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Krašto vokietininkai pakilo veikti 
prieš Lietuva ir jos vyriausybe 

Stato reikalavimus ir 
nori skuboto atsakymo 

BERLYNAS, gr. 7. — Field- j Kramto gubernatorius laišku 
maršalo Goeringo minties reiš; direktorijai pasiūlė ta visa rei 
kėjas laikraštis Essener Natio kalą pavesti aptarti advokatų 
nal Zeitung ir kiti nacių lai- komitetui. Bet vargiai direkto-
kraščiai iškėlė aikštėn, kad rija priims ši pasiūlymą, pa-
Klaipėdos krašto voldetinin-1 reiškia Essener Nat. Zeitung. 
kai naciai planingai dirba už 
šio krašto atplėšimų nuo Lie- KAUNAS, gr. 7. — Nepap-
tuvos. Visi jų žygiai supuola rastas j tempimas didėja Klai-
su atplėštų nuo čekoslovaki- pėdos krašte artinantis seime-
jos Sudėto sričių nacių žy- lio rinkimams, įvykstantiems 
giais. Klaipėdos vokietininkai ateinanti sekmadienj, gruodžio 
stato Lietuvos vyriausybei sta 11 d. 
čiai nepriimtinus reikalavimus Vokietininkai naciai siekia 
ir nori, kad Lietuvos vyriau- laimėti rinkimus ir paskutinė-
sybė jiems be jokių atidėlioji- mis dienomis pradėjo griebtis 
mų atsakytų, ką ji mano darv- net žmogžudvsčiu. 
ti. [ -T 

Vokietininkai mirtinai apdau-
žė vieną lietuvi šoferį, kuriam 
j skelta galv 
mirė. 

Kito užmušto lietuvio darbi 

Vilniaus vadavimas tęsiamas 
Vokietijos užs. reikalų ministras Ri bl>entropas (kairėje) ir Prancūzijos užs. 

reikalų ministras Bonnetas pasirašo nekariacimo sutartį Paryžiuje. (Acme teleph.) 

Klaipėdos krašto vokietinin
kų reikalavimai yra ultimatu
mas Lietuvai. Anot nacių lai
kraščių, štai ko jie reikalauja. 

Lietuviu tauta neišsižada Vilniaus, 
nepaisant V. V. sąjungos uždarymo 

Amerikiečiai raginami dirbti 
Vilniaus vadavimo darbą 
KAUNAS, gr. 7 ("Draugui" kablegrama). — Vilniaus 

Vadavimo sąjunga ir Vilniaus Geležinis Fondas I^ietuvoje 

uždaryti. Bet lietuvių tauta neišsižada Vilniaus. Jūs gyven

dami kitose sąlygose dirbkite toliau visos tautos vardu gar

bingą .Vilniaus vadavimo darbų. Buvę -VYS ir YGF komi

tetai 

ROMOS BERLYNO AŠIS 
NEPALAUŽTA 

1 jėge, nes Klaipėdos vokietinin-

1. Išlaisvinti visų Klaipėdos ninko suraišiotas lavonas ras. 
komendanto nubaustus vokie- tas pamestas griovyje. 
čius vykdant karo stovi Klai- ' 'Z. . . 
pėdos krašto. Lietuvos vyriausybė yra be 

2. Panaikinti 
rastas priemones ryšium su Į ^ 
buvusiuoju per 12 metų karo! ' 
stoviu Klaipėdos krašte. » i * Z I lT-c 

Q D ., . PARYŽIUS, gr. S. Panaikinti mokesni už vi-' ^ 
zas. 

KARDINOLAS TOLIAU PA-
ir jis neužilgo S I L I E K A BAŽNYČIOS PLĖ

TIMO DR-jOS KANCLERIU 
f BEKL.YNA&; g?. 7. — Vo-

Chicagoj pasibaigė Katalikų kietijos vyriausybės sluoks 
Bažnyčios Plėtimo draugijos niuose ir nacių spaudoje užtik 

-NAS, 

NAUJAS IŽDININKAS 
PARDUOS NUOSAVYBES 

Cooko apskrities naujas iž-

LIETUVOS VYRIAUSYBĖJE 
PADARYTI PAKEITIMAI 

KAUNAS. — Perrinkus Lie- kalų viceministras, o prieš tai 
tuvos valstybės prezidentą, e-:— Lietuvos pasiuntinys Latvi-
samu papročiu atsistatydino ir jai. Brig. gen. Kazys Mustei-
vyriausybė. Naują vyriausybę kis iki šiol buvo karo mokyk-
sudaryti valstybės prezidentas los viršininkas. Jis yra baigęs 
pavedė ligšioliniam ministrų užsienyje generalinio štabo a-
tarybos pirmininkui VI. Miro- kademiją. Jonas Gudauskis iki 
nui. Gruodžio 5 d. valstybės šiol buvo apeliacinių rūmų 

metinis suvažiavimas. Jo Emi- rinama, kad 
neneija kardinolas Mundelei- eūzijos pasi 

Vokietijos Pran- d m i n k a s *; Toman kreipės ap -prezidentas patvirtino naujo-; (aukštojo teismo) pirminin* 
irašvta nekariavi- 5 k n t i e s teiSman ė)"** i e l"J- šios vyriausybės sąstatą, kurį kas, o prieš tai Panevėžio apv-

kų užnugaryje stovi nacių Vo- nas, Chicagos arkivyskupas, mo sutartimi nieku būdu nepa-
ir toliau pasilieka draugijos laužta Romos Berlyno ašis. Sa 
kancleris — vyriausias vadas, ko, italų vokiečių draugišku-

Suvažiavime dalvvavo 7 ar- mas ir toliau, pasiliekąs tas 

NAUJAS KONGRESAS 
PRAVESIAS PREZIDEN

TO SUMANYMUS 

kertinis akmuo, ant kurio sta
toma naujoji santvarka Euro
poje. 

BRITAI NEGRĄŽINS KO
LONIJŲ 

7. — Pasi 
nekariavimo sutartį su kivyskupai ir 53 vyskupai 

[Prancūzija pagaliau Hitlerio 
4. Panaikinti valstybės ir gy i gūdrvbės ima aiškėti. Vokieti-

ventojų saugumo įstatymą j o s n a e i u laikraščiai pareiš-
5. Panaikinti valstybinio kia, kad Prancūzija dabar Vo-

saugumo policiją. i kietijai ne vien neturi kliudy-
6. Perduoti Klaipėdos vokie- ti laisvo veikimo rytinėj Euro-

čių direktorijai krašto vokie- poj, bet dar ir turi pripažinti LONDONAS, gr. 7. — Bri-
čių užsienių reikalų jurisdikei- kai kuriuos Italijos reikalavi-! Chicagoj lankėsi ir kalbėjo tanijos dominijų ir kolonijų 
j?- j mus — paduoti jai reikalauja- senatorius E. R. Burke, dem. sekretorius M. MacDonaldas 

7. Spausdinti pasus vokiečių m^ Tunisiją ir kitas teritori- iš Neb., demokratų vadas sena šiandien parlamente pranešė, 
ir lietuvių kalbomis. į jas. 

8. Panaikinti filmų ir imporj Kadangi Prancūzija nėra g r e S & S P i r m i a u s i a svarstys ir 
tuotų publikacijų cenzūrą. lįnkusi taį v i s a p a d u o t į I t a U. P r a v e S k a i k u r m o s P r ^ e n t o 

rj •. • . ,. _ . Roosevelto sumanvmus ir pa-
Zeitung: jai, ateinanti sausio mėnesį 

mus parduoti 26 milijonų dol. sudar i ministrų tarybos pir- gardos teismo pirmininkas. J . 
vertės nuosavybių, už kurias m i m n k a s — VI. Mironas, už- .Skaisgiris buvo žemės ūkio vi-
nemokėta mokestys (taksos). sįenjų reikalų ministras — S t Iceministras, o prieš tai — tos 

Jei iki šio gruodžio 17 d. tij Urbšys, vidaus reikalų minis- pat ministerijos miškų depar-
nuosavvbių savininkai nesi- tras — Silvestras Leonas, kra tamento direktorius. Susisieki-
kreips šin teisman ir nestatys što apsaugos ministras — brig. mo ministras Germanas buvo 
jokių kliūčių, gruodžio 19 d. gen. Kazys Musteikis, teisin- švietimo ministerijos amatų 
iždininkas turės iš teismo leidi gumo — Jonas Gudauskis, fi- mokyklų departamento direk-
mus pardavimui. 

FEDERALINIAI FONDAI 
— SOVIETŲ PROPA

GANDAI 

WASHINGTON, gr. 7. — 
,te. Jis sakė, kad naujas kon- kad Anglijos vyriausybė esan- Die<> k o n g r e s i n i s komitetas pa 

ti nusistačius negrąžinti Vokie ^ ^ f e d e r a l i n i u p r o j e k t ų 

nansų — Julius Lndrišiūnas, torius, o prieš lai — Panevė-
žemės ūkio — Juozas Skaisgi- žio apskrities inžinierius, 
ris, švietimo. — prof. Juozas Be įvykusių permainų, bus 
Tonkūnas, susisiekimo — inž. paskirtas ministro pirmininko 
Germanas. pavaduotojas, kuriuo numaty-
i Šioje vyriausybėje yra pen- tas gerai Amerikoje žinomas 
ki nauji asmenys. Juozas Urb- dabartinis pasiutinys Didžia-
šys iki šiol buvo užsienių rei- jai Britanijai Bronius Balutis. 

tijai jokių kolonijų. 
Pats Essener Nat. 

pripažįsta, kad Lietuvai vos j Romon -vyksta Anglijos minis-
keli reikalavimai priimtini. To Į tras pirmininkas. Aišku, jis 
liau pažymi, kad vokietininkai; tarpininkaus Italijai ir Pran-
reikalauja Lietuvos vyriausy- j cūzijai ir galų gale privers 
bės greito, be atidėliojimo, at-i Prancūziją pripažinti Italijos 
sakymo. j reikalavimus. 

siūlymus, kurių paskutinis 
kongresas nebaigė svarstyti ar 
ba atidėjo. 

