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PARYŽIUJE STREIKAS; REIŠKIAS SUMIŠIMAI
MINISTERIU KABINETAS 
NUSPRENDĖ TRIUŠKINTI 

STREIKININKUS

VAIZDELIS IS JAPONIJOS SOSTINES

• •
Vyriausybė bijo komunistų

sukilimo, gal ir revoliucijos
PARYŽIUS, gr. 29. —

Šiandien rytų čia sukeltas vie 
inžinierinės dalys iš artimiau i šosios tarnybos darbininku

PARYŽIUS, gr. 2!). — Ka
riuomenės ir karo laivvvno

šių apylinkių ir tvirtovių at
vyksta į Paryžių užimti strei
kuojančių viešosios tarnybos

generalinis streikas.
Pirmiausia sustreikavo po- • * • ■» •žeminių geležinkelių visų li-

darljininkų vietas. Vyriausy- nijų tarnautojai. Paskiau 
bė nusprendė saugoti -miestų streikas persimetė į autobusų 
nuo nelaimių. [tarnautojus ir j kitas viešo-

—:----------------------- ;• Į sios tarnybos įstaigas, kaip
PARYŽIUS, gr. 29. — tai vandens, gazo, elektros ir

Prancūzijos premjero Chau- 
temps- radikališka vyriausybė 
susilaukė rimtos krizės. Sukė
lė streikų viešosios naudos

kt.
Einasi dėl didesnio atlygi-

• . ’ i
mino.

Viešosios naudos įstaigas;
įstaigų darbininkai. Mieste]miesto taryba kontroliuoja.' 
sustojo visų rūšių susisieki- Jį paneigė darbininkų reika- 
mai. Paryžius gali netekti e- lavimų didinti: atlyginimų, 
lektros šviesų, o gal dar ir Darbininkai iš vakaro atlaikė
vandens. Reiškiasi sumišimai, 
netvarka.

Ministeriu kabinetas po 
ilgo posėdžio šiandien vaka

susirinkimus ir nusprendė 
streikuoti.

Prancūzijos radikalų vy
riausybė daug susirūpinusi ne 

re nusprendė pašaukti į vie-|tik st™ika> ,het ir konl^stų 
šų sias įstaigas ginkluotas jė-is^u^^iu’
gas — kariuomenės ir karo 
laivyno technikines dalis, už
imti streikininkų vietų, jei i- 
ki rytojaus nenutrauks strei
ko.

iškelta aikštėn, kad komu
nistai padarę sumoksiu sukel
ti revoliucijų lapkričio 15 d. 
Jie buvo pasiryžę išžudyti 
kone visus ministerius ir už

BRITAI GVILDENA JAPO
NU PASITVARKYMUS 

' ŠANCHAJUJE
INDIJOJE ATIDARYTAS TAUTINIS 

EUCHARISTINIS KONGRESAS
LONDONįAS, gr. 29. — Ja

ponų karo vadovyliė nuspren
dė užimtame Šanchajuje įv,.s Į buitinis

MAUKAS, Indija, gr. 29.! Vakar gausingos katalikų
— šiandien čia atidarytas n,ini,)s iškilmingai pasitiko 

atvykusį šventojo Tėvo ats-
1 nd i jos Euchųris-

tovų.
Iti kariškų tvarkų, kuriai ir tinis kongiesas, supludus de-j šuo kongresu bus paminė- 
Isvetimšaliai turi pasiduoti, šimtinis tuksiančių mnldinin- tos 50 metų sukaktuvės, kaip 
[Japonai nori kariškų tvarkų .kų. [įsteigta hierarchija Indijai,

praplėsti dar ir tarptautinėj
srity ir prancūzų koncesijoj.

Anglijos užsienių reikalų i 
ministerijos tarptautinių tei- | 
šių specialistai svarsto japo
nų žygių klausimų. Jie randa, ; 
kad miesto ©kupuotojai karo

Sovietai bijo Rusijon isileisti svetimu

RYGA. — Vietos spauda bet tik po nuodugnaus jų as- 
laiku turi kai kurių teisių vy- praneša, kad sovietų Rusijos iinenyhėg ištyrimo ir pasisa- 
kdyti kariškų tvarkų. Tačiau slaptoji policija (čeką) pas-ikymo, kokiais reikalais jie 
japonai nėra paskelbę olieia- i«4J)ė naujus papildonihosius vyksta j sovietų Rusijų. 
lauš karo, o be to jie neturi nurodymus sovietų diplomati
teisės tvarkytis taip, kaip niams ir konsuliniams atsto

vams užsieniuose kas link pa 
nauji vizų norintiems i Rusijų

jiems būtų tinkamiau. 
Numatyti valstybių

nesutikimai su japonais

KĄ DAR MATYS LIETU
VOJ ATSILANKĘ 

- 4938 METAIS

vykti dvasiškiams — katalikų 
kunigams ir kitiems.

Pirmiausia nurodoma, kad 
nevizuoti pasų Lenkijos, Lie
tuvos, Latvijos, Suomijos ir 
Vokietįjoe dvasiškiams. ,

Nuvykusieji į Rusijų dva
siškiai jie kiekvienam žings
nyje bus sekami. Jiems už
drausta daryti bet kokias 
nuotraukas, arba pirkti bolše 
vistinių knygų, kad jas pa
siėmus apleidžiant Rusijų.

Sovietų vyriausybė pagei
dauja, kad užsienis nežinotų,

Tas reiškia, vyriausybė nu- Į Įkaitinti dešiniuosius. Ke- 
sprendė triuškinti streikų, ne- ^oni’s dienomis prieš tai pa.

atsižvelgiant į gresiantį sau 
pavojų. Nes kovoti prieš 
streikininkus — parlamento 
akyse didelis nusikaltimas. 
Prancūzijos parlamente kai
rieji gaivalai vyrauja. O 
streikininkų priešakyje taip 
pat yra radikalai.

informuoti kai kurie vyriau- 
sybės nariai. Komunistai tai 
patyrė ir revoliucijų atidėjo.

Kai kas spėja, kad iš šio 
streiko gali išsivystyti rau
donųjų revoliucija.

SUDARYTAS NAUJAS 
____ RUMUNIJOS KABINETAS

JAPONIJOJE UŽDARO
MOS ŠOKIŲ SALĖS

TOKIO, gr. 29. — Namų 
ministerio admirolo Snetsugu 
nuosprendžiu visoj Japonijoj 
uždaromos viešosios šokių 
salės.

Ministeris pareiškia, tas 
daroma, dėl dviejų priežasčių. 
Pirma, į šias sales susirenka 
he vyresniųjų globos jauni 
vyrai ir moterys, kas yra 
priešinga japonų šeimos sis
temos dvasiai. Antra, šios sa
lės yra niekas daugiau, kaip 
tik iš svetimšalių perimtos 
pramogos ir jos nesuderina
mos su dabartiniu nepapras
tu tautiniu stoviu.

AUTOMOBILININ
KAMS ŽINOTINA

BUKAREŠTAS, gr. 29. 
— Po įvykusių parlamento 
rinkimų Rumunija susilaukė 
naujo ministeriu kabineto. Jo 
priešakyje yra krikščionių 
tautiškosios .saugos sųjungos 
vadas O. Gogą, atkaklus žy
dų priešas.

CHICAGOS IŠLAIDŲ SĄ
MATOS PRIĖMIMAS 

ATIDĖTAS

Miesto tarybos finansinis 
komitetas Chicagos išlaidų 
sųmatos pripažinimų atidėjo 
ligi sausio 10 d. Gal iki to 
laiko grįš iš atostogų miesto 
majoras ir gal miesto depar
tamentų viršininkai sumažins 
savo numatytas išlaidas.

Tokio miesto vienos gatvės dalis. Vykstančio karo Kini
joje proga japonai įmonininkai prieš Naujus Metus daro sau 
gerokų pelnų parduodami įvairių rūšių kariškus žaislus; 
bombonešius, tankas, patrankas ir kt. Visi šaligatviai nukrau
ti šiais žaislais. * (Acme Photo.)
......... ........... ...........................................-....................... 2

SVETIMŠALIAI RAGI
NAMI APLEISTI CEN

TRINĘ KINIJĄ

IIANKOIVAS, Kinija, gr. 
29. — Amerikos ir kitų šalių 
konsulai ragina amerikiečius 
ir kitų šalių piliečius apleisti 
centrinę Kinijų, nes japonai 
pasiryžę savo karo veiksmus 
atkelti čia, o gal dar ir to
liau.

Žiniomis iš Šanchajaus, ja
ponų kariuomenės vyriausias 
vadas gen. Matsui pareiškė 
turįs pasiryžimo veržtis apie 
1,000 mylių Kinijos gilumon.
r\ ----------------------------------------

TARP KITŲ NUTEISTAS 
IR LIETUVIS

8 f
Už neatsargi} automobiUu 

važinėjimų tarp kitų teismo 
nuteistas ir lietuvis Antanas 
Baltrūnas, 4016 Normai avė. 
Jam skirta penkios paros ka
lėti ir suspenduota teisė per 
90 dienų automobilį valdyti.

MILIJONAI DOLERIŲ MOKESČIŲ 
NETEISĖTAI NUSTATYTA

1 DEZERTYRAS NUŠAU
TAS, 2 SUŽEISTA

PARYŽIUS,

Miesto kontrolierius R. Up 
ham paskelbė, kad Chicagos 
automobilininkai iki sausio 3 
d. įsigytų savo mašinoms mie 
utinius ženklus (laisnius).

Cooko apskrities teisėjas 

Jareckis vakar nusprendė, 

kad Chicago korporatyvis 

miestas neteisėtai yra nusta
tęs 4,671,588 dolerių mokes

čių už 1935 metus. To nega
lėjo daryti.

Daug kas jau sumokėjo 19- 
35 metų mokestis. Kaip pap
rastai, tik nemokėjusieji gal 
kiek nors laimės.

KAUNAS. — Lietuvos vai 
stybes teatras 1938 metais su 
ruoš tris djdęles šventes, bū
tent: Kaune duo vasario 14 
d. iki 16 d. ir nuo gegužės 1 
iki 15 d., ir provincijoje mu
zikos šventę nuo rugsėjo 20 
iki 30 d.
' Tos šventės bus lyg ir nau
jas dalykas Lietuvoje; kurio-

Amerikos, britų ir belgu kas darosi raudonuoju tero- 

dvasiškiai gali gauti vizas, ru pagarsėjusioj šaly.

NE VISI ŠELPIAMIEJI 
TINKA DARBUI

Chicagoj yra galybės šel

piamųjų bedarbių ir jų šei

mų. Norima iš jų nors 5,000 

duoti darbų, kad nereikėtų

AMBASADORIUS DODD
APLEIDO VOKIETIJĄ

BERLYNAS, gr. 29. — At
sistatydinęs Am. J. Valsty
bių ambasadorius Vokietijai 
W. E. Dodd neturėjo drau
gingų santykių su n'acių reži
mu. Vakar jam apleidžiant 
Berlynu, niekas iš Vokietijos 
aukštųjų valdininkų su juo 
neatsisveikino ir jo neišlydė
jo.

Dodd naciams labiausia nu 
aikalto atsisakydamas daly
vauti nacių partijos kongrese

se bus duota proga yPat‘n'| šelpti, šelpimo komisionierius 
gai užsienio svečiams pama- praneša*, kad iš daugelio šel

piamųjų tik maža dalis tinka 
darbui ir maža dalis jų atsi-

__ tyti, kų Lietuva yra nuveiku-
Prancūzų užsienių legijono,si teatro ir muzikos
penki kariai iš Ain ei Adjar, 
Algerijoj, garnizono pabėgo 
bandydami pasiekti ispanų 
Marokų. Jie apmušė ir suri
šo savo posto karininkų ir su 
jo automobiliu išdūmė.

Greitai sukeltas aliarmas ir 
žandarai pastojo jiems kelią. 
Vienas dezertyrą® nušautas, 
du sužeisti, o ketvirtasis pa
sidavė. Penktasis suspėjo pa
sislėpti ir ieškomas.

PREZIDENTUI PASIUN
TĖ PROTESTĄ

Vadinamos “American Lea 
gue for Peace and Democra- 
cy” organizacijos šaka Chi
cagoj suplanavo čia surengti 
priešjapon iškas demonstra
cijas.

Miesto autoritetai atsisakė 
duoti leidimą.

