstiečių) partijai.

P. Bučys — Trumpa Apologetika ............................... 65c
P. Bučys — Jėzus Kristus ............................................. $2.25
P. Bučys — Katalikų Tikyba...................................... $1.35
P. Bučys — Šventoji Dvasia ...................................... $1.35
J. Pauliukas — Kelionės Įspūdžiai ........................... $2.00
K. Matulaitis — Kristaus Patarimų Keliais ............. $1.00
R. Alexander — Misijonieriaus Užrašai .................... $1.00
P. Jurgėla — Sparnuoti Lietuviai............................... $1.50
P. Jakštys — Žmogaus Tikslas ................................... 25c
K. Matulaitis — Sielos Takai Tobulybėn.................... 75c
A. Petrauskas — Praeities Pabyros ........................... 25c
M. Twain — Huckleberry Pinnas •........................... 75c
W. Scanlon — Dieve,‘Pasigailėk Mūsų........................ $1.00
M. Wnggaman — Karalienės Prižadas........................ 50c

Su visokiais užsakymais kreipkitės:

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

LIETUVOS IMPORTAI
Baltie Import Kompanijos šarvininkas J. P. Rakštis 
prąneša, kad jų firmos pristatė apačioj minėtas 
“wliolesnle” firmas su Lietuvos produktais.

J. Poczulp....... Telefonas........Hemlock 9688
C. Stasukaitis . . Telefonas . . Hemlock 2330
Mr. Woltsraitis. .Telefonas.GrovehiU 2766
Yankee Food Products.. Telef... Yards 4996
R. Killian... . .Telefonas....... Republic 0525

Tos krautuvės, kurios perka kitus produktus nuo 
virš miųėtų firmų, galite nuo jų irgi gauti Lietuviš
kus kumpius. Jeigu krautuvės “wholesale” firmos 
neturi Lietuvos produktų ir norėtumėt juos gali, 
kreipkitės į

BALTIC IMPORT CO.
805 W. 19th St. Telef. Haymarket 3555

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gūri 
mas. Gerkit Lietu-1 
vi&ką Knipniką su 
karšta arbata paša- j 
linsit slogas.
Mes parduodnm tik 
j tavernas. Ten vi 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta- Į 
vemams orderius pa- Į 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit j 

mugą labelj

INTERNATIONAL
Wine 8č Liquor Co. 
FRANK VIZGARD. Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Pilone Boulevard 0470

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELĖS

_ Su įspūdingais Kalėdų valzdaią, lietuvižkais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos,- yra kepa
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu —
BROLIS VLADAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. i

COAL
Angtyn

ILLINOIS 
ANGLYS

Lump ....................  $6 00
Mine Run ............. 575
Egg ........................ 6 00
Nut ........................ 6 00
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABARII KAINOS 
GREITAI KVI.A 

PRISTATYMAS MIE8TR IR 
PRIEMIRRCK’OSE

Tel. ARDmore 6975

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue • Tel. REPubiic 8402 .S3gUSrJrTį.TrUg