Sen. Burke randa, kad dėl 
nepravedimo tų kaikurių su
manymų šiandien ir jaučiamas 
depresijos užsitęsimas. 

Tarp nebaigtų sumanymų y ' 
ra geležinkelių problema, že
mės ūkio įstatymai, "VVagnerio 
darbo įstatymo pataisymas, 
šelpimo administracijos refor
mos, neutralumo įstatymai ir 

ITALAI REIKALAUJA TU-
NISIJOS 

ROMA, gr. 7. — Čia ir ki-. 
tuose miestuose studentai ir ki naudojasi 
ti italai fašistai vykdo demon
stracijas ir reikalauja vyriau
sybės užimti Tunisiją — Pran
cūzijos koloniją Afrikoje. 

fondų dalis tenka komunistų 
revoliucinei propagandai. Kai 
kuriuose federaliniuose projek 
tuose vyrauja komunistai —-
Maskvos agentai, ir jie tuo 

IŠMOKO RAŠYTI PINIGŲ 
PERLAIDAS NAGiy SPAUDA PUOLA 

RUMUNIJOS KARALIŲ 

ŠILALĖ — TAURAGĖ 
PLENTO DARBAI 

SUSTOJO 
ŠILALE. — Kilus kiaušiniui 

KITO MIESTELIO VIRŠI
NINKAMS KUOVA 

Vienos vaistinės Chicagoj 
patarnautojas Russell Errett, tLYNAS gr 7 — Na-
20 m. amž., išmoko rašyti A- L s p a u d a a t k a k I i a i p ū o l a įu_ 
merican Express pinigų per - : m i m i j o s ^ ^ ^ ^ ^ 

keletas kitų. 
Kai su tais visais klausimais d ė l grindinio ar jis grįsti ta 

bus apsidirbta, šaly ir bus m- šytais akmenimis — ar smul-
laukta gerovės. | *™ skalda, plento darbai buvo! H Raštingai areštuotų automo 

sustabdyti. Dabar jau plento b l I l s t u > 

Neseniai teismo keliu apsidir
bta su Dranoor miestelio vir
šininkais už automobilistų gan 
dymą ir išnaudojimą. Dabar 
jau kliūva ir Crestwood mies
telio viršininkams, kurie turė
jo gražias pajamas, renkamas 

sybė veda griežtą kovą su fa
šistine rumunų geležine sargy
ba. 

laidas, pavogė perlaidų blan-
kų sąsiuvinį ir išvyko į vaka
rines valstybes rašydamas ir 
keisdamas perlaidas. 

Būdamas Kalifornijoje jis! Spauda atvirai pareiškia, 
laišku pranešė Chicagoj liku-.k*1 Rumunijos vyriausybei 
šiai savo mylimajai, kad grį- |b us atkeršyta už rumunų fa-
šiąs su sužadėtiniu žiedu. Grj- Į astų vado Codreanu ir jo pa-

I 
žo ir tuojau pakliuvo į polici- į 
jos rankas. 

idėjėjų nužudymą. 

1613 "West Huron gt. namų 

Išpažino, kad jis su perlaidų 
blankais pelnęs iki 500 dol. 

Chicagos policija po ilgų ir 
sunkių pastangų pagaliau su- i 

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS 

ORAS jau 
PARVYKSTA AMBASADO-! pastatyta apie 8 kilometrai. 

RIUS KENNEDY -Kitais metais numatyta pas-
LONDONAS, gr. 7. — J. AJ ta ty t i vel 7 kilometrai. Dalis gaisre žuvo R. Bohringer, 68 skaldė net keturias vagių, plė- CHICAGO SRITIS. — Šian-

Yalstybių ambasadorius Bri-įžemės darbų jau atlikta šie-j m. amž. Jo žmonia Deiia vos šikų ir kitų piktadarių gaujas, dien iš dalies debesuota; maža 
tanijai J . P. Kennedy ateinan a» t . Dabar jau. dėl blogu oro išvaduota. 13 m. amž. sūnus [ suėmusi net trylika jaunuolių,' temperatūros atmaina. 

, tį šeštadienį garlaiviu Oueen 
Mary išvyks i Ameriką. 

sąlygų sustabdyti 
darbai. 

ir žemės išsivadavo pro langą nušokęs nuo 16 iki 22 m. amžiaus. Ti 
ant pašalinių namų stogo. | kimasi suimti jų daugiau. 

Saulė 
4:19. 

teka 7:06, leidžiasi 

t 
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BendradarMams, ir koreepoudentains ra.<rtų o«5e*n»aiu» 
)«* neprasooi* tai padaryt ir neprlsiyniiiama tatn Mks 
tai pastų teakiu K^dakrtj* pasilaiko sau t»i»e '*: 
•jtt Ir trumpinti *teu* priatvatus raatue ir ypa< ko
respondencijas euiyjc oa.vo uuožiOroa Koreapond^ote 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja 
mašinėlėj paliekant dlaeiius tarpu* patau<ymatos, ven 
glant polemikos ir asmeniškume P«». <)u«i'j« kor-» 
pondeneljOb iaikm^tln nededamos 

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Entered as Second-CTasa Matter Uarca II. i s v •> »• 
Chicago, Ullnois L'nder be Act ot iJarcb S. ISlt 

L 

Iš šio ministrų sąstato matome, kad ka- # 
binetas sudarytas tik iš tautininkų. Bet vi
si čia suminėtieji asmenys, kiek yra žino
ma šių žsdžių rašytojui, yra valstybei atsi
davę ir, berods, tautos vieningumo šalinin
kai Dėl to šiuo tarpu yra daugiau vilčių 
negu kuomet nors pirmiau, kad bus einama 
prie sudarymo tokios Lietuvos valdžios, ku
ri atstovautų ne viena kurią žmonių grupę 
ar partija, bet visų, tautų ir į valstybės 
daroą įtrauZitų visas geriausias mūsų tau
tos jėgas. Atsižvelgiant į šiandieninę tarp-

Laiškai Iš Nippono (Japonijos) 
Rašo Kun. V. Mažonas MIC. 

= ^ i <f 

rfr 
V. Rengiasi audra. - Krikščionybe Nippone 

nuo 1582 iki 1598 

(Tęsinys) privalo tai turėti galvoj . Ai 
girdžiu, kad esti ir vyrų, ku ' 
rie tampa autografų mania
kai (lyg pamišėliai). J i e tu
ri nuo to susilaikyti. Žinoma. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
3 0 METŲ 

Jubiliejinis Koncertas n 

II. Tauta Neišsižada Vilniaus... i 
Kai buvo gauta žaria, kad Lietuvos vy

riausybė uždarė Vliniui Vaduoti Sąj-angą. 
mūsų dienraštis pabrėžė, kad jei kada Lie
tuvos vyriausybės aktai negaiima pavadinti 
mūsų tautos vauios išreišiiinu, tai priėmi
mas Lenkijos ultimatumo, uždarymas Viiniui 
Vaduoti Sąjungos ir kitos daromos lenicams 
nuolaidos. Buvo pabrėžta ir tai, kad nežiū
rint kokias sutartis su lenkais darys Lietu
vos vyriausybė, mūsų tauta neužmirš Lenki
jos padarytos jai skriaudos, Vilniaus neišsi
žadės, Vilniaus atgavimo darbų varys toiiau. 

Tokiam mūsų dienraščio nusistatymui pri
tarė ir kiti katalikų laikraščiai. "Darbinin
kas"' pastebėjo, kad: Tenka tik abiem ran
kom pasirašyti -po tuo pareišjrimu ir Vil
niaus Vadavimo oųjungos darbuotę visišKai 
parsigabenti į AmeriKą '•'. Prie to dar pri
dėjo, kad mes, amerikiečiai, "Sčrovišku pa
siryžimu pasiimkime nebe naują, mums naš
tą — gelbėti Lietuvos nepriklausomybę ir 
vaduoti Vilnių'1. 

Džiugu pažymėti, kad budėjo ir mūsų vei
kimo centras — A.L.R.K. Federacija. J i lyg 
nujausdama, kas galės įvykti Lietuvoje, kvie
čia Federacijos Taryoą į suvažiavimą gruo
džio 15 dieną Pittsburghe ir pirmoje vieto
je į suvažiavimo dienotvarkę įdeda paverg
tojo Vilniaus vadavimo reikalus. 

Šiandien gauta kabiegrama iš Kauno nuo 
Vilniui Vaduoti Sąjungos ir Vilniaus Gele
žinio Fondo komitetų uždeda lyg ir antspau
dą ant mūsų nusistatymo ir jau pradėtų 
darbų. Kabiegramos turinys yra toKs: 

"VILNIAUS VADAVIMO SĄJUNGA 
IR VILNIAUS GELEŽINIS FONDAS L1E 
TUVOJE UŽDARYTI. BET LIETUVig 
TAUTA NEIŠSIŽADA VILNIAUS. JŪS 

GYVINDAMI UŽSIENYJE SĄLYGOSE 
DIRBKITE TOLIAU VISOS TAUTOS VA-
R u u UA&B1NGĄ VILNIAUS VADAVIMO 
DARBĄ." .. _ . ^ . 

Toks tai lietuvių tautos balsas, toks tai 
yra Lietuvos visuomenės atsiliepimas į išei
vijai, kuri buvo, yra i r pasiliks ištikima sa
vo senajai Tėvynei. 