Tad organizacijos vadai te
legrafu pasiuntė protestą 
preeidentui Rooseveltui pažy
mėdami, kad “Chicagos de
mokratai neleidžia turėti de
mokratiškų demonstracijų”.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

srityse per savo 20 m. gy va-, pažymima, kad tas y-
vimo laikotarpį.

Svečių, iš užsienio 1938 .me
tais laukiama nepaprastai 
daug. Ypatingai smarkiai 
ruošiasi visuose pasaulio 
kampuose gyveną lietuviai, 
norėdami kartu su giminė
mis pasidžiaugti savo seno
sios tėvynės, palyginti, trum
pu laiku atsiektais dideliais 
laimėjimais.

Net Brazilijoje ir Argenti
noje organizuojamos lietuvių 
ekskursijos. Tais metais už-

ra daugiau kaip stebėtina. 
Sakoma, daug bedarbių įpra
to su šelpimu gyventi. Kam
čia darbas, už kurį kopigiau- perep^ rugsėjo mėnesį, 
šiai atlyginama. jjg sn £mOna automobiliu

įvyko į Hamburgą. Iš ten
POLICIJA NORI DIDES

NIŲ ALGŲ

Chicagos policijos atstovai 
kreipės į miesto tarybos fi
nansinį komitetą pasiūlydami

laivu AVasbington 
Ameriką.

vyksta

MOTERIS PELNE PO 
ŽIAUS PAŽYMĮ

NEAV YORK. — Jo Emi
nencija kardinolas Hayes, 
New Yorko arkivyskupas, su
teikė Popiežiaus pripažintą 
medalį “Pro Ecclesia et 
Įpontifice” Mrs. Snrah S. Co- 
llier. Ši moteris yra nepap-

Cbicago miesto majoro nė- MOTINOMS IR VAIKAMS rastai veikli Katalikų Arti- 
GLOBOTI ’ mųjų Rytų Gerovės sąjungo- 
------- — je. •

padidinti algas eiliniams po- 
sieniečiai Lietuvoje pamatys licininkam» nuo 2,500 iki 3,
daugiau negu liet kada.

BUS BANDOMA MAŽINTI naliai. 
MIESTO IŠLAIDAS

000 dol. per metus ir kitiems 
policijos nariams proporcijo-

ra namie — jis atostogauja, 
o aldermonų tarybos finansi
ni® komitetas kamuojasi su 
miesto išlaidų sąmata 1938 
metams.

Bandoma kiek nors suma
žinti nustatytas išlaidas. Ko
mitetas išklausinėja įvairių 
miesto departamentų virši
ninkus, kadangi gali pritrūkti 
numatytų pajamų.

KAUNAS. — Motinoms ir 
Vaikams Glolmti organizaci
jų sąjunga priėmė platų vei
klos planų 1938 metams. Nu
mato plėsti sveikatos centrus 
provincijose ir šelpti į vargų 
papuolusias motinas ir vai
kus. Tų organizacijų sąjun
gai vadauja p. Tūbelienė.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; vidutinė 
tempe ratu rau

Šaulė teka 7:18, leidžiasi 
4.-26.

Streikas paryžiuje —
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Spaudos Kenkėjai

“Mūsų Laikraštis” Nr. 48 straipsny

LAIKRAŠČIŲ SKAITYMAS

Rodos, yra artimas sąryšis ti, ar jie padaro gerus nuos

Ketvirtadienis, gruod. 30, 1937

“Spaudos kenkėjai” atkreipia dėmesį, kad tarp laikraščių skaitymo ir prendžius savo gerovei. Joks 
pas mus dažnai menkų kvalifikacijų žlnonės, sėkmingos demokratijos bei kitas populiariškus tarpinin- 
kurie kartais tik nori nešvariai pasipelnyti, i žmonių laisvės. kas niekuomet dai- nebuvo iš-

z Štai ir šiuo metu Kaune leidžiamas toks i Pastaraisiais laikais laikra- galvotas dėl informacijų, kaip 
iliustruotas laikraštukais, jo leidėjų viso- g£įų sunaudojimo studijavimas laikraščiai bei dienraščiai, 

kiais būdais reklamuojamas ir peršamas. O arudOj kad laikraSįiai yra| Valstybėse, kur žmonių opi-
kas tie jo leidėjai? Tai žinomi “lengvadar- , . , ., . , , . ! ,. . ... . , .. v±. daugiau skaitomi deinokrau- nijos ateina gatavai padary-.biai . 1933-4 metais jie leido vieną laikrašti, _ , . , . . . . .v .. . i — —-----— ------- -------------
žadėjo dovanas. Kai surinko prenumeratą - ,’ė_gU kltOSe va?X tos T PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 'gaut, kalbant telefonu, aet Jo-
nuo balandžio mėn. laikraštį uždarė. 1935 un. Skaitlinė yra sekanti: Jung- mas žmonės turi priimti be ----------- | yoje ^nįegąflt
išleido antrą, kuriame žadėjo visokių gėry- kinese Amerikos Valstybėse jokio klausbno, ten laikfaš- _ _
bių, bet laikraštis užsidarė po ketvirto nu- 1936 m. buvo suvartota 57 lai- Čiai nebujoja. Taipgi, laikraš- Vienvbės” No

A. B. Strimaitis Bruklyuo net teisėjai teisme
te,

proceso

merio. Paskui dar du laikraščiu leido — vėl kraščių svarai dėl kiekvieno čiai nesiplėtoja šalyse, kul
tas pats: 5 — 6 numeriai ir — laikraščio nė- gyventojo. Kituose kraštuose kiekvienas žino, kad b 
ra. Dabar jie vėl leidžia naują laikraštį, vėl 1936 m. buvo šis skaičius: An čiai yra tik skambamoji len

“Davatkos .stengiasi virsuti-
tas pats: 5 — 6 numeriai ir — laikraščio nė- gyventojo. Kituose kraštuose kiekvienas žino, kad laikraš- ' r-|^ švaresnį kad

, ' paslėpus neskalbtus balti-renka prenumeratas. ’ , • x. •
Nekartą jie ir kitus į bėdą įtraukia.
Pažįstu vieną Amerikos lietuvį marijam

polietį, kurį buvo įtraukę į klampynę tokie

glijoje 60 svarų, Kanadoje 36, ta dėl valdininkų, kurie pasi- ,,

Ten Žmogus Be Vertes, Ten ?
.. Vergija...

“Visa komunizmo filosofija, visą komu
nistų veikla ir kova kaip tik ir sukasi apie 
žmogaus dvasinės vertės ir vidinio gyvenJmo 
pripažinimo ašį. Komunizmas atmeta ir pa
smerkia visokią žmogaus vergiją”.

Taip rašo Brooklyne leidžiamas lietuvių 
komunistų dienraštis. Jis rašo gražiai, ar net 
Komunistų valdomoj Rusijoj gyvenk ir no
rėk. Ten keliama žmogaus vertė, ten nėra 
vergijos. ' , *

Tai teorijoj. Bet pats šiandieninis So
vietų Rusijos gyvenimas visai ką kitą rodo. 
Tą žino ir komunistų laikraščių redaktoriai. 
Jie apie komunistų žemiškąjį rojų nuolat 
deklamuoja, nes jiems įsakyta taip daryti. 
Jie mulkina savo laikraščių nelaimingus skai
tytojus ir jiems meluoja, nes jie iš to duoną 
valgo. Kuris iš jų geriau moka meluoti, tas 
geresnį vardą Maskvoje įsigija.

Žmogus Rusijos komunistų vaiįų akyse 
nei dvasinės nei kitokios vertės neturi. Kad 
įaip yra, matėme tąi pej dvidešimtį metų.

Komunistai" savo* vapradėjo žmo-. 
nių žudymu. Jie žudė visus, kas nk jiems 
ant kelio pasitaikė. Išžudė ne dešimtimis,

Pabaltijos kraštuose 26, Ola- laiko savo jėgose. Aš noriu paprašyti Stri-
ndijoje 23, Prancūzijoje 18, Demokratinės valstybės, ku- niai(,i(>, ,.ad jįs ant nian<) de,_

. ..... . T ... - .. Japonijoje 13, Suomijoje 13, rios stovi aukščiausiai laikraš-l() padgtų‘atsakymą į tokį
leidėjau Jo sunkiai uždirbtais doleriais jie Vokietijoje 11, • Rusi joje, Ita- čių skaityme, turi geriausius -
laikraščius leido, sau geias algas ėmė už i;;o; •„ Meksiki.ie 3. tBrazili- laikraščius, deras laikraštis. . •
redagavimą, gaunamus už prenumeratą pi
nigus į kišenes susikišo, o laikraščiai bank-

288 rašo: metu žaidžia “Cbi-Li.”
Pasiskaitę tokių naujynų 

I iętąvoa žmonės tikrai gali 
pąiąislyti, kąd Amerike — 
durnių namas.

lijoje ir Meksikoje 3, iBrazili- laikraščius. Geras laikraštis, K()kiu bQ(,„ Stli;aaitis su. nasjkaitaj

— Kaip tai? Tik prieš sa
vaitę paliųosavau nuo baus
mės už plėšimus, šttąi, ir vėl

i joje 2.^61*0 t v x^UUv^ , atydziai ir mąstingai skaito-l-in()j()> kad davalkos po savo
ratavo. Žilagalvis senelis sukišo visas savoj Tai yra aiškus pažymėjimas, įna'’ ,®a 1 1111 * vel j rūbais nešioja neskalbtus bal-

* 1 kolegijos mokslui. 1sutaupąs —,8,000 litų ir liko elgeta.- kad žmones šiandieniniame pa tinius ?
i , -siu i . »x i • i Mes, lietuviai, turime Savo , _____

Per pastarąjį dešimtmetį panašių “ban- sauly 18 kltų klastų, kūnų • ... i: d;Pnrnšli ' ,P P gyventojai plačiai skaito lai- ?ei4 11 ndud,ng«} dieniaslj Kauno “Sekmadienis”
kraščius, gali palaikyti denio- Pailgą . e a ėjo, mums drukavojo mums, ąmerikie- 
kratinę valdžių. Tas galjjna ?°kl0 r.eiklUo elti kur ' čiams, naujyną apie “Chi

dymų” esą buvo padaryta bent su 50 pasi
rodžiusių ir mirusių laikraščių.

įs-

— Paliuosuodamąs ą u o 
bausmės teisėjas liepė tuoj 
man grįsti prie seno ųžąiėnd- 
iųo. Pirjną bųvąų sųimtąs 
taip pat už vagystę.

Žmonėms, neturintiems garbės vardo vi- ------ .-----, įniVroS I . . - - ,
suomenėje, moralinio atsakingumo jaustuo, aiškiai matyti. Sistemose, kur <<rR.onr»oD” su^eikia mmns Žinote, kas tai yra ‘ ęhi-

. . . . . i v - , , čio. “Draugassiekiantiems vien tik pasipelnymo ir jau žino- žmones patys padalo nnospre-
miems “prenumeratų medžiotojams” netu- ndžius linkui ekonominių, po
rėtų būti leidžiama leisti ir redaguoti laik- litinių ir socialinių klausinių,

i Li ” ? Tai yaikų -zabova: prie 
Aisas įeikalingas ii naudinga^ !nia£os tenis įakiętės pavyda- 

lo lentelės guminiu siūlių pri-žinias mūsų reikalams.
raščius. O skaitytojai turėtų ninčiau žiūrėti piliečiai turi būti painformuo- 1 
į spaudą,ir skirti grūdus nuo polų, nuo šlam
što. . >

Tokių spaudos kenkėjų netrūksta ir mū
sų, Amerikos lietuvių, tarpe.