Iš mūsų pirmesnių pareiškimų, iš Fedcra 
cijos nusistatymo ir jos pradėtų darbų, iš 
šios kabiegramos yra visiškai aišku, kad ir 
Lietmos visuomenė ir Amerikos lietuvių vi
suomenė yra vienodai nusistačiusi, kad Vil
niaus neišsižadės ir vieningai dirbs jo at
gavimo darbus. Visi vieningai ir galingai 
sakome — "Mes be Vilniaus nenurimsim!- ' 

Kad HideyoM nuteikus ve! 
tautinės politikos konjunktūrą ir į dabartinę p a ^ į ^ kt&šeįoni, atžvil-
Lietuvos padėtį, prie to ir reiktų eiti. ^ l n d i j o g ^ ^ . ^ ^ 

__ , . t ~ .„. rašė jam laišką ir paskvrė tė-
K a r d i n o l o Sugr jZ imaS j ̂  Valegnanį kaipo karališką * r a ž u s dalykas būti * * * * * 

pasiuntinį, kuris iškilmingai S i a m svetimšalių atžvilgiu. 
Praėjusį antradienį grįžo iš Romos Jo 1 5 9 1 metai& Kioto Hideyosi b e t v l s a i ^ r k t i n a , jei prie 

Eminencija Kardinolas Jurgis Mundelein, b u v o r i i m t a s Tačiau savo to mes • * " W | Į H " » ! • * • rasi-
Chicagcs arkivyskupas. J i iškilmingai pasi-
tiko keliolika tūkstančių žmonm, miesto ma- *"" / /..* ° 
jerui ir kitiems aukštiems vyriausybės at- P a n e i g ^ *o*K** su jų 
stovams vadovaujant. Tą sutikimą piačiai tikėjimu, kurs, pagal jo nuo-
aprašė ne t ik Chicagt* dienraščiai, bet viso m o n?> a r d ą s ramybę ir tvar-
šio krašto spauda. ką žmonėse: prekybą su por-

Jo Eminencija grįžo iš Romos atlikęs sva- tugalais ir toliau palaikysiąs, 

• nį išdidumą. Viso dalvko šak-
nauru n ^ s &5udi mūsų auklėjime mo

kyklose. Pamatysime, kas čia 
galima dar tuo atžvilgiu pa 
d a r y t i " . 

Mat, kiek aš esu susipaži-

ĮVTKSTA 

Sekmai, Sausio-Jamiary 2 2 , 1 9 3 9 
SOKOL SVETAINĖJE 

2345 So. Kedzie Ave., Chicago, Illinois 

ŠV. KAZrMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ, 

PROF. MUZ. A. POCIAUS ANTIF0NALIS CHORAS 

DALYVAUJA •DRAUGO" KONCERTE! 

N. B. Maloniai prašome visų Organizacijų ir Draugijų 
" D r a u g o " koncerto dienoje nedaryti jokių parengi
mų, o atsilankymu paremti savo dienraštį 'Draugą'. 

\ 

f rbią misiją. Jis dalyvavo reikšmingose pir- bet milijonierius bausiąs mir- " ^ s u ^ P P 0 " 0 gyvenimu h 
mosios Jungtinių Valstybių pilietės Motinos ties bausme, jei išdrįs tęsti a P 8 1 - k a i t C ^ apie šią tautą ir 
Gabrini beatifikavimo iškilmėse. Atliko vi- krikščionvte* platinimą. Bet K a t a l i k ^ Bažnyčios istoriją, 

katalikybės e s u ! i n k ^ t v i r t in t i , kad kaip 
tik tas nelemtas rasiniu išdi
dumas ir valdžios troškimas 

kur^ Hide- ,3US ^ ^ e y o s i o pakripimo sva- vietą. Taip ir <mūsų Susivie- me ir ugdyme lietuvybės ir 
yosi valdžia dar nesiekė. Bet ^ ^ " ^ priežastis katalikybės nijimas su savo visais kilniais tikybos išeivijoje. J is dešini-

krikščionybės 
ir šio grąsin»mo 
skelbėjai nepabūgo, nors kai 
kurie jųjų persikėlė į gretimą 

są eilę kitų svarbių bažnyčios reikalų. Ro
moje jis buvo pagerbtas ne tik Bažnyčios 
valdžios, bet ir Jungtinių Vaistybių amba 
sa^riaus, kuriam buvo duotos instrukcijos 
iš Vašingtono pasitikti Jo Eminenciją. Sis 
įvykis lyg ir glaudžiau sujungė Bažnyčios 
ii valstybės bendradarbiavimą. Del to j i s k l t i l i k o a n t K u , s u ***<* 
yra reikšmingas. į P r i a m e Kioto mieste. 

Kardinolas Mundelein yra nudirbęs mil- Kokia buvo tikroji priežas- k u Bažnyčią, klaidingai 
žiniškus darbus Chicagos arkidiecezij-oj. č i a i t i s ir motyvai tokio Hideyosi Jami, kad ji savo visuotinu-
jis yra aukštai gerbiamas ir katalikų ir ne- pasikeitimo, ir šiandie L«tori- i n u Hiįitrtnti I l o m ^ impeii-
kataiiKų. J is yra didelis šalininkas ir vyk ,'kai nežino. Anie jo pirmame i o s visuotinumui, ka ir dabar 
dytojas socialinio teisingumo, kuris kraštui rašte išdėstvti kaitinimai, į d a r o tctali^tinė valstybes tai 
taip labai reikalingas, jis vrademokratijos kurmo, t K o e ! h o b u v o ^ į " ; ! ; 
prmcipų gynėjas ir uią. apaštos^ Jo, E-; k ^ k a i m a t o m e ? j r o d e s : g i v a i z d ū O J a • 
mmencijos^ autontetas visui-yra didelis rr jo - . s i l p n u r n a 7 n e g a , e j o būti tik- i k m e d J ia«r inSf ekononiin 
tartas zoois vienu a r kitu klausimu yra ta ip . , *V . . . ^ K m e a z i a s m i i a i - eKononunj. 

• ru pamatu tokio griežto su b e t i r v i s ą dvasinį gyvenimą 

MŪSŲ CENTRALINĖ ORGANIZACIJA 

Kilnūs užmanjniiai visuomet pamatai, mūsų Susivienijimas 
randa kilnių žmonių veikioje užima pirmąją vietą palaiky-

n e t nenaudai. Juk ir Romos cie- siekiais rado nemaža Įtakos timL< tūkstančių lietuvių jun-
soriai, norėdami valdyti visą ne tik lietuvių ateivių, bet ir gia sklandžiai, vienon grupėn 
pasaulį, ėmė naikinti Katali- čia gimusių jaunuolių tarpe, ir cementuoja juos tikybiniu 

Kad taip vra, aiškiai rado ******** taiP> ka<* i * ^ i -
skaitlines ir kiti nuveikti šios "? l r . h e k a . ****** i r P ^ k -

manv-

organizacijos darbai. Nors na-

svarus. kad jis paskelbiamas visuose pasau
lio kraštuose. 

Dieve duok, kad Jo Eminencija dar pa
gyventų mūsų tarpe ilgiausius metelius. 

Stalino Diktatūra 

Katalikų Bažnyčia grynai savo tikinčiųjų 
lėšomis išlaiko visame pasaulyje misijų kraš 
tuose apie 2000 našlaičių prieglaudų. Tarp 
jų Azijcje 1073 su 66.996 vaikais; Afrikoje 
617 namų su 30.995 našlaičiais; Pietų saiost 
126 namus su 9.545 vaikais. Amerikoje 92 
namus su 3.920 vaikų ir Europoje 67 namus 
1,855 vaikais. Tų visų vaikų išlaikymas Baž 
nyčiai į metus kaštuoja milijonai dolerių. 

[Į APŽVALGA"!! 
Vokietijos Pasiruošimas 

Del Atmainų Lietuvos Vyriausybėj 

Tuo tarpu oficialinių žinių apie persior
ganizavimą Lietuvos ministrų kaoineto netu
rime. Iš privačių šaltinių sužinome, kad at
mainos yra gana stambios. Ministru pirmi
ninku pasilieka KUN. VLADAS MIRONAS, 
tačiaiu paskirtas jam pagelbininkas — eks-
chieagietis ADV. BRONIUS BALUTIS, bu
vęs pasiuntinys Vašingtone ir Londone ir 
tarnavęs Lietuvos užsienių ministerijej nuo 
pat valstybės įsikūrimo pradžios. Užsienių 
reikalų mmisteris St. Lozoraitis pasitraukė. 
Jo vietą užėmė M. UEBšYS. ligšiol buvusis 
užsienių reikalų vice ministeris. Yra ir dau
giau pasikeitimų. Į ministeriu kabinetą įėjęs 
GEN. K. MUSTEIKIS, buvęs Karo Mokyk
los viršininkas, baigęs aukštus karo moks-

Vokietijos aviacijos ministro Geringo lai
kraštis "Kazional Zeitung'? plačiai rašė a-
pie aviaciją ir nurodė, kaip Vokietija buvo 
pasiruošusi karui. Praėjusį gegužės mėnesi 