Adv. N. Valasina kabintas ping-pong didumo 
. ■ i ■ - guminis kamuolėlis. Judinant

IR PRISIPAŽINO IR NEUŽSIGYNĖ ■ ranką, kamuolėlis atsimuša 
'■ -v nuo rakietės, bet guminio siū-

traūkiamas vėl grįsta at-

Lietuva - Kūrybos Kraštas
Vilnies šiaudinis katalikas , aukodami Šv. Tėvui, savo rei- Į 

atsisakė, kad jis e- 
sąs šiaudinis katalikas, kurį
teisingai pasisakė, kad jis e- kalanis duodame. Šv. Tėvas gal. Ir taip be galo. 

yra musų Katalikų Bažnyčios lr, ot, “Seklu.” rašo, kąd
reikalų dabotojas, vadas. Jo Amerike žmonės tiesiog dur- 
reikalai yra mūsų reikalai, navo, ja su ta žabo va. Esą, žai- 

pranta, k, jam katalikybė dm, 'Tur5tl> būti ir re:k"lai' '*lžia. tatef Šoferiai laukdMąi
. da ir k» ji reiškia, niekuomet |Bel’ k» P“d»7si’ ka,i iS ,*•*“““»"«> gaspadt^ea be-

žodžtats, L,etų- . bedievi k#1HIlisW-siaus., tavo katalikybės t,k šiaudas zarsdamos užmiršta, kad ret- 
diketumas. Ten, v . T U/ . be gtUdn ‘bėlikč. O kadangi kia pietus gaminti, siu&ų kly-
amžių uzsiliku- k., belikote tik šiaudai, todėl nytojai bezaisdami pražiopso

Šią vasarą Lietuvoje, kaip rašo “M. V.”, tikrai reikia pagirti
viešėjęs įBrazilijos laikraštininkas Dr. Fran- 
cliinis Nettas šiomis dienomis Saę Paulo geot- 
grafijos ir istorijos institute skaitė apie Lie
tuvą paskaitą. Paskaitininko
va keliautojui yra didelis netikėtumas 
kur jis tikisi rasti tik nuo

Tikras katalikas, kuris su- .7 I ri

— Vakar buvau lįudįnigkė 
teisme, — pąsąkojo Ro
zalija Uogytė, — ir, jsivąįz- 
dink tamsta, kai teisėjas pa
klausė, kiek turiu mietų,- taip 
susinervinau, kad visą i pa
miršau ar esu 39, ar 40 inetų.

— Na, ir kokio pagalios 
pasisakei esanti senumo ?

— 23 metų.

sius griuvėsius, nusiminusius žlmones, apleis- 3^ šiaudinis ka . & Tėvas dar ir 'iūsu,1 vostiumerius; žaidžiama vai- našlė!
talikas, kuris apie tikrą kata- .. . . ____

Jonui Kerpšui parėjus na
mo gerokai įsikaušus, jį pa
tiko žmona su geroku kočėlu. 
Kai Jonas vosi apversdamas 
liežuvį mėgino aiškintis, žmo
na suriko:

— Štyį! Jei dąr žodį utąn 
pasakysi, tuojąu ąš liksiu

tus ir apžėlusius piktžolėmis laukus, randa - x - Unnnmiktn v.ikoUn^ n.-iitin-i r
bet milijonais. Komunistų vadų akyse zmo- naujų miestų, kuris savo amerikoniškais dan- ^kybę ir tikėjimų tiek žino,

coraižiais stieniasi iki Jehesn. sutinka, žmo- kiek mažas vaikutis apiefcskir

k

gaus vertė įr dabar dar nepakilo. Ir dabar 
tebežudoihi visi, kas. išdrįsta bent užsiminti 
apie asmeninę žmogaus laisvę.

Kad Rusijoj komunistai įvedė griežčiau
sią ir žiauriausią vergiją, aišku iš šių kelių 
faktų: !

Žmogus turi prigimtą teisę prie nuosa
vybės ir tą teisę komunistai atėmė.

Demokratiškuose kraštuose darbininkai, 
matydami jiems daromas skriaudas ir norė
dami pakelti savo medžiaginę gerovę, turi 
teisę streikuoti. Rusijos darbininkai tos tei
sės šiandien neturi. Jiems nevalia apie tai 
nei kalbėti nei galvoti. Už mažiausio nepa
sitenkinimo pareiškimą darbininkui gręsia 
didelė bausmė.

Laisvuose kraštuose, kur nėra vergijos, 
piliečiai gali laisvai organizuotis ir veikti. 
To negali daryti Sovietų Rusijoj. Tą teisę 
turi tik komunistai ir tik tie komunistą', 
kurie aklai klauso diktatoriaus Stalino. Tie, 
kurie pareikalavo sau bent truputį daugiąu 
laisvės veikti, tuoj buvo sušaudyti.

Valstybėse, kur nėra vergijos, žmonės 
naudojasi spaudos laisve ir per spaudą skel
bia savo idėjas, reiškia savo pageidavimas 
dr trcškimus, laisvai svarsto religines, kul
tūrines, ekonomines, valstybines ir kitokias 
gyveninio problemas. Prie bolševikų valdžios 
žmonėms burnos yra užrištos. Ten tokia grie
žta spaudos cenzūra, kokios niekur kitur 
pasaulyje nėra. Ten tik pati valdžia tegali 
leisti laikraščius. Ten sušaudytų kiekvieną 
kuris išdrįstų išleisti laikraštį, ar knygą taip, 
kaip mes čia, Amerikoje, leidžiame.

Laisvuose Pr kultūringuose kraštuose 
žmonės naudojasi religijos laisve. Bolševikai 
Rusijoj religijos laisvę nesuvaržė, bet visai 
pasmaugė. Baisu ir pamąstyti, kiek jie baž
nyčių teatrais, muziejais, .sandėliais paver
tė, kiek jų išgriovė, išdegino; kiek dvasiški
jos išžudė. * • .

Tai taip liolševikai “pakėlė0 žmogaus 
vertę Rusijoj; lai taip jie “pasmerkia vi
sokią žmogaus vergiją”.

goraižiais stiepiasi iki debesų, sutinka žmo- RleR mažas vaikutis apiefrskir 
nes apsišvietusius, kūrybingus, viską dirban- tumą tarp deimanto ir blizgu 
čius savo gimtojoje žemėje, randa tenai auk- čio stiklo, gali rašyti, 
su žėrinčius kviečių plotus, tas aukso mares,
kurias vėjas taip gražiai įsiūbavo...

Jll
nuo visiško bado. Ar 

tamsta žinai tą,

J Mes, susipratę katalikai, są
rašo: vo gerb. klebonui viską duo

dame todėl, kad mes žinome,

DETROITO LIETIMU 2M0S
37S

VVEST SIDE į kos spaudos rėmėjus, platin
tojus, skaitytojus, korespon- 

t denius ir linkime Uūmjngų
jog klebono reikalai tai yra ! Baigiant -senuosius metus, jęaujų Metų’ 

kuris, kaip pažymi paskaitininkas, .kol len- prieš kaiėdas dirba daug. Ne-!,nn-ls,Į pačių reikalai, mūsų pa- «niaSu pažymėti, kad per iš- 
kąi negrąžins tikrosios sostinės Vilniaus, e- gauaj kad pėr ^ubas eidamas L.,,,;;,.. tisus metus vestsąidiečių tar
šanti laikinoji Lietuvos sostinė. Toliau pas- prisirenUa visko> dar ir haž. j P J ‘ ‘ a r' " nelnažai literatūros išplą-
kaitoje laikraštininkas pasakoja sava įspū- joj k atsira skalai. (tau_
džius, patirtus. lankant kero Non- Ta<nstėle h. ie , dos platintojV, žmonės vienas

• • • i • • • i u- kolektavo “sv. tėvui , non.e- prisimeni, kui beturčiai ko- klta prie kiekvienos progosros muziejų ir kitas visuomenines ir kultu- u ± v F r e

Šiaudinis katalikas 
“Kolektos ir kolektos. Kam 

Iš tų netikėtumų pirmasis esąs Kaunas, jos? Mūsų klebonas Vaičūnas

muziejų
ros įstaigas. Ypatingo įspūdžio maloniam sve
čiui padarė vėliavų nuleidbno ir Nežinomojo 
Kareivio pagerbimo iškilmės. Tai nepapras
tas vaizdas, niekur kitur nepatirtas ir ilge
siu vėl atgal traukiąs atsiminimas į Lietuvą. 
Taip pat laikraštininkas buvęs labai sužavė
tas, pamatęs M. K. Cinrlionies paveikslus.

žiui. Popiežius juk bilionie- 
rius, bet atlupa paskutinius 
centus nuo bedarbių katalikų 
dėl jo. Tai tąu tėvas!”

Jau kvailiau nieks, nebūtų

Weat Sido žinių byrius

Juozas Tumša iš pat jau
nystės yra linkęs prie skaity
me ir lietuvių darbuotės. Gy

voje prieš milionierius ir jų paragintų, ypač tokie paragi-1 venJ»inas Rytuose, daug dar- 
pakalikus fašistus, tai ten ‘ šv. nimai turėtų būti draugijų su- Į ^avot’* bažnytiniuose choruose, 
tėvas’ duoda pinigų”. Ar tam- sirinkiniuose, tai sekinės bū t^r dafeąr galėtų pasidar- 
sta gali įrodyti, kad duoda’ tų dar gražesnės. Dabar gU^uoti, ypač kad dar tebėra 
Antra, juk pats sakai, “Ispa- įnei viena draugija neturi iš- j

J. Tumša užsiprenumeravo
. I

... i. - i l'ur beturčiai kovoja rinkus savo korespondento, oi . •galėjęs pameluoti ir parašyti.! -v . - ,, , . , , . . . '“Dr1 1 prieš miliomenus”, tai ten j kaip esti kas nors apąe dr-ją
Charakterizuodamas lietuvius, Dr. Franclii- Kolekta šv. Tėvui buvo ne į“šv. tėvas duoda”. Pats se
nis Nettas sako, kad tai esanti taiki ir tai- Į“an}j dįeną”, bet praeitą mė- Į kai,, kad šv. Tėvas beturčiams 
kos trokštanti tauta; žmonės, kurie dirba ir į Ir ar žinai k Siaudinj 'dlloda. Ar Kaliios fašistai mi- 
atstato iš griuvėsių garbingų praeiti, žmonėg !kata|ik tikripji kata. - ]i(,„icriai, Ar Ispanijos fašis-
apsišvietę ir savo meno kūriniais ne vieną ... . r„. ... . . ....... ,,, i r • i x i • • likai, Mv. Tėvo reikalams su- tai nulionienai? Ar tamstaEuropos mokslininką traukią j save... ... Zi., z A . • , .............. ._______________ dejotne (tik savo Sv. An-j matei, skaitei Sv. Jevobilijo-

tano bažnyčioj) $270.00 ir juos mis? Žinai ką šiaudini kata-

i’augą”.

parašyta, tai tuomi didžiuo- Į - -
jasi. Bet jei nėra nieko para- •• Juozas po
syta, tai platintojams ir ko- į ^umpos ligos atsiskyrė su 
respondentams pipirų duoda, b‘uo P®8^*11' P® iškiįnųųgų 
kad žinių nėra. O, kaip būtų Mižių Anteno bažn^ioJ’ 
lengva ir visiems smagu, jei b dotas ftv. Kry
pačios draugijos nors savo da žiaus kapinėse. Bažnyčioj pri-

Naujl Slapti įenuo ynai Rusijoj jau ptisiuntėlme. Na, o kur da likę, tamsta turėk sau Leniną, rbuotę aprašytų, gi pašalima- Akintą pamokslą pasakė kle 
“ 7 . . . kitos šios arkidiecezijos para- Trockį už savo šventąjį tė- ms būtų daug lengviau ben- ^onas ^UR- !• Boreišis.

Voronežo apylinkėse yra didelis linki- pi jos> kurių vij.* trvs v.,( 0 ,mPS susipratę katalikai, dras žinias paduoti. Tada ir Velionis yrą daug gero pa-
’udmė riaptąIUvienuolyną PenkiolikTCtojo iI,ltaL ° k‘®k *’a (lailaus P*’ la*™’'“'8 remsime savo tų žinių tilptų daug daugiau, daręs katalikybei: 2 jąunuo- 
iš karto, jaunimas pradeda laikyti pasnin- ^ta’, Kaiū pavyclė- šv. Tėvąr ir savo gerb. klebo- Pageidautina, kad ateinam liuS išleido į kunigus ir prie
kus, atlikinėti religinę praktiką, tuoktis baž- 'll ‘ Juk ls 3U8M nei gerlĮ- kle- ną. Jus, matyt, taip nnt pro- c.iais metais visi daugiau spau kiekvienos progos stambiai 
nyčioie. Taip nusiteikusių yra ir mokyklose.1 bonaš, nci mes parapijony s to nusigyvenote, kad mokate dos reikalais rūpintųsi, tuo j aukojo; parapijojms, seserims ir
Antireliginė propaganda nesiliauja, bet ne- neprašo. Jūs nedavėte ir ne- lik pavydėti, meluoti ir neva kart dvigubai laimėsime. kitokie',
žiūrint didelių išlaidų, ji neduoda reikiamų, duodate. darbininkų užtarėjais vadintis. Sveikiname visus katalikiš- Buvo s<
rezultatų. Kaip pats bolševikų laikraštis pra-1 Sako, kad mūsų gerb. kle- snk»’b bad jūs ir jūsų 
neša, iki vienos tokios prieštikybinės paskui- < |)onas eidanias pei- ^ubas >‘J‘iikrastis” yra didžiausi da- bininkų unijų vadai ir šiau- 
tos pabaigos iš salės išvaikščiojo risi, palik- '4l . . . ,» » - 7 rbininkų išnaudotojai - skriau diniaį katalikai.
darni tik tuos, kurie paskaitą organizavo. dė>L Važiuok į Rusiją-Jū- Kas gaya tikėjiiaQ sųgiftll.

Liet. Teisininkų D-ja išleido “Vai- vei? Jeį u,es’ katalikai 8avotj^Vg.t^ 
stybės Tarybos nuomones teisės klausimais”, klebonui visko duodame, to. k • verčia, toks Buka tik kaip ir
Į įvairių žinybų iškeltus teisės klausimus mūsų biznis; duodame iš. sa- Kas dėl darbipinkų, niekas kiekvienas šiaudas, paknatoius 
čia duoti V. Tarybos plačiai motyvuoti at- A’o kišenės. Af netiesa? "» tiek daug skriaudos darbinin-i ir mėšlui.
sakymai — nuomonės. • ’ Mes, katalikai, žinome, kad kams nedaro, kaip patys dar- Į Tia&W Unijos Narys

parapijoms^
ns katalikų reikalam*, 

sengs Detroito gyvento
-■ —r.—- JU. - jas.

Motorų Rąjuagps 64 k p. 
priešnietiniam susirinkime už- 
girta senoji valdyba: O. fti- 
njofliemė, pirm., M- Riselįęnė, 
pagelto, V. Stepulioaieuė, fin. 
rašt., A- Ąrabrazieaė, autąri-

(Tęaiąys 3 9HftQ •



REDAKTORIAIS ADRESAS:
409 Tabor Street 

F.splin, Plttshiinęh. Penna.

SOUTH SIDE
Šv. Kazimiero Parapija mūsų klebonui. Nepa- 

'miršo nei zakristijono su var
gonininku. Net. ir visiems tė

Štili jau ir po Kabalų, ku- k»,,|iU|„s svečiams utsilan- 
lių visi taip nekantriai laukė- ul|sj(,,ns j vakarėlį šutei- 
me. Vieniems jos laivo links- k- j>(> snl(|ainij„ <|(-.2ntę-
mios, o kitiems liūdnos; vie- _______ __
nieins laimingos, o kitiems ne-jyci... t ! kalėdose j>o sumos visas
laimingos; vieniems išgamų- |. „ y. . ., .. ' ...i bažnyčios komitetas atėjo į
gos, o kitiems pražūtingos..., . . ... .. , .h ’ ... nauiaia klebonija kunigu pa-
Tat ir ju atbalsiai įvairūs. . . .. . . .. , .; ... *. ,. j sveikinti ir suteikti dovano-
Daugumoje girdisi pasilenki- 
nibias, kad šiemet, bažnyčioje 
buvo labai gražu: altoriai se
serų Pranciškieeiu skoningai Dabar visi laukia Namų Sa- 
paputtšti, ėlioras vaikų ir vy- vininkų vakarienės, kuri įvyks 
ru labai gražiai giedojo. Žmo- j palydint senuosius, o sutin- 
niu gi užsikimšus bažnvčia ir k«nt Naujuosius Metus, gruo-
beveik visi ėjo prie Komuni
jos šv. per Piemenėlių mišias,
knrioa buvo 12 valandų nak- klli «okiai lki Pat Nau.)'l Me’ 
lį. Tas darė labai malonų J- į Tų. 
spūdį ir nevienų galima buvo į

pastebėti ašarojant džiaugsmo į Naujų Metų dienoje paskel-
a savomis.

Kalėdų Diedukas atsilankė 
i mūsų mokykla ketvirtadie
nio vakare ir visus vaikučius j tė, kurioj kiekvienas katali- 
apdovanojo. saldainiais. Taip į kas privalo išklausyti šv. Mi- 
pat daug ir brangių dovanų, šių.

HOMESTEAD
Pastarose dienose mūsų pa

vapi ja padidėjo net dviem sie
lom. Mat, praeitų sekmadieni 
klebonas pakrikštyjo Juozo ir 
Matildos Kazučionių sūnelį 
vardu Tanias - Viktoras. Į 
krikštų atnešė Antanas Janu- 
levičius ir Ona Liudvikiūtė. 
Ąptra — tai Felikso ir Geno
vaitės Blaževičių dukrelę Da
rata. Kūmais buvo Juozas Bla 
ževjčius ir Zosė Gakubowski.

Moterystėn eina: Vladas 
Bacevičius iš Homestead su 
Justina Skrebiene iš South 
Side, abu našliai. Hliūbas, tur
būt, bus South Side.

Moterų ir merginų Kalėdų 
pasilinksminimo vakarėlis pra

RINKTINĖS MINTYS KIEKVIENAI DIENAI
Vertė Ku”. Ant. M. Karužiškis

J ♦ 4-44 4- ♦ ♦♦ ♦ 4 ♦ 4 4 4 4 44 44 4 4 4 4 44444-44-4 4 4 4 4 4■+444 4 4 44-4.

Gruodžio 30-ta Diena i?nBk 1118110 i ndegų, motina, 
įsupk mane į sniegų!

“Mano tėvas ir mano mo- Nusibodęs tuščiu, biauriu, 
tina apleido mane”. — Psakn. (neteisingu, motina, o motina,
XXVI, 10.

Atgal, grįžk atgal, o Laike, 
savo bėgime, padaryk mane 
vėl vaiku, tiktai šiai nakčiai! 
Motin’, sugrįšk atgal nuo ne
atsiliepiančio krašto, paimk
mane vėl prie savo š’rdies Teik iš tylos taip ilgos jr taip 
kaip senovėje; nubučiuok rū- gilios — įsupk mane į miegų,
pėsčio vagas nuo'mano kaktos, 
išlygink tuos kelis sidabrinius 
siūlus iš mano plaukų; palai
kyk savo sargybų ant mano 
miego — įsupk mane į miegų, 
motina, įsupk mane į miegų!

Algai, plauk atgal, o metų 
Tekine! Aš esu ta’p pavargęs 
nuo darbo ir ašarų — darbo 
be atlyginimo — ašarų visų 
veltui — palink juos, ir duok
man vėl mano kūdikystę! Aš ra ant Tavęs pastatytas, visų 
nusibodamdulkėmis ir gedimu mano pagalbų aš nuo Tavęs 
— nusibodau numėtinėjimu ša atsinešu; pridengk mano ne-
lin mano sielos turtų; nusibo
dau sėti, kad kiti pjautų —

Aefrirtadienis, gruod 30, 193?

Pittsburgho Lietuvių Žinios
NORTH SIDE

Visiems savo parapijonams reta daug nemalonumų. Man-

džio 31 d. Sulig tikietų, nuo 
5 iki 9 bus vakarienė, o pas-

bta, kad Mišios šv. bus 6, 8 
ir 10 valandų, kad būtų pro
ga visiems išklausyti šv. Mi
šių, nes tai yra įsakyta šven-

eitų sekmadienį pasisekė. Žmo 
nių susirinko skaitlingai.

Kad kiek būčiau pamiršęs, 
jog pas mus Kalėdų Diedukas 
pavėlavo atvažiuoti prieš Ka
lėdas, dėl to atvažiavo praei
tų sekmadienį ir visus apdo
vanojo dovanų likučiais. Vai
kučiai dėkoja klebonui, kad 
parkvietė diedukų su dovano
■mis.

Pastaromis dienomis sun
kiai susirgo Rožė Kunikaus- 
kienė. Gydytojų priežiūroje 
guli namuose. Dėdė linki jai 
kuoveikiausiai pasveikti.-

Dėdė

PLATINKITE ' ‘ DRAUGĄ ’’

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦

mano širdis šaukiasi tavęs; 
daug vasarų žolė žaliavo, žy 
dėjo ir vyto tarp mūsų veidų; 
tačiau su stipriu troškimu ir 
karštu skausmu aš šiąnakt ii 
giuos tavo akivaizdoje vėl. A-

molina, įsupk mane į miegų!
Aš nežinau kų iš meilės, nr 

ba šviesos mano gyvenimą < 
turės; tiktai, kad saugus avy- 
dėje, jis nebus klaidoje.

Aš tiktai ieškau rasti ke
lius, kuriuos Jo kojos mynė; 
ir jaučiu, per tamsias arba 
šviesesnes dienas, kad “Jis 
yra arti.”

Visas mano pasitikgjilnas y-

apgintų galvų Tavo sparno 

šešėliu- — C. W.

ir visiems N.ortli Side lietu
viams, visiems prieteliams ir 
pažįstamiems linkiu laimingų 
Naujų Metų. Tebiina 1938 me
tai tikrai sėkmingi mūsų ir 
mūsų parapijos gyvenime. Pa
mirškime 'mažus “nesusiprati- 
mėlius” ir visi, petys į petį, 
stokime darban. Dievo ir Tė- Į žmonių, kad daugelis turėjo 
v>nės meilė ir pi.rapijos gero- s|ov5(i . giw)((.
vė telydi I.I1-.S1! žingsnius. ,jo Ka|f(||J gies|)ieg I((nag

Prie progos tariu nuoširdų 
ačiū už Kalėdų dovanėles ir
linkėjimus suteiktus bažnyčiai ■ šiai. J. Vainauskas yra lietu-
ir man asmeniškai. Te Dievas 
užmoka šimteriopai. Ačiū.

Kun. J. Misius

ti ruotlžio 24 d. staigiai pa
simirė Zigmantas Maniokas, 
46 m. amžiaus. Palaidotas 
gruodžio 28 d. iš Dangun Že
ngimo bažnyčios Šv. Kazimie
ro kapinėse. Lietuvių parapi
jai nepriklausė, priklausė ne
va Šv. CyriLiaus Aleksandrie- 
či,o parapijai. Tačiau su svar
biu reikalu kreiptasi prie lie
tuvio kunigo, mat, su savai
siais vis greičiau galima susi
kalbėti ir patarnavimų gauti. 
Bet ir savieji gal pradės kra
tytis tokių kurie arba niekur 
nepriklauso, arba iš didelės 
panaberjjos pas svetimtaučius 
traukia. Norėčiau savuosius 
persergėti. Jei esi lietuvis, lai
kykis lietuviškos parapijos ir 
jų remk, nte^kartais gali tu-

BRIDGEVILLE
Turbūt, nėra kitos šventės, 

kurios žmonės §u tokiu išs'il- 
gimu lauktų, kaip Kalėdos. 
Senas ir jaunas, turtuolis ir 
pavargėlis, dorovingas ir pa
laidūnas, visada su ypatingu 
susijaudinimu prisimena pra
leistas savo gyvenime Kalė
das.

Taip, Kalėdos žmogaus sie
loje sukelia revoliucijų, pade
da antspaudų, kurios jokis vi
dujinis sukrėtimas nebeįsten
gia.paskui išdildyti.

Ilgai dar ir mes minėsime 
praėjusias šventes. Sielų ir 
kūnų snpurtę įspūdžiai nepra
nyksta į trumpų laikų.

Iškilmingiausia Kalėdų va
landa pas mus bnvo Piemenė
lių Mišios 12 vai. naktį. Su
tartinas ir meliodingas choro 
giedojimas, gražiai sodaliečių 
papuošta Betliejaus stainelė, 
gausiai elektra nušviestas ba
žnyčios vidus, kuteno visų jau
smus ir iš krūtinės verste ve
ržėsi dangiškų galybių reikš PLATINKITE “DRAUGA"

ding nenorėtum, kini jurginių 
eks-dudorius tave laidotu, ar
ini šliūbą duotu, liūtų tiesiog 
pfe.