į lu.vrs pradėtas intensyvus vokiečių armijos 
! stiprinimas, kuris buvo daromas griežtoje 
; paslaptyje. Vpač daug dėmesio buvo krei

piama i karo aviaciją. Tarp kitko minkna, fu 

kad Sudetų krašto 
*• 

• lėktuvų. Bendrai apie 
Z." rašo: 

misionieriais elgesio. Matyt, tvarko vien tik valstybė arba 
būta čia iŠ šalies nedraugin- t ikriau pasakius, t ie. kurie 
gos krikščionims agitacijos i r | s t o v i t ^ vfr«a>&*. Ka ip ie-' 
gal pačių k a | į j £ ų europiečių ^ ^ Bęsusici-atusigs j^atali-
netaktingas ' ^ i % * . o gal tai k u Bažriyčiorm6kšfe įtafti ka-
viena iš a p r a i į ų pagrindimo ' talikybę, kad ji norinti pa-
Nippono tautaį būdo. Nippo- j veržti iš valstybės s a ldž i ą sa 
nai istorikai linkę versti kai- v o naudai r,odo pavyzdys ir iš 
tę ant misionierių, bet aiškiai netolimos Lietuvos va l s tybe 
nenurodo tos kaltės rmy, ne-i gyvenimo praeities, kada tva 
bent tai. kad, sako, <misijo- \ r k ė valstybės i-eikalus prol. 
nieriai. buvę išdidūs. Bet į ; Voldemaras. Vienas jo kabi-
tokį kaltinimą žemaitis pasą- [neU) ^ u v ę s n i į n į s t r a s , perskai-
kys: ' -kas kuo kvep, tas t u o ; t c s knygutę apie Kata l ikų A-
kitus t ep" , nes juk žinomas į kc[^ p a m a t ė čia pavojų sa-

jnipponų išdidumas dėliai įsi-!vo valdžiai ir ta ip nusiskun-
vaizduotos 'dieviškosios misi-1de vienam iš kunigų: " K ą jūs 
j o s " tvarkyti visą pasaulį. 
Nuomonę apie tą savo " p a 
šaukimą' ' jie skiepija net vai
kams mokyklose, tiki į ją net 
ir inteligentai, š t a i , neseniai 
Tokio dienraščio "Cugai-sio-
g i o " (Lojalumas valdžiai) re
porteris kiaušai dabartinio 
naujo švietimo ministro gen. 
Araki. ar t i ika studentėms 
nipponietėms žvejoti autogra-

s (pavardžių parašus) iš 

ūkuojančiais katalikais^ 
rių skaičius nėra taip žymus, V i s a i s žvilgsniais L. R. K. 
nes ne daugumoje narių šios Susivienijimai Amerikoje yra 

rūšies organizacija galį did- naudinga ir reikalinga orga-
žiuotis, bet jų kokybe ir kiek nizacija, nes rūpinasi žmo-
kiek inšiurenso jie turi pasižy- &** visata, būtent, tikyba, 
mėję. Vienok ir narių skai- ; t au t>'be ir laikino gyvenimo 
Čius jau siekia virš dešimties ! gerove. Už tai yra naudinga 
tūkstančių. O šis vajus dar j pr&lausyti prie mūsų Susi-
daugiau padidins šias tūkstan-1 vienijimo. I r šiame vajuje pa-

dvasionys, manote? 

(Daugiau bus) 

^caitykite Biznieri Ų 

tinęs eiles. 
Turtu mūsų organizacija ga 

na yra žymi. Sulyg centro se
kretoriaus raporto iš vasario 
22 d., 1938 metu, L. R. K 
Susivienijimo Amerikoje "A 
ssets ir Liabilities" siekia $1,-
3S9,596.07. 

Vienok tai dar ne viskas 
Nevien nariais ir turtu mūši 
Susivienijimas pasižymi. Ji.-
taipgi svarbių rolę lošia lietu 
vių Amerikos išeivijoje lietu
vybės ir tikybos palaikymu. 
Tuoj po lietuviškų Romos ka 
talikiškų parapijų ir jų mo
kyklų, kurios yra ir bus lie
tuvybės ir tikėjimo sargybo:-

sistengkime įtikrinti mūsų lk-
tuvišką, katalikišką visiVome-
nę ir raginti, kad po visą A-
meriką kiekvienoj šeimoje ra
stųsi šios kilnios organizaci
jos narių. 

baigsi 
Nors. narių vajus jau tuoj 

ir tie, kurie dabar 
išsirašo, yra priimami be į-
stojimo mokesčio, vienok nie
kad nėra per vėlu įsirašyti į 
žią organizaciją. Labiausiai 
tėvai turėtų rūpintis prirašy
ti savo vaikučius, nes jie už
augę pasijus priklausanti prie 
lietuviškos - katalikiškos or
ganizacijos su pilna apdrauda 
ligos ir gyvybės. . Narys 

Pelno pa^ginimas 

užėmime dalyvavę 500: a r t i s t u i r k - | > a d a r e s „lažą 
j aviacijos apsaugą '-*> iUmU ^yQ ^ ^ k[įnhįjįų 

"Turint galvoje viešpataujančią oro ka
re netikėto užpuolimo doktriną, vokiečių 
priešlėktuvinė artilerija yra ypatingai ge
rai paruošta. Vpač pramonės centruose 
zenitinė artilerija buvo užėmusi kovos po
zicijas. Panašiai buvo ftomStm h kitos 
aviacijos dalys. Tūkstančiai zenitinių pa
trankų ir kulkosvaidžių savo vamzdžius 
buvo nukreipę j dangų. Vien tik Čekoslo
vakijos pasienyje zenitinės artilerijos už
tvara buvo sudaryta iš šimto visų kalibrų j tivuoti (ugdyti) pasigerėjimą I 
hateri.tų. kurios drauge su naikintuvų es- j ̂  t ^ ^ ^ ^ j 
kadnlėm.s .;okm būdu nebūtu p r a l e i d u s i o s ] ^ ^ X i ? i u n - i a d M e . \ 
re«o>iovakų lėktuvų ] Vokietuos t en to - i , . . ^T%_ .. . .I 

m i - \ - i • i- i- •••.. A-A^V ™s armijas į Kiniją kovoti ; 
nią. Tokiu būdu visas \ okieti,|os didelis , . , * , „ 

(.ėliai ramybės Toiymuose Ry
tuose ir bando tapti vWk>vu 

nai;dai, paklaustasis ypač pa
smerkė autografų rinkimą iš 
svetimšalių ir šiaip išsireiškė: 
" Y r a gėda, jei nipponė mer
gina eina paskui svetimšalį. 
Atsižiūrint j tai, kad Nippo-
nni yra paverta kilni misija 
— vadovauti pasauliui — ir 
kad jis turi galią tą misijų 
pildyti, nipponai privalo kul 

oro laivynas, pietuose rem«u«a* italų avia 
uijos, buvo galutinai paruoštas".-
Tai, žinoma, yra įdomu,-kaip įdomus yra 

lus užsienyje. J a m pavesta krašto apsaugas vokiečių pasiruošimas kariauti. Tačiau, ne-Į 
ministerija valdyti. Kiti trys nauji ministe- , žiūrint to pasiruošimo, jei demokratiškosios terys yra ne tik moterys, bet 
riai — Gudauskas (teisininkas), Skaisgiris valstybės visos būtų stojusios j karą prieš taip pat ir visų Telymuję Ry- ! 

i r Germanas. į Vokietiją, j i būt buvus nugalėta. tų motinos. Jaunos mergaitės 

• visoms Toiyntųjų Rytų tauto
ms, šiandieninės Nippono mo-

I 
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ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI NA, ŠTAI TAS ČIA I 
s 

Laimi vnalon-u girdėti, kad apylinkės to religiniai tauti-

dalyvautų procesijoje. Sunku 
atspėti, kas čia kaltas, kad Į 
kaip kurios mergaitė.- 1aip n<-
rangios. Prie nieko gražesnio 

Dar Apie Kalėdų 
Dovaneles 

1/ •, --• - - T bei kilnt'sjiio kai kuriu nega-1 IV.-u-il-. isirak*«M>ii fcrln. 
Krikščionybe, PagO- nemato savo būsimas žmonos, Pittsburgho ir apylinke., ko-. nio veikimo pilnai pritaria .. - , • , • , . - , ' • , * savaitę gavau Kc.ie-

' ' o 4 - 1 1 1 - •• ,. !i •• - J • • • • v , . . . . . . lAna prikviesti. Gaila jų, la- t.. r>akla.u*imu anie Kalėdų 
niurna* iV mr»r*>rv« tik kada jau reikia erti šhū- Jonijos sujudo energingiau vei ir žada pngelbėti. šnuiravi- , . .. .,. . v . . V 7 P a M a u - , n m <*P" ^aieuų IUZinas ir moieryS \ l , . . . . . . . .. . . . . . . . įbai gaila. \ isgi Kristaus Ka-; dovanėles Tat 2M noriu vėl 7 bą (pagal jų - - pagonų napro- kti religiniai tautiniais reika- mus būtinai reikia i sali me- ,. - . . .. . . u , n a m M e - Iax> < Ja noriu \ei 

rahaus švente, procesijoje vai šį bei tą apie jas pasakyti. 

» 

,-
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RAULAS: Jonai, išaiškinai 
man moteries .svarbumą, ko-
kia jinai privalo būti. O gal 
geriau būtų joms vėl tapti 
pagonkoniis, taip kaip komu
nistai aiškina ir nori padary
ti, negu būti krikščionėmis? 

JONAS: Raulai, aėiū kad 
judinai tą klausimą, nes ži 

oti naudinga bus tau ir 

(pagal jų — pagonų papro- kti religiniai t au t in ia i 
tį) . Visi džiaugiasi ir links- lais. Cirdisi, kad kiekvienoje sti, nes jie trukdo bendru'.n 
rninasi, gį jaunikis nuliūdęs, kolonijoje atgaivinami dainos ir vieningam veikimui. Gerai kinai kur kas skait:ingiau m Vienam gautų laiškų, tarp ki-

nes nemato, kokią pastatys j chorai ir rengiami įvairūs va- kiekvienam 
prieš jį merginą. Jei jauna,; karai, kurie, be abejonės, pa- vename nera<miu> 
sveika, padori, tai jo laimė, stūmės platesni veikimą. Tin- ; mel nusiiinktakelii'mi bolševi-
0 jei nesveika, sena, tai, gali j£>»y«*Ss li-gai paduoti reeep- ; kėliai ir laisvamaniai pasiry-
vaizduoti, kokia prasideda jo tai, matyti, atatinkami ir r u o - ž ę trukdyti ir mulkinti žmo-| 
laimė. i šiamas Federacijos apskriėio nes savo pažadais. Bet kaip! 