Šv. Kalėdos praėjo labai 
gražiai ir linksmai. Per šv. 
Mišias vidurnaktyje buvo tiek

nauskas net ant kanklių cho
rui pritarė, nors ir ne (Irų- 1

viškos orkestros vedėjas jau 
daug metų ir geras muzikas. 
Ketino kitų sykį visų savo or
kestrų atsigabenti. Kalėdų do
vanėlė bažnyčiai šiemet buvo 
daug didesnė, negu pernai. 
Seserys Pranciškietės labai 
skoningai prirengė Betliejaus 
kūtelę ir papuošė altorius. 
Mūsų choras ir dramos rate
lis paaukojo $25.00 bažnyčios 
maliavojimui. Reiškia choras 
pirmas ne kaipo padare pra
džių bažnyčios dažymo fondui. 
Tų fondų tu.r’.bie auginti. Kuo 
dauginių; galėsime įdėti į ba
žnyčios nudažiymų, tuo tas nu- 
dažymas bus gražesnis ir nr- 
tistiškesnis.

Moterystėn neužilgo ketina 
stoti Joan Paviliunas su Geo
rge Herbert. Gaila, kad miš
rios moterystės pas mus ne
mažėja.

minga giesmė: “Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė žemėj 
geros valios žmonėms”.

Kalėdos praėjo, bet mūsų 
sujaudintos širdys ir įsisiūba 
vnsios mintys dar ilgai skra
jos po Palestinos laukus, kur- 
gl'mė tikrosios ramybės ir 
skaisčiosios meilės Kūdikis.

Gruodžio 2G d. parapijos 
choras buvo pakviestas į kle
bonijų ir pavaišintas. Mes 
džiaugiamės savųjų giesmin'n- 
kų gražiu sugyvenimu, pavyz
dingu elgesiu, rodomu chorve
džiui paklusnumu ir pareikš
ta savam klebonui pagarba. 
Valio, Šv. Antano parapijos 
choras!

Kun. A. Jurgutis nuošird
žiai visiems dėkojo už dovanas 
ir pasveikinimus Kalėdų pro
ga. ' V.

WEST END
Prieš Hv. Kalėdas, Hv. Vin-1 išpuošė.. Vurg. Ivanauskienė ge 

cento Lycemn vaikinai laikė i rai išmokino chorų. Ir niokyk-
metini susirinkimų, kur,imu*' 
užtvirtino kilioms metams se
nųjų valdybų. Mat, energingai 
darbavosi, tat vienbalsiai už- 
ff.VJ’ė. , A

Šv. Kalėdas, šios kolonijos 
Lietuviui labai rimtai ir pa
maldžiai šventė. Vidurnaktyje 
ir jM*r kitas šv. Mišias skait
lingai bažnytėlę lankė. Sesu
tes altorius labai puošniai eg
lutėmis, gėlėmis jr šviesomis

Detroito , Lietuvių Žinios
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

mų rašt. (nauja) ir kuopos 
korespondentė. Sųjungietes di
desniam draugiškumui namuo
se rengia kauliukais žaidimo 
vakarėlius su arbatėle.

Kalėdų vakare L. Vyčių 102 
kp. buvo surengus šokius Lie
tuvių svet. Linksmintasi abe
jose svetainėse.

Senus metus palydint ir 
Naujus sutinkant šokius ren
gia Šv. Antano parapija Lie- 
tuvir svetainėj. Čia kaip jau
nimas, taip ir augę kviečiami 
dalyvauti. Prie įžangos bus 
duodama dovanos.

SLRKA 2G5 kp. eina naujų 
narių vajus. Kuopa kviečia 
visus katalikus apsidrausti, 

i kad senatvėj nereikėtų rūpin
tis. K ores p.

Detroitietis Galėjo Būti 
Lietuvos Karalium

Gruodžio 18 d. per radio iš 
stoties WXYZ> Detroite, tru
mpai kaliojo IJnton Wells, 
žurnalistas, apie Lietuvų. Jis 
pasakojo, kad mūsų Uetuva 
dabar yra respublika, bet ga
lėjo būt konstitucinė monar- 
kija valdoma Amerikoj gimu
sio karaliaus E<lward I iš 
Detroito. Toliau jiasakojo, kad 
lietuviai esu darbštūs žmonės,’ 
kad Amerikoj 3 ra virš mili
jonas ir kad daugelis atjau- 
čia savuosius Lietuvoj. »Sakė, 
lietuviai yra karšti tautos my
lėtojai. “Once a Litbuanian 
always a Litbuanian”. ,

Kopijų jo kalbos galJmn 
gauti rašant jam Mr. Litton 
Wells, NBC Radio Station. 
New York, N. Y.

Linton Wells yra autorius 
knygų: “Antobiography”, ‘A- 
round the world in 28 davs’, 
“Jumping Maridian” ir kitų.

Puikiausia Dovana
— tai Gera Knyga

“DRAUGO” KNYGYNU DAR GALIMA GAUTI 
ŠIAS KNYGAS.

P. Bučys — Trumpa Apologetika ........................................ 65c
P. Bučys — Jėzus Kristus ............................................. $2.23
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 — Misij.onį€riaus 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. AVaggaman — Karalienės Prižadas ......................... 50c

Su visokiais užsakymais kreipkitės:

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

tstu>,_ j._v ui šuo ra.-. 
GEMERALIH AGENTAS

201S Carsnn St.
Telef. HemkM k 2204

los vaikučiai kalėdines gies
mes sutartinai giedojo.

Gruodžio 26 d., Tretininkni- 
ės laikė susirinkimų, klebonas 
patiekė pritaikintų konferen
cijų. »

. Gruodžio 27 d., įvyko laido
tuvės a. n. Rozalijos Valkaus
kienės. Velionė paluko didelia
me nuliūdime dvi dukreles.

Vietinis

Jis kalba per radio kas šeš
tadienį 6:15 vai. vakare iš 
WXYZ stoties, Detroite. 0. Y.

Žinių - Žinelės

Plačiai dėt roit i eči ams žino
mas graborius Chas. Stepa
nauskas, kurio ofisas randasi 
adresu 9503 Cardoni, neseniai 
atidarė judamųjų paveikslų
tearų vardu Oakland Tlieatre, vė kelis šimtus tikietų “Good- 
11709 Oakland. Lankantiems fellows Fund” ristyniij Detro«- 
teatrų — pii»madienia:s, ket- ite. Laurinaitis yra vedęs; jo 
virtadieniais ir penktadieniais žmona Anelė pasižymi darbš- 
dovanų duoda indų ir kitokių tumu. Yra narė Moterį} Sų- 
virtuvėn reikalingų dalykų, jungos, Lietuvos Dukterų ir 
Kasininkė taip pat yra lietu- kitų dr-jų. Augina sūnų Da- 
vaitė. , nielių. 0. Y.

Knygos!

Stepanauskas su žmona Pl
ieną vm vieni žymiausių lie
tuvių Detroite ir nenuilstan
čiai darbuojas. Stepanauskie- 
nė viena žymiausių sųjungie
čių ir jaunumečiu sk. vedėja. 
Augina sūnų ir dukterį, kurie 
lanko Šv. .Jurgio lietuvių mo
kyklų. .

Pasisekimo naujam bizny.

Tanias Jurėnas su žmona 
gražiai veda valgomųjų daik
tų krautuvę ant llindle ir 
Westininster gatvių skersai 
nuo H v. Jurgio bažnyčios.

Jurėnai yra žymūs rėmėjai 
bažnyčios ir tautos reikalų, 
daug darbuojas labdarybei ir 
rodo didelės užjautos senes
niems žmonėms. Plačiai žino
mi svetimtaučių. Jurgnienė y- 
ra darbšti Moterų Sų'jungos, 
“Women’s Auxiliary Club” 
ir kitų dr-jų narė.

Žvalganties po Detroitu, ma 
tom kelis ir lietuvius polic- 
monus, iš kurių vertas pažy- 
fnėjimo Šamas Laurinaitis, sū
nus našlės Laurinaitienės. Ma
lonu, kad turim gerų lietuvį 
apsaugos departamente. Jau 
keli metai kaip tarnauja ir 
yra pasižymėjęs labdarybės 
darbuose. Neseniai jis parda-

Knygos!
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Morkus

Iš Po Mano Balanos

i sapnuota. Už nukirptus jo — Tikrus lietuviškas naštų- </iju 1938 m. vasario mėli. 7 
• • • • 

plunkus brangiai 'mokėta. Alų- jtis paeina iš lotynų kalbos, ir 8 d. šaukiu Kaune muziku 
štasi, kai už kokį brangiausi ir reiškia nosį - sukantis. Na ir chorvedžių suvažiavimų, 
žemčiūgų. sturtis, mat, nepaprastai jaut- Tarp kita ko bus aptarti A i-

-------- -- - riai kvepia. Pirmu kart nas- suotinos dainų šventės

Mirė Kaip akis, taip ir siela, sa
vęs neregėdama viskų mato.

— Apskritai, amerikiečiai prasmėje, da daug ir nešva-
kas mėnuo suvalgo po pusunt- rūmo esti. Vanduo, kurį. ge
re svaro sviesto. Kur kas ma rialai, toli gražu švarumui ne
žiūri, negu kitų kraštų žmo- atatinka. Kai priseina senus 
nes. Daug daugiau suvalgo vamzdžius - paipas pajudinti, 
suvalgo lietuviai. plaukai atsistoja, kiek ten

— Japonijoj ir Germanįjoj purvo esama! Užeik į šva- 
daugiau esti saužudvsčių, ne- riaušių krautuvę, kur viskas 
gu kur kitur. Posakis, kad, — rodos tik spindi, ir ten tas 
tik mažiau prasilavinę gyvent pat. Nuo lūkimo, nuo kvapu, 
nemoka, ne kų' aiškus čia. Ir nuo pirštų vien parduodami 
japonai ir germanai labai pra- daiktai nei iš toli švarumui 
silaužę
dos,
ketų, taip nedarytų. ka išpeikti peles ir kitus U-

— Visame pasaulyje yra a- gų nešiojančius gaivalus, o 
pie septyniolika milijonų žy- užsimiršta patys apie save. Ir 
dų. Kur kas daugiau, negu jų prie pačių geriausių norų, -o 
būta Dovydo laikais. Šiuo ai- ir tai žmogus abai nešvarus.

— Ne vien vandenyje, ir turtį kvėpinant, ištikiu jų, pri- *imai. 
ore ledų taikos. Ypač žiemos seina nosį kraipyti. Kva,pas, 
metu, kuomet gerokai šalta, kai kokia liepsna nosį gnaibo.
paukščiai ilgesnių ir aukštų -------------
sklaidinių veng:a. Sparnams — Dantims šepetukai
įmirkus ir paskui vandeniui 
suledėjus, skraidymus pasida
ro negalimas. Paukščiai apu; 
tai jau nuo seniai žino. Ir dėi 
tzj žitina nesmarkauja. Oriai- j 
viai sužinoti da tik pradeda. 
Aukščiau iškilus, o sparnams 
sumirkus ir apledėjus, tolime

ls
kiaulių šerių padaryti. Japo 
na i ir kimia gana daug jų iš
dirba.

Žinios Iš Lietuvos

i _ , , . _v. ,T , ,, . . , OU11I1J i\ua ii apicui-juo, luiui.v ------ .VUIistetis JlUf/IS S'tl'ic-
žmones,/O betga, ro- nepaneši. Nekalbant apie vai- ..... - , • ... . .

j , , . ... ... ,, v . ! sne kelione pasidaro neįmano skiriama* Lietuvos atsto-
gyvent nemoka. Jei nio gyklas. Civilizuoti žmones mo- . ... . . .. . . .

ma. Geriausias lėktuvas nepa- vu Latvijai, atsisveikino su 
si velka ir į žemę krinta. Kaip Švedija. Švedų karalius 'Jus- 
ledų išvengti, — tai nepapra tavas V. J. Savickį apdova- 
stas klausimas. Prie jo šian- nojo Šiaurės Žvaigždės ordi- 
dien, pačios mikliausios gal- nu. Bendrai, švedai labai 

gražiai su J. Savickiu atsia-’ 
. veikino.