Negana dar to, Nanking a- j didysis koncertas bus sekmi-; Rusijos įr Ispanijos gyveni-
. ' " Ipylinkėj, kurią prieš kelis š i - , n S a s - Keturių parapijų uainosjiiias rodo, tie pažadai virto 

grąžas vyrais pasirodė. Na, ir jų gra-1 tko, rašoma: "...tiesa, 
žinoma, kad gy-' - i . . . . . ' 

laik k*©-! Pavyzdys mergaimų nei ; y ra dalykas Kalėdų proga vie-
kiek bent kai karių nesnjudi-1 ^ kitam teikti dovanėles. 
no. Nemistokini vilties, du<v siusti pasveikinimus, bet, man 
kim joms dar 

nors ir jos 
progos gal ka
susi pras... Tpk. 

w 

r 
/ 
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* 
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talikėms moterims. 
Krikščionybė paliuosavo mo 

terj iš baisios pagonų vergi
jos ir dabar ji yra laisva, tu
ri pilnas teises kaip politikoj, 
taip ir socialiame gyvenime. 
Po krikščionvbės vėliava mo-į s e n a s - turtingas, pavargėles, 
terys gali lavintis ir prukti.j Be t> k u r Ja* * * i ? Negana, kad 
kuoti įvairiose profesijose. Pas | ™»kiMs žiauriais būdais jas 
pagonus to visiškai nebuvo. ' l š n a»dojo, bet paskui sumanė 

RAULAS: Ar pas pagonus , š * i r t**P***ft sekančiu; 

mtmeėius Tartarai buvo užė- j ̂ ora\ žada dalyvauti koncer-
mę, buvo įvedę tokį paprotį, i t e- Spėjama, kad bus sutrauk-
Kadangi Tartarai norėjo v i - ' t e minios žmonių. Taipgi ma-

is būdais išnaudoti ki- l o n u *»rdėti 

Burrrr, Šalta! 

rodos, kad tikr.oji Kalėdų mi-
ntisntis glūdi ne dovanėlėse 
nei pasveikinimuose... Kalėdos 
mums, katalikams, reiškia ka 

==R* nors daugiau, ką mūi kžisea-
nio, svarbesnio..." 

Iš tikrųjų. Kalėdos mums 
labai daug ką pasako, t ik mes, 
persiėmę rūpesėiu apie dova
nėles ir sveikinimus, Kalėdų 
"•lieduką", eglaitę, visai pa
mirštame tikrąją Kalėdų pra
smę. Pamirštame, kad Kalė
dos, tai atsiminimas ano*; sva
rbi/iš valandos, kuomet ]9 
šimtmečių atgal Į pasauli a-
tėjo žmonijos išganymas — gi
mė Pasaulio Išganytojas Jė
zus Kristus. Kad taip yra, ta: 

dažnai parodo nerimtos dova
nėlės, nerimti sveikinimų pa
veikslėliai, neatatinkami Ka
lėdų dvasiai. Laukdami Kalė
dų, pirmiausiai turime rūpin
tis, kad savo širdis tinkamai 

(Tęsinys 4 pusi.) 

nns,_tuomet jie paėmė Į nelai
svę visas moteris — jaunas, 

& l i , jog vargoninin
kai karštai ir energingai da
rbuojasi, kad ne tiktai šiame 
koncerte dalyvauti, bet ir sa
vo parapijose šį-tą paruošti ir 
tinkamai pasirodyti. Girdisi, 

sukimu virvės, kad tiktai pa-, 
smaugus žmonių laisvę ir ly-j Taip, iš tikrųjų, šalta. Na, 
gybę. Prigavo jie Rusiją, tat o kiek tamsta davei pirkimui 
nesiduokime tiems tranams! anglių, kad tą šaltį nugalėti? 
prigauti mus. Vieningai ir gi
ndami Kristaus principus ir 
dirbdami tautini darbą nuo 

Anglių vajus jau baigiasi, o 
iki šiol dar tik 65 asmenys te-
aukojo anglims nupirkti. Da
žnai girdėt, tokios šnekas: gi-

sukamos bolševiku virvės iš- „ K k a ( 1 vįs į d o 0 t n tai ir aš 
s; kad ir vadai Pittsburgbo ir sisaugosim. Sen^s Martynas j neatsiiikčiau. 65 jau davė, na, 

I o ko tamsta lauki? Ar tams-

moterys negali daryti to, ko 
jos nori? 

būdu: sukišę į maišus ir už 
rišę veždavo į turgų. Ant kie-

JONAS: Istorija rodo, kad j k v i e n o mai*> b u v o u ž * j ę kai
ne. Pavyzdžiui, pas indėnus, j ** l » 2 "??** f*lįf $ 2 - 5 0 

tiek Amerikoj, tiek Kanadoj, 
moterys turi dirbti sunkiau
sius darbus: paruošti valgį, 
apdarą, laukus apdirbti ir tam 
panašiai. Gi vyrai tiktai me
džioja, žvejoja ir lavina kū
no jėgas. 

Pas juodukus, pav., ant 
"Rennell salų", pietinėse jū
rose, moterys laikomos belai
svėmis, lyg būtų koks gyvulė
lis. 

Dar aršiau pas kinus, kurie 
per amžius moteris niekinama 
ir žeminama. Pav., kuomet, 
jaunuolis nori apsivesti, tėvai 
paskiria sūnui žmoną, ar jam 
tinka, ar ne. J is turi būti pa
tenkintas. Jaunikis niekuomet 

Amerikos pinigais). Kiekvie
nas kinas, susitaupęs du do
lerius ir pusę ėjo i turgavietę 
ir pirko sau moterį — užriš
tame maiše. Buvo uždrausta 
maišą atrišti kol jo nenusineš 
nuošaliau. Tada tik galė
davo pažiūrėti į savo prekę. 
Dažnai rasdavo ligotą, senutę. 
Labai retai kuris rasdavo jau 
ną. Jei vaikinui patikdavo, jis 
ją pasisavindavo, o jei ne, 
užrišdavo maišą ir įmesdavo 
į upę. Ir vėl taupydavo pini
gus kitai pirkti. 

Rauku, štai, pagonų elgima
sis su moterimis. 

Toliau bus dar Įdomesnių 
faktų. J.V.S. 

ž_ i mokyklos vaikams ir tretinin- ėių nuopelnas. Taip pat labai j t a manai be anglių bažnyčią 
•kams. Į tretininkų naujokus gražiai choras per visus vaka-
įsirašė nauji nariai : Jurgis rus giedojo mišparus. Cia tai 
Čižauskas — vardą priėmė jau varg. Kazio Bazio nuo-
Jono, Uršulė Čižauskienė — pelnas. Tiesiog malonu buvo 
Magdalena, Šimkienė Pranei-; net melstis. Sodalietės, prade- j ta rūgoji nyėioje šal-
ška — Teresa, Jackson Domi- daat ir baigiant 40 vai. at- j t a , o anglims dar nei cento 
nika —Teresa ir Hughes An- laidus, skaitlingai dalyvavo 

ir mokyklą apšildyti? Nejau
gi tamsta nori būti skebu, ar
ba tuo gyvūnėliu, kurs, ant 
svetimo kūno gyvena. Tams-

S t e b e t i n a i E k o n o m i š k i 

GASINIAI ŠILDYTUVAI 

n;1 Rose. procesijoje ir giedojo "Garbė 
Oia reikia dar priminti, kad ir š'onvė". Tik visgi apgailė-

altoriai niekad taip gražiai tia. kad toli gražu ne visos 
nebuvo papuošti, kaip šiemet, atėjo. Rodos, kunigai per porą 
Tai mūsų seserų Pranciškie- sekmadienių kvietė, kaa visos 

40 Valandų Atlaidai 
Gruodžio 27 d. Šv. Kazi-| Bažnyčia buvo su skoniu 

miero parapijos bažnyėioj pra į papuošta. Čia buvo seselių da-
sidėję 40 vai. atlaidai, baigė-1 rbas. Visiems labai patiko, 
si gruodžio 29 d. Atlaidų se-;kad mūsų dukterys, tiek au-
kmingumo priežastis galime gusios, tiek mažos, kaip ange-
priskaityti dvi: gerb. kleb. j lėliai, dalyvavo procesijose ir 
kun. M. J . Kazėno priruoši-'garbino Viešpatį savo jautrin-
mas žmonių atlaidams, ir jau- gomis maldomis ir giesmėmis. 

o misionieriaus tėvo Mor- Mums, seniams, labai ma-
ūno, marijono iš Chieagos Joną matyti, kad jaunoji kar-
mokslai. J o pamokslai, kaip ta uoliai dalyvauja visose Ka-

sakoma "neskraįojo po padą- .tauku Bažnyčios iškilmėse. 

nges bet buvo pritaikinti 
prie žmonių. Ne vienas klau
sytojų pareiškė: ' 'Visa, ką ku
nigėlis sakė, kuo geriausiai 
supratau". Gi kuomet kalbė
jo į jaunimą, vartojo taip sa
kant jaunimo kalbą. Tai liu
dija pats jaunimas. 

Senas parapijonas 

Šv. Kazimiero Parapija 

nių pasinaudojo nepaprasto-
Per šiuos atiaidus daugiau j imis malonėmis ir per visas 

kai du tūkstančiai žmonių ėjo į tris dienas skaitlingai lankė-
prie Dievo stalo — priėmė Šv.! si prie Šv. Sakramentų. I : 
Sakramentą. Negana, kad vi- \ šiaip per dienas lankv nažny-
si sveikieji buvo aprūpinti ėią ir adoravo Viešpatį Jėzų 

Praeitą naktį Ohio valstybiniam kalėjime (Cohimbus, 0.) 
įvykdyta mirties bausmė Annai Marie Habn, kuri pasipel
nymo tikslu, susitarus su kitu vyru, nunuodijo pa s ją gy-

40 valandų atlaidai šiemet j venusį senyvą žmogų, Jacob Wagner. šiame atvaizde mato-
be galo gražiai ir gerai nusi- m e i o s ? ūnų Oskarą su pasmerktosios mirti gynėju — advo-
sekė. Dideliausios minios žmo I k a t u > P a š u t i n i kartą aplankiusį kalėjime savo motiną. 

(Acme iphoto) 

nedavei. Tai labai negerai, 
kad kiti už tave turi r.žšildyti 
bažnyčia ir mokyklą. Labai 
negerai, labai blogai. Bet dar 
nevėlu. Vajus pratęsiamas iki 
Kalėdų. Atsilikusieji pasisku
binkite, nes šalta, iš tikrųjų, 

šalta bažnyčioje ir mokyklo
je. 

Praeitą savaitę prie anglių 
vajaus prisidėjo: Jonas Bir
žietis $1.00, Mateušas Griga
liūnas $o.OO, Martynas Jaku
čionis $.'».()"), Jonas Daubaras , 
$1.00, Dominikas Stanelis $2,, 
Pranas Stankauskas $4.00, Vi- : 
neas Vaickelionis $2.00, Alek
sas Zamulevičius $3.00, Agota 
Bernotienė $3.65, Katarina 
Dambrauskienė $4.00. Kazys 
Stapušaitis $1.00 ir Vinea> 
(Vpaitis $1.00. Viso $31.30. 

Iki šiol laike anglių vajaus 
įėjo $184.70. Tai toli gražu 
dar nėr nei pusės, kiek reikia 
visai žiemai, o žiemos dar tik 
pradžia. Tai kas bus toliau ? 
Kurie dar nieko prie anglių 
vajaus neprisidėjote, pajudin
kite savo sąžines ir neatsiliki
te nuo kitų. Pasitikiu, kad 
bent prie vajaus gali visi at
silikėliai atsilieps gausiomis 
aukomis. Kun. M. J." Kazėnas 

Tl 'R I T)l' CASI-
S I U S ŠILDY

TUVUS 

'•Jie užlaiko Ši
luma mano name 
visados". 

J. Motew. 
3305 S. Halsted St 

f'ia švariausia ši!um:i už žciiiian-
siji kainą. DM bar jūs iralisc link
smintis staatri.'i šiluma — tai 
kainuoja labai mažai su <_r::siniu 
šildytuvu. 

Sis naujas, lengviausias a)>šil-
dymo būdas duoda -rana šilumos 
mažuose namuose, flctno.se, krau
tuvėse ir dirbtuvėse. Ir, nėra jo
kio darbo, jokio purvo, jokio 
kuro nešioti kada šildote su 
(iasiniu Šildytuvu. Verėiau, t ik 
uždekit ši ldytuvą ir J ū s turė
site švarią šilumą dieną ir nak
tį. Gaukite jūsų Gasini Šildytu
vą dabar — išmokėsit ant leng
vų išmokėjimų. 

Mažiems namams 
fletams, krautu

vėms, ir dirb
tuvėms 

' P A M A T Y K I T E NAUJUS GASINIUS ŠILDYTUVUS1 

P A S ŠIOS D E A L E R I U S 

MARQUETTE F U R \ . TO. 
(.748 S. Halsted Street 

L. FTSH F l ' R X . OO. 
822 W. 63rd St. 

208 S. "VVabasli Ave. 
1<MI6 S. VVabnsli Ave. 
4TI42 W. Madison St." 

3322 W. L n r a e t Ave. 
3(136 V Lincoln Ave. 
654 \V. \ o r t h Ave. 
2S56 W. N'ortb Ave. 

PROGRESS F U R \ . CO. Tnc. 
3622 S. Halsted Streel 
PUOPLES FURN". CO. 

2536 W. 63rd Slrecl 
P E O P L E S F U R \ . CO. 

4128 Arclier Avcnue 

BARSKTS F U R \ . 
1748 W . 47tli Street 
W I E S K O P H P>ROS. 
2<I34 \V. 51 st Street 

GREEN'ESTONE FURN'. 
1302 No. Milwaukce Ave. 

U N I T E D FURN. CO. 
2011 VY. Cliiea-o Ave. 

BOSTON STORE 
State & MADISON 

S E K E R A FURN. CO. 
2723 W. Cennak Rd. 

T A S E M K I N FTRN. 0 0 . 
4(>09 S. Ashland Avcnue 
SADO\VSKI FT'RN. CO. 

1617 \V. 48th Street 

Prieš prapultj eina puikybe, 
o prieš nupuolime dvasia tuš-
tvbėn išsikelia. 

SUpitvU Kelionių Apnakvinus Tų, 
Kurie Yna Toli Keliavę 

Vvsknp© P P. Bū«o. M I. C "KELIONfc APLINK PA 
SAULI" ^rb» kelionė i "EUKARISTINJ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE", su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė-
'«pin. Keliauti aplink pasauli iš lietuviu erai tik vyskupui 
Ručini teko Jis moka savo kelione vaizdžiai aprašyti: 
^nslaniu 244. Audeklo apdarais $1.00 

Ktm. Pr. J. Vaitukaičio labai ispūdinea "KELIONE 
PO EUROPA" ir vpao LAISVOJE LIETUVOJE. Jdo-
miu paveikslų net 48. Knyga turi pusi 187. Audeklo ap
taisais $1.50. 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avenue Chic&go, Illinoy 

THE GOOFUS FAMTLY 

Sakramentais, bet ir ligoniai, švč. Sakramente. Kad taip 
bei seneliai ir silpnos sveika- j skaitlingai minios lankėsi, tai, 
tos. Teko girdėti, kad kun.; gal, dėka Tėvo mišijonieriaus 
J. V. Skripkus per tris die- \ gražiems pamokslams ir jo 
nas aplankė dvyliką ligonių, maloniems paraginimams. Y-
kurie taipgi turėjo malonės pač jaunimas ilgai, ilgai ne
dvasiniame gyvenime dalyvau pamirš jiems pritaikinto pa-

Gotoy ĄMO 

SlK MOiTHS 
tvi TPMU.SLTT 

rM 

ti sykiu su sveikaisiais. 
Šv. Kazimiero parap. cho-

mokslo. Tik, sako, kad buvę* 
per trumpas, nors sakė beveik 

ras, nors vien vyrų, bet gra- 45 minutes. 
žiai giedojo. Garbė už tai var- Per 40 valandų atlaidus tai-
::< r C Bazini. ipgi buvo atskiri pamokslai 

iJy H. T. Elmo 
I KNC?W;,8OT 
"me Twcwe 

O ? USWOKiT 

WAV.»ONC- t 



Kefvirtadienis, gruod. 8, 193S 

PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS 
(Tęsinys iš 3 pusi.) .-idėjinio Švenė. Panelės Mari

jos Šventė, nebuvo mokyklos. 
Tivjjau po šv. Mišių mokiniai 
nj/u namo. 

kia pripažinti, kad moterų Paprastai , ką North S i d e ' g a s " Kalėdoms išleidžiamas kričio koncertą ir Lietuvos 
klubas yra darbščiausia mūsų lietuviai sumano, tą ir padą j padidintas, pagrąžintas, o Nepriklausomybės paminėji-
parapijos draugija. ro. Pavasaryj mūsų klebonija svarbiausia tai tas, kad Kalė-imą. Aptarus vietinius reika-

tikrai turės gražius porčius, dų metu veik dvigubai dau-; lus, prieita prie naujos valdy-

JVAIROS DAKTARAI 

rdimi dėti* prie jų, jei gali- gį, mažai ko bereikia. 

(Tęsinys iž 3 pusi.) 

priiuoštume Kūdikėliui Jėzui, 
kad Jis galėtų Kalėdose ap.-i- Penktadienį, buvo siliabavi- m a > tą veikimą pagerinti, su
gyventi mumyse. Mes gražiai mo kontestas tarp aukštesnio- nioderninti, "suanierikonyti", 
mokame papuošti eglaites, ja» šios mokyklos studentų ir kai j^į j a u ta- amerikonizinas kam 
įvairiais blizgučiais apkabinę- kurių aštunto skyriaus unoki- taįp patinka. Urną jauue>ni/j-
ti ir pamarginti, bet sav/j są- nių. Ateinam'ią savaitę pas- jį karta neturėtų tikėtis, kad 
žines paliekame betvarkėje — kelbsim rezultatus. senesnieji ne tik jiem.- kiau-
nuodėmėse. Kalėdoms gražiai: Vaikai rengiasi prie gra- šinj nuluptų, bet ir sukram-
išvalome namus ir juos pa- žaus vakaro Kalėdoms. Pro- tytų. Iki šiol taip atrodo 
puošiame, bet pamirštame sa- gramoj bus daug labai gražių "Wake up young America — 
vo sielos namus prirengti Kū- \ numerų. 
dikėliui Jėzui. 

Mūsų jauniklės moterys tu- nes mačiau Bagdoną >u ce- giau išplatinama negu pap-
rėtų nežiūrėti su abejone j se- liauka vaikščiojant apie kle- rastos laidos. 

bos rinkimo. Kun. J. Misius 
išrinktas pirmininku, kun. V. 

nesniųjų veikimą, bet visa ši- boniją. Išmatavus pltjtį ir ii- j Kalėdiniu " D r a u g o " nume-Sadauskas — raštininku ir 
rin biznieriai ir prot'esiona- kun. J . Skripkus — iždininku. 

Susirgo gripu i>. JOKubau-
skienė, darbšti , duesni mūsų 

.. , , , , sveikinimus prasame 
parapijonka, moterų klube , ^ _ . _-_«•, ~„ , ^ 
veikli narė. 

W e s t E n d 

Tat rūpindamos apie Kalė- N o t t h S i d e 
dų dovanėles, eglaites, papuo- [ 
šalus ir parėdus nepamirški- Gruodžio i d., sodalietės 
me pirmiausiai pasirūpinti a- laike metini .susirinkimą. Jvy-

old Lithuania Ls calling you". 
Valdybos rinkimas tapo ati
dėtas į trečią sausio sekma
dienį. 