- . . ., , - , . iVC's nerimsta ir atsakymo ieš
rėjų sudaro gerinusį pavyzui Gi apsileidus biskutį, — dar j 
kitiems. Lietuviai irgi veik aršiau.
taip seni, kaip ir žydai. O bet
gi skaitlinė jų vos tik ketvir
tų dalį pasiekia. Nors mūsų beždžionė suserga, 
padėtis visuomet buvo gėrės- vadinam 
nė už žydų. Ir kas jiems pri
lygtų! Be šalies, be laisvės; 
geniojami po visų platų pa
saulį; o betgi išauga į vienų 
iš

— Susisiekinto ministerijos 
centro tarnautojai nutarė su
rinkti 10,000 litų Ginklų 
dui; surinktomis lėšomis bus 
nupirkta 11KL šautuvų, kurie 
bus padavonoti kariuomenei.

Aleksandras Didysis paklau 
stas, kur yra jo brangenybės, 
atsakė: — “drauguose".

Vėl mirtis įsibriovė į lietu- 
kian- v*9 Mykolas Lukaitis

kuris gyveno 5900 S. Went- 
\vorth avė., nukrito nuo laip
tų ir susižeidė. Vos sĮH'jo nu
vežti į Countv ligoninę ir 1

Žmogaus vertė pareina ne 
nuo to, kų jis turi, bet nuo

LIETUVIAI DAKTARAI

Tcl. Ofise:
i. , LAFayette »C17 

žmogus pasimirė. Jis turėjo *Tt'JT 
,,n" apie*52 metų amž. Gruodžio 

31

Rez.:
2456 W. 69 St.

bus laidojamas iš Šv. 
Kryžiaus par. į Šv. Kazimieivi*
kapines. RaP.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. G, RAKAUSKAS

Kai tikiu kitais, jie tiki ma 
nim, kai netikiu, jie netik’ 
manim.

AKIŲ GYDYTOJAI

z/

4?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rėz. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

OR. W, V, NORAK
PHYSICIAN and SURGEON *

10 N. Broadway, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 iki 12 v. dieni} ir 

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

Res. 2126 S. 5th Avė., Mayvvood Av. 
Phone Mayvvood 2413

— Didžiuliai Amerikos eže- ; — Kaune įvyko tarptautine
rai, Detroito apylinkėj, daug geležinkelių konferencija, ku-
kuo panėši Lietuvos (Baltakei rioje dalyvavo Lietuvos, Vo-
jūrai. Tai yra, kas link gilu- kietijog, Latvijos ir Estijos

. , . .. . .ano. Superior giliausia vietf j geležinkelių atstovai. Tartasi
ziausiam oro truktelėjimui su- ^r.

— Slogoms tik žmogus ,ir 
Slogomis 

persišaldymų dau
giausiai nosyje susisukusį. Ma

DR. VAITUSH, OPT.
I.IETVVIS

OPTOMETRICAimY AIUŲ 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 nu-1 u praktikavimo 
Mano Garantavinuts

Palengvins akių įtempimą, kas es- 
priežastimi galvos skaudėjimo.

virpėjus, tik žiūrėk: nosis va
rva, akys ašaroja, galva kvai- 

jęalingiausių tautų pašau-1 sta, balsas nukrinta, krūtinę 
Ivjc. Apart gal tik kinų, šiaip suskauda ir taip toliau. Veik 
jau sau lygių neturi. i nėra žmogaus, kuris nuo šios

------------- 1 ligos bile kada neatsimtų. Ne
— Greta pažangos švarumo paisant geriausių priemolių 

"• 1 1 ir gydytojų patarimo, šaltis 
iš netyčių nosį užkemša, ii’ 

paskui šok, kiek nori! Kitu 
gyvūnai tokių nesmagumų ne
jaučia. Jei peršąlą, tai peršą
lą visu sudėjimu. O nosis pa 

"■ jį ' lieka nepaliesta. Arklys, kar-
• . vė, šuo nuo šalčio nesnai

Č3 w g
eo gliuoja ir nekošti.

g S3 Ai

1290 pėdų, Ontario — 771. į Apie geležinkelių susisiekimo svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
l . . . . . i m0- skaudamą aklų karšt), atitaiso

Michigan — 923, Huron — patobulinimus ir 
750, Erie — 210. Ypač arčiau mus tarp minėtų valstybių.
šiai prie Lietuvos jūros pana J --------------
šumo prieina. — Lietuvos muzikų dran-
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— Sakoma, kad Absalomas. 
Dovydo giminaitis, ir, kai ka
da atkaklus jo priešininkas, 
buvo gražiausias vyras iki. 
tol gyvenus. Buvo taip g’.a 
žus, kad jam praeinant, nt i 
vien moterys, bet ir vyrai iš- > 
mesdavo iš rankų,- kų turėjo, j 
o vien tik į jį žiūrėjo. Buvo, 
taip sakant, grožės dievaitis, 
kurį garbino visų akys. Ypač 
jo plaukai buvo taip gražūs 
ir tankūs, kad net galvų nu
sverdavo. Nors tuomet nebu
vo įpročio plaukus karpyti, 
tai tačiau jis nors kartų į me
tus buvo priverstas ilgus sa- 
v/j plaukus pakirpti. Ar tik 
ne jis plaukų karpinių pianui 
nė. Prieš tai, apie tai nei i*c-

GERKIT T"i" ALŲ

gtmbrosia
‘SOUTH SIDE BREKING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SLA ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urme (AVholesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street

palengvini- l trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
i gia teisingai akinius. Visuose atsi 
1 tikimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati 
taisomos.

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

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kaine- pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevaru 7589

Biznio TeseionM BOULKVAHD 717«

U. M. ftORKIS 

Res. HE5IUOCK #240

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

•* Pirmadieniais — nuo 10.00 iki 10:30 vai. vak. 

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

Tel. OANal .2345

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR, A. J. MANIKAS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS nn D ITVnpKiNAę 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė į " 1 MUlUl!AO
Vatamios: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 1 DANTISTAS

Kasdien išskyrus Seretlą, J 446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Sekmadienį susitarus. vtainKetv. ir Pčtn. 10-9 vaf. v.

Birželio, Liepos ir Rugpmčio mene- 3147 So Hal ted St., Chicago 
siais nebus valandų popiet, bet nuo paned Sere<]. įr Suimt, nuo 2—9 v. 
10—12 vai. ryto.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARDU

Tel. LAFayette 8016

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

TlETUViArADVOKATAl

Teleplione: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
, LIETUVIS ADVOKATAS 
4G31 South Ashland Avenue 
|Res. 6515 S. Rockwell Street

Teleplione: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Pancdėlio, Seredos ir Pėdnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnblic 9600

DR. G. J. SVENGISKAS
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 nte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR, A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHTCAOO. ILT„.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 

i Office Tel. HEMlock 4848

UR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

Ketv. ir Nedėlioinis susitarus 
Subatoinis Cieeroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Office Ilonrs 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Simdavs 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. 
Nedėlioinis pagal sutartį.

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu Telef. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6122

i DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Semtomis ir Nedėk pagal sutartį.
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

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

Tcl. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. Z ALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artcsian Avė. 
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 Stj
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskvrus seredomis ir subatoinis

r *

f ~~~

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJĄ BlflCKĄ!
=3::

Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputacijų 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, InIC*
Buick * Cadillac - LaSalle

•

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100
.. . *'8 g g- - ...- ' - -r- -fr" - < 1 B' ■ a »

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Scrcdoj ir Pė.tnyėio.į nuo 2 iki 6 v. v. 
Subntoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. Tel. Republic 5047

~ ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas .MIDway 2880 

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

Ol'l'ice I’lione Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį,

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
. DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

DR. A, J. SHIMKDS DR. A. J. BERTASH

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 
Rei.: Tel. PLAsa 2400

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.

Tel. LAFayette 8016
1 VALANDOS:

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

į pagal sutartį.
Tel. ofs. REPublic 7696 
Melrose Park 620

DR. A, R. LAURAITIS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Aasociation ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukžčiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitėe 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St, 
tel. HEMlock 6700.

DENTISTAS
2423 West Mariiuette Road ...

Antimi., ketvirtad. ir penktadieniais .|e turi rastis katalikiškas laik- 
9d2 v. rytą; 1-5 p. p.; 6 9 v. v. ragtįSt
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. j

161 Broadway --------------
MELROSE PARK, ILL. Veltui statysite bažnyčias ir
10 v. r. iki 9 vai. vakaro Ulbkvklas lą kyšite miHlJĮW,

šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v .1*6 neplatinsite ir. neremsite 
Sekmadieniais pagali sutartį. [ savo katalikiškos spaudos.

Kiekvienoje katalikų šeimo-

VALANDOS: 10 v. r. iki 9 vai. vakaro inobVKias taiKysiie mist
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v .1^1 neplatinsite 11'. nereilt 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną Sekmadieniais pagali sutartį. i savo katalikiškos spaudos,

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentisių, advokatų ir biznier 
kurių skelbimus matote jūsy dienraštyje DRAVGE,

■Z. ■ < ,



tuvių Rymo Katalikų Ameri
koj. A. G.

Ketvirtadieniu gruod. 30,1037

Kalėdos jiems tikros bėdos. Safety Court — teisėjo Braude kamera po Kalėdų. Tai au-. 
tomohilistai areštuoti už neatsargų, greitų va’,'.avinių arba važiavAnų neblaiviam stovy.
Vieni nubausti piniginėmis bausmėmis, kiti — uždaryti į kalėjimų. Teisėjas Braude v«u pa- 1 Urba Flower Shopp* 
skelbė tokį {spėjimų: kurie per Naujų Metų šventę gers svaigalus ir pankui vairuos auto- “ 
mobilių, gali tikėtis gerų metų pradžių praleisti kauntės kalėjime.

CICERO NAUJIENOS
Suvėlinta Žinia Serga “Draugo”

—------ I Skaitytoja
Prieš mėnesį Alex Įtakas Į _ _ _

padarė pirmų žingsnį prie ye- Sunkiai scrga j. Krislelio , 
dybų sų Em, Bukauskaite. Ka , ž,nolia> jįv i<l vžiaus li- į

Ve, Prie Ko Ji Veda

Cicero Vilnius ašarotojo! tu
ri sutverę “Apšvietus” drau
gijų. Man rodos, te’singiau 

j būtų jų vadini i Šmeištų drau
gija.

Tikriems katalikams į t>-
da bus galutinas sutvirtini- ' gobinė j. Pavojingų (Įieracijų kių draugijų nepatariama rū
mas tone altoriaus, tai jų da
lykas^’ Bet “engeųynentas' 
įau padarytas.

Prie progos galima pažy
mėti, kad Alex Bakas (Raku
sius) yra pavyzdingas jauni
kaitis, priklauso Šv. Vardo 
draugijai ir yra aktyvus na
rys. Mamytė apgailestauja sū
naus. Sako, kas nupirks 
“Draugų”. Nėra ko gailėtis.
Beras sūnus ir vedęs nepa
mirš savo tėvelių. Turi džiau
gtis, kad sūnus pasirinko sau 
moterį katalikę lietuvaitę ne 
kokių svetftntautę.

jai darys dr. F. C. \Vinskn- šytis, nes ji žmones veda ne
: nųs. ! prie apšvietus, bet prie Leni

no - Trockio.
Katalikai, apsižiūrėkite.

L’nkiin greit pasveikti ir 
grįžti į savo brangius name
lius. Rap. 0. Ž

Iš Lietuvos I Cicero 1

Ed. ir O, Misiai prieš šven
tes susilaukė viešnios iš Lie
tuvos — Agotos Cibulskaitės 
(iš Batakių parap.) Viešnia 
yra Misienės brolio duktė - 
našlaitė, vos 15 metų amžiaus.

Misiai pasirūpino atsiimti 
i pas save kaipo našlaitę.

“Draugo” laivakorčių age-
Gruodžio 29 d. įvyko laido

tuvės a. a. Juozapo JJutkaus į 
iš Šv. Antano bažnyčios Šv. 
Kazimiero papuose. Velionis 
buvo senas Cicero gyventojas. 
Seniau buvo pasirengęs va
žiuoti į Lietuvų, bet, ant ne
laimės, susirgo. Daugiau kai 
keturius metus išbuvo Dun- 
nigge, ten ir mirė. Velionis 
turėjo brolių ir giminių, bet 
niekas nesirūpino jo vargingu 
tikimu. 17 metų išbuvo įna-

i n* ura parūpino visus reika
lingus dokumentus. Sakė, ne
tarė;,> jokių kliūčių, visur ge
rai sekės. Tik jūra buvo ne
rami ir negailestingai laivų 
mėtė į visas puses. Rap.