(jruodžio 1 d., Šv. Vincento 
moterų klubas laikė susirin
kimą, kuriame išsirinko naują 
valdybą: pirm. Miller Ievą, 
viee pirm. Steii if i Teklę, raš 
tininke Skrebieiię Oną ir iž
dininkę Broni>lavą Brown. * 
Būsimo kortavimo vakaro ko-

'. lai deda sveikinimus savo ko- Susirinkimas vienbalsiai pasi-
stumeriams ir klientams. Tuos žadėjo bendrai ir vieningai 

legai- dirbti religiniais tautiniai-
šuojant priduoti ,kad laiko tu- reikalais. Tču buvęs 
r int gražiai juos galėtume su-|___ , • 
s ta tyt i . Dora spauda — tikra palaima 

Tie sveikinimai v ra mado- [' 
je ir visi skaitytojai juos se-Į 
ka. Be to reikia atsiminti, 

TeL CANal 5969 

DR. WALTER J, PHILLIPS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ir 6:30 — 8:80 vakare 
ir pagal sutarti 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telepnone YAEds 1001 

TeL CAPitol 2828 

DR. W. J , KIRSTUK 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

4309 W. Fullerton St 

OFISO VALANDOS: 

1—4 po piet ir 6—8 vak. 

JOSEPH J . GR1SH 
CrYDYTOJA£ 

išrinko: Sherman Zo- • Sveikinimus priduosite vie-| 

Sunkiai susirgo IIHIMĮ geraa 
pie sielos reikalus, ją papuoš- ko naujos valdybos linkimai senas parapijietis Simonas 
kime ir gražiai prirengkime kitiems metams. Pirmininke Krasnickas. Kunigas suteikė m i > j J a 

atatinkamą Kūdikėliui Jėzui išrinkta Helen Kr**, vice pi- paskutiniais sakramentus. Ma- * >r J u = * i n 4 * * * * " * J ^ ru t> t m i a m s D r a ^ ° • * » * " " 
Kalėdose buveinę. rmin. Helen Ckickenosky, r a - ž a i tėra vilties išgyti. Te Die-

Kitą sykį pakalbėkime apielšt in. Mary VVillis ir ižd. Stel- ifvas būna jam gailestingas. Se-
Kūčias ir jose pbtkelių lau- ! i a Jackson. iš pavardžių at- rga Dzitaveckas Leonas. K u 
žyino prasmę. 

Kun. M . J. Kazėnas 

kad kalėdinį numerį skaityto
ja i labiau taupo, negu pap-! 

. ' . . . . LIETUVIS ADVOKATAS 
ras ta numeri. Taigi visais ,««qi c 0 ACMO^H A,*m.o 
žvilgsniais yra išrokavimo dė- Res. 6515 S. Rockvvell Street viRginia 1116 
ti sveikinimus i Kalėdini l)i- Telephone REPublic 9723 

Sojerį. KAL & ZARETSKY 

DR. A. J . MANIKAS 
TX> nTXT-prn»n.fto 

J 
liamas kortavimo vakaras į- a rba tiesiai ' 'Draugan , ' 

tel. 
2334; 

Canal 

Iš Švento Kazimiero 
Mokyklos Pastoges 

vyks sausio 8 d., mokyklos So. Oakley a v e . 
svetainėje. Taipgi, vienbalsiai 7790. 
pareiškė, kad šv. Kalėdų pir- j 
'mosios šv. Mišias būtų laiko- j I š P i t t s b l i r g h o P r o v i n c i 
I mos jų intenci>. , ^ Kun igy Vienybčs 

Apkalbėjusios klubo reika- Susir inkimo 

Šio mėnesio 3 d. aplankė 
•mūsų mokyklą J. L. Cliallis. 
miesto polieijantas ir r-tutlt-n-
tams kaliojo apie apsaugą ga- ; 

tvėje. Priminė mažiems dalx>- ; 
tis einant skersai gatvės; pir
miausiai pažiūrėti j kairę, ar 
nėra pavojaus, paskui pažvel- i 
gti į dešinę ir tik taip apsi- i 
žiūrėjus eiti skersai gatvę. La- | 
biausiai pabrėžė nežaisti toee 
gatvėse, kuriose automobiliai 
laksto ir nesėdėti ant šaligat-; 
vių (sidewalks). AukštesnėsI 
mokyklos vaikus pamokino 
kaip važinėti automobiliais. į 
Kalba buvo pamokinanti. 

(Jruodžio S d.. Nekalto l'ra 

rodytų lyg ne lietuvaitės, ta- nigas jį atlankė i r suramino, 
"iau visos yra geros, darbŠ- Mat .-veikas būdamas Leonas 
čios lietuvaitės, mokančios ^ausė blogų draugų ir nuo 
gražiai lietuviškai ir nesibai-; bažnyčios buvo nutolęs. Kūno 
dančios lietuviško veikimo, i sveikatai dingus — dūšios svei; lus, pradėjo savo draugišką 

Linkiu mūsų Sodaiieijos m e - kata kartais atgyja ir žmogus .vakarėlį, kurį labai t va rk i a i . 
rgaitėuis >u nauja valdyba aiškiai pamato savo klaidas ; suruošė Masiliūnienė ir Sla- ^ j 
priešakyje sėkmingai d a r b u o ir Dievui padedant, nors prieš vinskiene. 
tis 11)39 metais. Linkiu visas mirtį jas atitaiso, lšmintin- j r 

D. Ž. parapijos mergaites su- giau būtų nuolat su Dievu san- į (Jruodžio 4 d., sodalietės e-
traukti po savo vėliava. ': taikoj gyventi, n e s mirtis kar-1 jo bendrai prie šv. Komuni-

Savo pasitarimuose Soda- tais staigiai atsilanko ir nu-i,įos. Taipgi laikė susirinkimą, 

Kazėną įvyko Pittsbur-
iglio provincijos Kunigų Vie-1 
n v bes susirinkimą.-. [W vieti-! 

IJET.UVLAI ADVOKATAI 
6322 So. VVesfern Avenue 

VALANDOS: 
Panedėlį. Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
: Seredoj ir Petnyčioj — 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v. 
TeL Prospect 1012 

Rez. TeL Republic 5047 

LLETUVlAi DAKTARAI 

Tel. CANal 2345 

DR. F. G. VVtHSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lietęs iškėlė mintį — įkurti traukia gyvenimo siūlą. Nėra 
jaunesniųjų mergaičių skyrių 'malonu skirtis su šiuo pasau-
(Junior Sodality). (Jera mi- liu, kuomet sųžinė graužia, 
ntis ir reiktu ją vykdyti. Va- baimė ir abejonės parsto krū-
rdo Jėzaus vyrai ta minti tu- tinę. Niekais i>raleistas gype-
rėtų pasisavinti. Be to, nutarė nimas ramumo negalį juk tei-
dalyvauti kun. Lord, S. J . , ' kti. 
paskaitoje, kuri jvykg gruo-' 
džio 1, d., \Villiam Penn vieš-| Lapkr. 27 d. tapo pakriks- jrių. 
būtyje pusę po aštuonių va 

kuriame išsirinko naują val
dybą. Valdybon išrinkta dar
bščios mergaitės: pirm. Birbi
laitė Stefanija ir raštininkė 
Šimeliūtė Marcelė. Šiame su
sirinkime klebonas raigino dau 
giau darbuoti- parapijos rei
kalais ir t raukt i dausriau na-

nių, dalyvavo kun. M. Urbo-: 
nas iš Du Bois ir kun. Petrei- ' 
k i s prisirašė prie Pgbo Pr<>-! 
vincijos. 

Išklausius valdybos rapor-

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

Ketveriais pajra! sutartį 
2305 So. Leavftt Street 

TeL CANal 04O2 

DR, P, ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

tus svarstyta svarbūs ir ak- 1446 § 0 . 49th Court, Cicero 
t u a l ū s re ika la i . T a r t a s i ir a- j Antradieniais, Ketrirtadieniais 
pie būsimą Federacijos aps 

ir! 

4070 Archer Ave. 
Valandos: "1—3 ir 7—8 

Kasdien išsk\rus Sereda 
Sercdooiis ir NedėL pagal sutartį 

Sekmadieni susitariąs 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS 
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros lubos 
CH1CAGO, LLL. 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

i DR, MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 09S4 

Rez. TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

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

— 
Telefonas HElilock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. Marąuette Rd. 

i 

AKTŲ GYDYTOJAS 

Penktadieniais 
į Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, ChicagOj *° v *Em m, ryto 

Pi™«^;«ni»i« Trečiadieniais ir ! 2—4 ir 6—8 vaL vakaro 

domi. 

Broliu Motuzo 
Filmos Chicagoj: 

Gruod. 8 d., 8 vai. vuk. 
Dievo Apvaizdos parap. salėj. 
18th ir t 'nion ave. 

kare. Tai bu.-
tems labai naudinga, paskai
ta, nes kun. Lord yra žinomas 
kallK-tojas ir rašytojas. Jis 
yra naci.jonalis Sodaiieijos di
rektorius. Jo parašytos kny
gutes Įvairiais klausiniais (jų 
yra gana daug) turėtumėm 

tytas Alberto Glovackio sūne
lis vardu Adrian. Kūmais bu
vo Audrius Glovackis ir Ifar-
tha Mike-ska. 

^v. Jono draugija laikė mė
nesini susirinkimą. 

t 
Mokyklos vaikučiai 

Auglių vajus 
ruosia-

tebcsitpsia. Po, m i vakarėliui, kuriame bus 
doleri aukojo: J . Makštutis, Į ir "Kalėdų Diedukas" . Va-
S. Pūkinas, Velienė, Venckie- j karėlis įvyks gruodžio 18 d.. 
nė, S. Adams, Lukomienė, Bu- į pobažnytinėje svetainėje. Jų 
mblys, Bakanas, K. Šaulys, L i vakarėliai visuomet su t raukia 

Pirmadieniais, 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitariąs 

visi perskaityti, išgvildenti ir 
bandyti pritaikinti gyvenime. ; Lukšys, J . Astrauskas, J . Ba- j ir daug žmonių. Pasit ikime, 

DR. VAITUSH, OPT. 
UETTTV1S 

OPTOMETRICALl>Y A K IT; 
SPECIALISTAS 

Su\»rš 20 meta praktikailmo 
Mano {j»raDl«>!uia-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res 6958 So. Taiman Ave. 
P^s. TeL GEOvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

A. Tamulis, P. Gruodžio 4 d. Įvyko Moterų 
klubo susirinkimas. Dalyvavo .]okubauskienė, Julija Mare u-
apie :30 moterų ir rimtai ta-j linas, S. Kras-nickas, J . Tan-
rėsi apie savo darbuotę. Pasi- j kelevičhrs ir 2 dol. A. Vaišius. 