Cicero Sodaliečių 
Šokių Vakaras

Naujų M 'tų proga, valdyba 
ir direktoriai Šv. Antano Lie- i 

! tuvių Paiapijos Taupymo ir 
Skolinimo bendrovė sveikina! 

I visus cicer.iečius, o ypač lie
tuvius su Naujais Metais ir 
kviečia visus įsirašyti bendro
vėm Dėl patogumo, l>< ndrovū 
atdaro naujų ofisų sausio 3; 
d., 1938 un., adiesu 1500 Sč>. 
49tli Court, Cicero, Tll. Ofiso 
valandos bus nuo 9 ryto iki 5 
vai. vak- Pirmadieni, ketvir
tadienį ir šeštadienį iki 18 va
landai vak.

J. M. Mozeris, sekretorius 
Tel. Cicero 6123W

Informalis šokių vakaras 
Cicero sodaliečių įvyks sek

iniu pas senutę M. Launinai- j madienį, sausva 30, parapijos 
tienę, 1329 So. 48 Ct. Baido- salėj. Tikietų galima gauti
tuvėins patarnavo direkt. A. 
Petkus.

Pavyzdingas Sūnus

Rclnondas Mockevičius, 
Jjl7 So. 49tli ave., užsakė 

Draugų” metams savo ma
mytei, kaipo Kalėdų dovanų. 
Mamytė laitai dėdinga savo 
sūnui už brangių dovanų. Ka
sdien skaitydama “Draugų” 

• ji prisimins ir savo gerąjį sū
nų Reimundėlį.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

{ias naiius. Su tikietų ir dvi-'tt 
dešimts penkiais centais vis' 
turės begalo gerus laikus. Ko 
misija iš anksto kviečia. MD

“DRAUGO” KALENDORIAI TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 
mėnuo turi skirtingų paveikslų. 
Kaina 25ę vienąs. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
23}4 So. Oakley Ave. Chicago, Ht

‘‘Vargšas Tadas”
' Neaplenks Nei 

CiceneciŲ

Sausio devintoji jau netoli. 1 
Kas iš cileriečių nežino varg
šų, visi juos atjaučia gausio
mis aukomis. Bet šiam varg
šui Tadi i jokios užuojautos 
nereikės, nei išmaldos nepra 
šys. Jis atvažiuos tik su pilna 
ma:šu juoko, kai Kalėdų Die
dukas su dovanomis. Pamatę 
tų vargšelį neužmiršite kol 
Ciceroj gyvensite.

Be vargšo Tado, atsilankę 
bus supažindinti ir su labai 
rimtu dalyku, kuris paliečia 
kiekvienų žmogų, būtent apsi
draudimu Susivienijimo Lie

[4180 Archer Avenue
MyilutR-nib — Vestuvėms ■

jvėms -lietau!.-, -
Papuoši juanis. 
LAVAVEITE 5tMM»

Pranešimas Ir 
Sveikinimas

KAZIMIERAS
VIČULIS

mirė gruodžio 27, 1937, 2:40 
ryto, sulaukęs 64 metų amž

Kilo iš Kretingos apskričio, 
Krušlaukių parapijos, Obekiš- 
kių kaimo.

Tuliko dideliame nuliūdime 
sūnų Talesford, dukterį Stelių 
Isdonas, žentų. Antanų, anūkų 
Joan ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
42 E. lOSth St.

Laidotuvės jvyks Penktadie
nį, gruodžio 31 d. iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas/ 
Visų, Šventų parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa 
maldos už velionio sielų, l’o 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvaut šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę
Sūnus, Duktė, žentas, A- 
nukč ir giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

KONSTANCIJA GALUBITSKIENĖ 
(po tėvais Waitkevičiv:tė

mirė gruodžio 29 d., 1937, 9 vai. ryte, sulaukus senat
vės metų.

Kilo iš Tauragės Apskr., Stulgiu parap., Skaudvi
lės valse.

Paliko dideliame nuliūdime gimines, Stanislovų ir 
Agnieška Mažeikų, Povilų ir Onų Mažeikų, Onų ir 
Aleksandrų Gregaičius, Johanų ir Barbora Eidintus.

Kūn<$ pašarvotas koplyčioje, 3307 Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 3, 1938, iš ko

plyčios 8 vai. ryto bus atidėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už vėlio
mis -sieJ^r-Po-pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:80 vaL vakaro ii W. H. F. O. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

Ii'STANLEY © FUEL OILS”
BLUE FLAME RANGE OIL

DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ

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

GREITAS PATARNAVIMAS

Šaukite f Lafayette 3768 arba Prospeet 8157

STANLEY OIL COMPANY
$158 8. Weątern Av. Chięago, Illinois

B. KANAĘĄCKiS, Sftvįnipjįęas

1.

JURGIS JOKANTAS
Mirk* gruodžio 28. 1937, 2 vai. po pietų, sulaukęs 60 metų amž.

Kilo iš Rokiškio Apskr.. Skapiškio parap., Miškouių kaimo.
Amerikoje išgyveno 34 metus.
I’aliko dideliame nuliūdime tris brolius: Jonų. Juozapų ir An

tanų, brolienę Antaniną, pusbrolius; Kazimierų repukų ir jo Šei
mynų, Juozapų ir Petrų JurgeUonius ir jų šeimynas ir kitas gi
mines, o Lietuvoje seserį Anelę Alešiunienę ir jos Šeimynų, sese
rį Argentinoje Petronėlę šukalienę ir jori' šeimynų ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 4138 Archer Ave. Tel, Lafayette 3052. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 3 d., 1937, iš namų 8 

vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo švenč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-itlas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai. Urolienlė, Pusbroliai. Seserys ir Gi,niiiės.

laidotuvių Direktorius J. 
3572.

Liulevičius. Telefonas LAEayette

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN

Geriausias patarnavimaa — Moteris patarnauja 
Phone 9000 , . 620 W. 15th Ave.

- - - "

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

- z

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių

-----o-----
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj 
—io——

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės tr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą, daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN| 
AVENUE

ARTI (iRAND AVK.

Telefonas
SEEIey 61O3Į

CHICAGO, ILL.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE UIIVAl MIESTO DALYSE

A. Petkus
S. M. Skudas

lachawicz ir Stnai

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GKOvehill 0142

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Streetw
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. Western A' 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883
—' 1 1 ■" T "

3354 So. Halsted St.
Phone BOUišvard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ave. 
Phone LAl’ayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phono YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

I



/

G
Itotfcrj; tadienis, gru<xi 30, ids"

l ' i Į I — ... -■ . -«>

RENGIAMASI PRIE LIETUVOS NEPRIKL. 
20 M. SUKAKTUVIŲ ‘ I *■» w 4

Teisybė yra pamatas 
styhių ir įstaigų.

i CLASSIFIED

Ashland Auditorija Paimta Vasario 20 d.

Šiomis dienomis Lietuvos organizacijų apskričių pirani- 
Nepriklnnsomybės 20 metų su-įninkąs, draugijų sųryšio pir- 
kaktuvių paminėjimo rengimo i misinkų, Dariaus - (Ureno le-
laikinasis komitetas, susidėjus 
iš parapijų chorų atstovų ir 
Federacijos apskrities, laikė 
pirmų bendrų susirinkimų 
Beethoveno konservatorijos pa 
talpose. • 1 i

ls pranešimų paaiškėjo, kad 
jau paimta didžiulė Ashland 
Auditorija (prie Van Buren 
ir Ashland avė.), kad chorai 
jau rengia, šaunių programų, 
kad ieškoma šokiams (kurie 
bus tuoj po koncerto) geriau
sios orkestros ir taip pat kiti 
jnisirengimo darbai dirbami.

Nutarta koncertų pradėti 5 
vai., o šokius 8 vai.

Taip pat nutarta kooptuoti
komitetų mūsų centralinių i ditorijoj.

gijonierių posto komandiėrių, 
rėmėjų draugijų pirmininkus 
ir pakviesti j komitetų gerb. 
kunigus klebonus. Parapijose 
draugijos bus kviečiamos su
daryti komiteto skyrius, ku
rio centre turės savo atsto
vus.

Pirmas viso komiteto susi
rinkimas, kuriame bns išrink
tos komisijos ir komiteto va
ldyba, bus sekmadienį sausio 
9 <1., Aušros Vartų parap. sa
lėj.

šis didysis Lietuvos Nepri

klausomybės 20 m. sukaktuvių 

minėjimas bus sekmadienį, va

sario 20 dieną, Ashland Au-
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RENDON KAMBARIAI

Teisybė yra putinas laimin
gam. gyvenimui pamatas.

Kunigai turėtų įsigyti j

Rrn-lon Trys Kiužfls kambarini, nau
jai iMeiiontoti. Randasi 7211 VVf-st 
2lst Sf. Krrlpkitčs pas savininką:
A. Giliem*, IJI.tl So. i:nipr"l<l Avė. 

CllicaB'O.
A NAMAI

Bla<-k Gold Lump arba Egg 16.00. 
r» j. im 71 511 n- run $6.72. St*!;er Scrn-nlngsh Vyskupo Petro Pranciš-1 

Skaus Bučio, M.l.C. para {

Mytą
5 PAMOKSLŲ
J 400 (puslapių knygą, |

GRUNDY MINING 
CANul 7447

CO

BEVERLY SHORES

Spaudos Vajus Mar
guette Parke

Klebono Žodis 
Parapijiečiams

NORTH STDE. — Kalėdų 
šventės jau prabėgo. Laukia
me Naujų Metu.

Šv. Mykolo bažnyčioj Ka
lėdų rytų buvo daug žmonių 
per šešerius šv. Mišias. Aukų 
sudėta $450 suvirš.

Sveikinu visus savo para
pijonus su Naujais Metais, ir 
visus geradarius bažnyčios ir 
tautos. Taiposgi širdingai vi
siems dėkoju už aukas mūsų 
bažnyčiai.

Kun. J. š'aulinskas, kleb.

Sk!
ti.

■ •

L

M:'

Jp-z <

Po švenčių. Vienas Chieagos pirklių krapšto pakaušį, kad neturi kur kalėdinių eglių dė- 
Šiemet Chicagon tiek daug privesta, kad tūkstančiai liko neišpardūotų.

Kaina £1.75
! “DRAUGAS”

2334 So. Oakley, Avė.
J Chicago, Iii.

į Valgia Gaminimas
ai rt ■

Kelioms dienoms papigintas išparda
vimas lotų, kurie randasi ant Mich- 
tgan ežero kranto tarp Indiana State 
Paik lr Michigan City. Y.ra lotų 
kalnuotų Ir lygių, be mi&ko Ir su 
mišku, prie pat ežero lr toliau nuo 
vandens. D»'-l Informacijų taškais 
kreipkitės ) '‘Draugo’’ administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele- 
Įįtnn CANai Y790

HARDMAltE STORE PARDAVIMUI
Seniai (steigta geležių (hardware) 
krautuvė pardavimui pigiai. Ran
dasi geroj vietoj. Kaina $4500 casli. 
Nemainysiu., Rašykite: Draugus, 2334 
So. Makley Avė,, Chicago, Box jii7 6.

REIKALINGA MOTERIS

Reikalinga moteris tarp 20—35 me
tų amžaus, padėti šeimininkei na
muose. Kreipkitės 1510 So. Atbany 
arba skambinkite Roekwell 3037.

— ■■ Skaitykite Biznieriij 
Bargenus

Būsimųjį sekmadienį, bū
tent, sausio antrų (2) dienų,
Gimimo parapijoj, Marųuette 
parke, prasidės katalikiškos 
spaudos vajus, kuriam vado
vaus pats tos parapijos klebo
nas Kun. A. Baltutis. Sausio 
antrą Kun. Ant. Andriušis pa
sakys pamokslų apie spaudų, 
o tų pačių dienų antrų valan
dų salėj bus prakalbos ir svar
bus pasitarimas katalikiškos 
spaudos platinimo reikalu. Vi
si lietuviai katalikai yra kvie
čiami atvykti j šias svarbias 
prakalbas ir susirinkimų, kad 
pasiklausyti ir aptarti visiems
bendrų ir kiekvienam sųmo- _______
ningam lietuviui katalikui rū- West Pullmane Kal?dų šve. 
pimų reikalų. nt- ]abaį gra?iai ir jgkilmin,

; gai praleista. Per šešerius šv. 
Naujų Metų Sutiktuvių | Mišias žmonės lankė bažnyčių.

Vakaras lubai skaitlingai. Reikia pa-
į girti parapijos chorų ir varg. 

T0WN OF LaKE. — Mo- S- Rai,Q az grazų Kaledl> d,e’

Šauni A. R. Skyriaus 
Darbuotė

Graži Proga Paremti 
Kilnų Darbą

Gražiai Priėmė

| Didelė 223 puslapių knyga ]
I su naujausiais receptais į 
| vairių valgių gaminimui,!
I pyragų pajų ir duonų kepi-B JJ mui; įvairių konservų ir J

■

West Pullmano 
Naujienos

terų Sųjungos 21 kuopa ren
gia Naujiems Metams sutikti 
vakarų gruodžio 31 d. parapi 
jos svetainėj, prie 40 ir So. 
Wood st.

Bus gera muzika ir kitokių 
pamarginimų. Sųjungietės ma
loniai visus priims ir pavai
šins.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Komisijoj darbuojasi pirm. J. 
Čepulienė, J. Stngienė, S. Ba- 
jjtkaitė ir O. Narkienė.

Kų sųjungietės rengia, nie
kuomet nieko neapvilia. Ver
ta jų vakare dalyvauti.

įžanga tik 25c. Sąjungietė

noje giedojimų. Be to, per 12 
vai. Mišias gražiai giedojo Ka 
lėlių giesmes jaunimo klūbo 
choras, kuriam vadovauja F. 
Paliliūnas.

Vestpulmaniečiai Kalėdų 
dienoje parapijos reikalams 
sudėjo gražių aukų — $725.

Pataisymas

Kaip buvo rašyta “Drau
ge” ‘(gruod. 23 d.), kad ko
misija knygoms peržiūrėti iš
rinkta Maziliauskienė, B. lBy- 
tautienė ir V. Damkieuė. Tu
rėjo būti Maziliauskienė, Ale
liūnienė ir Ežerskienė.

Taipgi rėmėjos ir rėmėjai 
sudėjo aukų $7, už kuriuos 
buv,o surengti vietinėms sese
rinis Kalėdų pietūs. Seserys 
labai džiaugės už tokią auką.

A. D. K.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus para 
pija ržymiai auga ir progre
suoja. Turime du kunigus, ku 
rie nuoširdžiai dirba parapi
jos ir žfenonių naudai. Šventė
se ir sekmadieniais bažnyčioje 
žmonių negalima sutalpinti į 
suolus. Kolektos būna tris 
kartus didesnės,, kaip huvo 

I prieš 5 metus. Tai nuopelnas 
mūsų sumanaus ir pasišven
tusiu klebono kun. A. Lin
kaus, kuris moka vienybėje 
su žnvmėmis dirbti ir gražią
tvarkų palaikyti.

TOAVN OF LAKė. — šv.
Kazimiero Akad. Rėm. 1 sk. 
valdyba sveikina visas rėmė
jas linkėdama laimingų 1938 
m. ir dėkoja už darbavimųsi 
šiais metais vakarienėse, pik
nikuose ir kitose pramogose. 
Dėkoja kleb. kun. A. Skrip- 
kui už salę ir pranešimus ba
žnyčioj, “Draugui” už skel
biamus pranešimus savo skil
tyse ir visiems už paramų.

Pirm. ė. Ogentienės pasida- Sl 
rbavimu, į amžinus narius į- 
stojo M. Šveikauskas. Jei dau
giau būtų tokių rėmėjų, tai 1 j 
skyr. gerai gyvuotų.

Kinčinienė įrašė naujų narę 
Ameliją Navickienę.

Kinčinai laiko mėsos ir vai 
šių krautuvę, adr. 4441 So. 
Honore St. Jų krautuvėj ga
lima rasti dideliausį pasirin
kimų visokios rūšies mėsos. 
Remkime tuos, kurie reipia 
seseris.

E Ogentienė pranešė, kad 
naujų nariij vajus prasidės 
sausio 1 d. Kas daugiausia 
įrašys narių, gaus gražių do
vanų. Tikimasi, kad, kada va
jus pasibaigs kovo mėn., tai 
didesnė dalis townoflakiečių
priklausys šiai organizacijai, 

i . ' ' 4
Toji pati skyr. valdyba pa

siliko ir 1938 metams: dva
sios vadas kleb. kun. A. Skri
pkus, pirm. E. Ogentienė, vice 
pirm. O. Sriubienė, nutarimų 
rašt. E. Andreliūnienė (Ogen
taitė), fin. rašt. S. Bartkaitė.

Skyr. susirinkimai esti kas 
mėnuo antrų savaitę, 1 vai. po 
pietų. B.

MARŲUETTE PARK. - 
Ateinantį sekmadienį, sau

sio 2 d., parapijos sveta’nėje 
2 vai. po pietų rengiama bun
co party pramoga. Jų rengia 
Marijonų rėmėjų vietinis sky 
rius. Komisija, susideda iš da
rbščių veikėjų — A. Pukelie- j 
nės, A. Jonaitienės, T. Gobė-' 
rienės, Dargelienės, Druktenie- J 
nės, A. Rimidaitės, B. Nenar- 
tonio ir kitų, stropiai rūpina- 

kad išplatinūš galybes ti
kietų ir gavus gražių dovanų, 
kati atsilankusius svečius ir 
vietinius kuogražiausiai priė
mus ir pavaišintos, ir nė vie-

T0WN OF LAKE. — Gruo 
džio 2G d., A. J. Stugių na
muose įvyko Moterų Sųjun
gos 21 kuopos knygų peržiū-. 
rė.įamas. Pasirodė, knygos tva
rkiai vedamos gabių raštinin
kių sesučių Bartkaičių, taip 
gi nemažai yra pinigų ižde. 
Narių M. S. 21 kp. turi 80 
Taigi, kuopa gerai gyvuoja. 
Kp. turi darbščių pirm. J*. Ce 
pulienę, vice pirm. M. Sūdei - 
kienę ir kitas valdybos nares.

Po darbo šeimininkė J. Stu- 
gienė pakvietė visas vakarie
nės, kurinį dalyvavo ir 21 kp. 
dvasios vadas kun. J. Juška.

Po vakarienės kp. pirm. J. 
Čepulienė, sųjungiečių vardu.

preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi i 
šokių naudingų patarimų I
šią knygą galima gauti per pai-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato

giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

nų neišleidus neapdovanojus.
Pramogos tikslas, kaip mato- j I^b-kdjo Stugiams už malonų 
te, begalo gražus ir kilnus, ir;
už tai yra vertas paramos.

Kadangi supuola dvi šven
tos dienos, tat dėlei įvairumo, 
neprošalį atsilankyti į rengia
mų pramogų, kas rengėjams 
priduos daugiau gyvumo ir at
sparumo ir ateityje darbuotis 
ne vien tik Marijonų reikalais, 
bet taip pat neužmiršti ir sa
vo parapijos.

Abelnai, pageidaujamu, kad 
kitų kolonijų Marijonų sky
rių bendradarbiai ir šiaip ge
ros valios žmonės nuvyktų į 
svečius pas marketparkiečius, 
o jie už tai bus labai dėkingi 
ir maloniai pritins. J. K.

> J. Stngienė yra viena darb
ščiausių sųjungiečių. Stugis y- 
ra parapijos komiteto nariu. 
Abu niekuomet neatsisako nuo 
gerų darbų. Yra žymus para
pijos ir draugijų rėmėjai.

Sąjungietė

Iš AVasbingtono, D. C., pas 
savo tėvelius šventes praleisti 
parvyko Sophia Kinpelifltė. Il
gus metus ji gražiai darbavo
si West Pullmane chore, vy
čiuose ir kitose dr-jose. Ji di
rba Lietnvos atstovybėj. Rap.

PRANEŠIMAS

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

BRIGHTON PARK. — Su
sirinkimas LRKSA 160 kuo
pos bus sausio 2 d., tuojau 
po pamaldų, mokyklos kamba
ry. Prašoma visi nariai daly
vauti, ues turime daug daly
kų svarstyti.

V. Paukštis, rašt.

Teisybės Mylėtojų
Draugijos Vakaras
Sausio 2 d. Teisybės Mylė

tojų draugijos bus 40 metų 
jubiliejaus vakarėlis, kuriam 
bus sulošta dviejų aktų* ope
retė “Nastutė” -Lietuvių* Au y 
ditorijoj. »

Visi kviečiami atsilankyti.
Po programos bus šokiai.
Rengimo komisija; Emilija 

Nesteckis, A. Venckienė ir P. 

Juozą pavičia.
Emilija Nesteekienė

Nėra puikių vilčių, puikių 
progų žmogui neturinčiam au
kštesnių palinkimų.

[ tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
RASTINĖJE

£1.00
------ r*

CARPENTER
IR

CONTRACTOE
2223 West 23rd Place

lAtlieka visokiua medžio darbus, 
[didelius ir mažus, už prieinamą 
[kainą. Apkala namus šingeliais. 
1 Dedame stogus.

Turi 85 metus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAGO

Jonas Yerkes
lietuvis plum;beris 

ŠILUMOS 

ir

SEWERAGE

KONTRAKTORIUS

•
Gas Fitting-Instaliing 'Beer 

Pumps & Coils.
Nei vienas darbas per dide
lis — nei vienas per mažas. 

Lvngvūs Išmokėjimai
•

2424 W. 69th Street
Tel. Hemlock 2867

•
Res. Tel. Republic 5688 

Chicago, Illinois

Beware Kidney 
Germs if Tired, 
Nervous, Aching .(

Manant statyti aau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 

Contractor and Builder,
8739 Bo. Maplewood Avė., 
Telefonaa PROapect 1188.

Are you Rnn Dom, Nerrous, suffer Aehlng 
Or Bwollen Joints? Do you Oet Up Nlghts. or 
jufler Irom Bumlng Ptssages, Freąuent 
Iii adachea, Lee Pains, Backacbe. Dizstness, 
Pufify EyelldsJLoss of Appetlte and Energy? 
If so. the trlie cauae often may be germs 
dr .elootd ln the body durlng colds, or by 
bad teeth or tonųjia that need remorlng. 
These germs may attack the dellcete mem
branos of yoifr Kldneys or Bladder and often 
eaute much trouble. Ordinary medlclnes 
can’t help much because they don’t flght the 
germe. The doctoi'a formula Cyatea, no* 
stocked by all dniggisti. atarta flghtlng Kid
ney garma la S hours and mušt prove entlrely 
satlsfactor# ln 1 week and be exactly the 
medicine you need or money back la įuar- 
anteed. Telephone your druggist for Cy»«ex 
(Slsi-teai -today. The guarantee,proteets 
4ou Copr. 1837 The lino* Co.

Zęmo greitai atleidžia Nieltančląa 
Raahea Ir Rtngworn akauamua 
— auktabdo Eoaema, Spuogų Ir 
panagus odos neamagumua. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me-
itua. Ir viai gyr# ją kaipo Svarią, 

saugią, atsakančią gyduole pa. 
lengvinimui odos nteMJImams. 
Užtvirtinta Good Houaekeeping 
Bureau. No. 4174. I6o. <0& |1. 
Visose vaistinėse.žemo
FOR fcKIN IRRITOTIONS

COAL
Anglys

• ••••*<
$600
575
600
600
500

ILLINOIS 
ANGLYS

Lump «....

Mine Run 
Egg .....
Nut

Screenings (Indiana)
PIRKIT DABAR!! KAINOS 

GREITAI KYLA 
PRISTATYMAS MIESTE IR

l PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKAS

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu- j 
viSką Krupniką su | 
karšta arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik I 
j tavernos. Ten L| 
reikalaukit.
Į kitus miestus ta-l 
varnams orderius pa-į 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit Į 

mūsų labelj

INTERNATIONAL
Wine 8č Liquor Co. 
FRANK VIZOARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.

CHICAOO, ILL.
Phone Boulevard 0470

TKAOI WISE
MARK

The wiae and pleasant way to relieve a cough due to a cold ia a 
Smitb Brothers Cough Drop. (TWo kinds: Black or Menthol—5f.)

SmitliBros.Cough Drops are tiie only dropseontainingVITAMIN A
This i> the vitamin that raitės the resinaoce of the mucous 
membranes of the nose and throat to cold and cough infections.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue • Tel. REPublic 8402 2 Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