Palengvina aikių {tempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vsiglmo, akių aptemimo, nervuotu-
fio, skaudama akiu karsti, atitaiso 

zminas, A. Senuhūtė, Rilienė, Kad ir SI vakarei} žmonių skai | iromparegrstę ir toiiregyste. Priren-
_ . . . . ., . TT. . . . 1 gia teisingai akinius. Visuose atsiU-

Levanas, D. t l inga i a t s l l anKys . V i e t i n i s Simuose egzaminavimas daromas su 
elektra., parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos Taikus. Kreivos akys ati-

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IE CHrBTJEGAS 

2423 W. Marąuette Road 
VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
1446 So. 49th C t 

Bubėtomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis rogitama 

rodo, kad moterys nemano ra
nkų nuleisti, bet pasiryžę pa
dvigubinti veiklą kitais me-

Ačiū visiems. Northsaidiečiai 
stebina savo kaunynus duos-
miimi bažnvčios reikalams it 

tais. jtraukti daugiau moterų į tų reikalų supratimu. Kilo su-
l savo draugijų, ypač raginti j manymas pristatyti kleboni-
jaunesnes, <̂ ia gimusias, prisi-l jai porčius. Būtų labai gražu 

' 
dėti prie moterų klubo. Kei-! ir patogu. 

Gruod. 9 d., 7:^0 vai. vak. 
Švč. P. Marijos Gimimo sa
lėj, 68th ir Washtena\v ave. 

« 
Gruodžio 10 d., 7:30 v. vak. 

Šv. Mykolo mokyklos salėj 
1644 W. Wabansia ave. 

Gruod. 11 d., 6 vai. vak. Lie
tuvių Auditorijoj. 
3133 So. Halsted st. j Turėdami Ka Nors p"ardu.oti, Mainyti, Išnuomuoti - Arba 

Gruod. 13 d., 7:30 vai. vak. į Norėdami Ką Nors Pirkti . Atminkite Dr-go' Classified Skyr 
Šv. Antano i>ar. salėj, 1 = 
49tb Court ir W. loth ~~" ?t. (Ci
cero). 

Gruod. 14 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Darb. salėj. 
10413 So. Micliigan ave. (Ro-
saland). 

Gruodžio 16 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj, 91K Lin
coln ave. (\Yaukegan. 111.) 

Gruod. 17 d., 7:30 vai. vak. 
J . Yuškos, salėj. 
2417-19 W. 43rd st. 

Gruod. 18 d., 6:30 vai. vak. 
gv. Pranciškaus par. salėj. 
3903 Fir St. (East Cliicago, 
Ind.) 

Gruod. 21 d. 7:30 vai. vak. 

D* • • r> c moayiuos 

i>iznienams ir Protesio- «*»**>i»o* 
nalams 

Valandos nuo l t lkl 8 vai. 
NedSUoj pagal sutarti. 

vak. 

Šv. Jurgio par. salėj, 32 PI. 
ir Lituanica ave. (Skelb.) 

1939 METŲ 

"DRAUGO" KALENDORIAI 
J A U P L A T I N A M I 

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šveatėmis. 
Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. Senieji 
" D r a u g o " Skaitytojai Ir Naujai Užsirašusieji Gauna 
Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant — 20c. I Lie
tuvą Su Persiuntimu — 30c 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto ženklais. 

Agentai Atsišaukite. 

" D R A U G A S " 
2334 So Oakley Ave., Chicago, Illinois 

Dangrly stsltifcimo akrs stJtaiso-
rios be «xinlij. Kainos ?*siae kaip 

Kalėdos jau čia pat. ptaaiao. 
Kaip visi žinote < ;Drau- 4712 S O . ASHLAND AVE. 

I 20 METŲ BIZNIO SUKAKTUVĖS ] 
J a u 20 metų, kai tarnauju saviš
kiams. Naudokitės mano ilgų metų 
patyrimu. 

U-žlaika-u deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų. 

Laikrodžių taisymas, tai mano spe
cialybė. 

|A. PETKUS 
2 4 5 6 W. 69th St., Chicago 

^ 

Office Aoar8: 
2 t o 4 a n d 7 t o 9 P . M. 
Sundavs bv appointment 

DR. STRIKOL'iS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALASTK)S: 

Noo 2 iki 4 ir nuo C iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal eutartį. 

Offica T«L YABd» 4787 
Namu TeL PEOspect 1930 

Tel CANal 6123. 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos 

TeL YARds 5921 
lies.; xvciixv»uuu uiui 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 
TeL CALumet 5974 

OFISO VALANDOS 
9 vaL ryto iki 8 v. vakare, įiekinamt 

sekmadienius ir tre&adiemioa 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILi . 

1—3 popiet ir 7—8 v. v. Į 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnblic 7868 

4> 
rf 

-J? 

Telephone Canal 5233 

WEST S I D E £ X P R E S S 
Moving, Peciar:? Aipra . Anglys ir Malko? 

2146 So . H o \ n e A v e n u e Chicago, Iii. 
S. T. FABIONAS, Savininkas 

: * h 

Oft'ice Pnone Res and Offiee 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd S t , Chicago 
Nedčliom Ir Trečiadi«niai« 

Pagaal SatartĮ 

Ofiso TeL VLRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerley 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2—4 ir «—8 P. U. 

Rezidencija 
8989 So. Claremont Ave. 
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliofaiis pagal sntartį 

Tel CANal 0257 
Res. TeL PROspect 665« 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro 

I 

TeL YARds 2246 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal mit&rtį 

^W(^ •* y? 

TeL LAFayett* 8016 

DR. C, J, SVENG1SKAS 
r-ANTISTAS 

OnSO VALANDOS: 
10 vaL ryto iki 9 vai asJtaMI 

DR. V. E, SiEDLINSKI 
VAZ Sout 

'.-.as 
Archer Avenue 

Telefoi 
Antradieru 

LAFaye'.te 36o' 

4>>3i South Ashland Ave. 
Tel. YARds 09S4 

P:/-^adifnin.-<:. Tr«'':ivji«n>»:i '-̂  

I — 
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Ketvirtadienis, gruod. 8, 193S DHXtrr?xs s 
Dideli ParapJ jonų 

Darbai 

DONORĄ, PA. — Seniai 
matėsi žinių laikraščiuose iš 
Donorą lietuvių Šv. Juozapo 
parapijos. Išrodytų lyg čia 
nieko neveikiama. Nors ir ma
ža parapija, tačiau veikiama 
ir galima tuo veikimu pasi
girti. Žmones yra geros šir
dies ir vienybėje darbuojas 
su savo klebonu kun. V. Sa
dausku Dievo garbei ir baž
nyčios išlaikymui. Štai, kas 
nuveikta praėjusią vasarą: di
dysis bažnyčios bokštas, ka
dangi jau buvo senas, pasta
tytas naujas, o mažesnis pa
taisytas. Be to, gražiai ap
dengtas kryžius. Toliau nuda
žyta bažnyčios langai, durys; 
ir pataisyta stogas. Dabar,; 
kas eina pr/> šalį, visi grožė
jasi bažnyčios atremontavimu' 
iš lauko puses. 

Kitas atliktas didelis dar
bas — išvedimas cementinių 
laiptų ir takų nuo klebo\ijos 
virtuvės iki bažnyčios zakris
tijos durų. Prie virtuvės pa
statyta nauji porčiai. Visa tai 
labai papuošia kleboniją. 

Toliau klebonas su komite
to nariu nuvykęs į Donorą 
"VVire Co. gavo medžiagos ge
ležinei tvorai aptverti aplink 
parapijos nuosavybę. Pati ko
mpanija atsiuntė inžinierius, 
kurie išmatavo tvoros ilgį ir 
pristatė -medžiagą, už kurią, 
perkant būt reikėję mokėti 
daugiau $200.00. 

Klebonijas vidus taip pat 
atremontuotas, ištaisytas. Ge
rosios Charlerojaug parapijon-
kos dar nupirko naują už ši
mtą dol. pečių. Dabar klebo
nijoj tikrai gražu. 

Klebono rūpestingumas pa
rapijos reikalais didelis. Va
saros metu, žmonėms mažai 
dirbant, klebonas paprašė pa-
rapijonų, kad kas tik gali ir 
moka kokį darbą ateitų į tal
ką. Ir tikrai susilaukė gra
žios talkos: vieni vienokius 

darbus dirbo, kiti kitokius ir 
del to dabar parapijos nuosa
vybė visi džiaugiasi, kad taip 
gražiai atrodo. Dar tik penk
tas metas, kaip mūs klebonas 
čia darbuojas, bet, su parapi-
jonų pagalba, daug yra nu
veikęs. Žmonės džiaugiasi. Pa
dėka priklauso visiems, ku
rie tik kokiu nors būdu pri
sidėjo prie parapijos darbų, 
ypatingai pačiam klebonui ir 
gerajam zakristijonui B. Ar-
monui, nes kas dirba, nedir
ba, o mūs zakristijonas dir
ba. Jis daugiausia už visus 
yra darbo pridėjęs prie pa
gražinimo bažnyčios ir para
pijos nuosavybės. Linkime jam 
sveikatos ir ilgo amželio. 

Pereitą vasarą dononškiai 
buvo surengę net keturis pik
nikus, kuriuose daugiausia pa 
sidarbavo darbščiosios mote
rėlės. Visi tie piknikai para

pijai davė pelno $350.00. Be 
to, charleroišk iečių surengtas 
piknikas davė pelno $75.00. 
Dabar mūsų vikriosios mote
rėlės rengia balių prieš Nau
jus Metus ir card party sau
sio 17 d., parapijos naudai. 
Kuo geriausio joms pasiseki-

•*- i .ribl* 
Dar vienas didelis darbas 

bus atliktas — įvestas eentra-
linis bažnyčios apšildymas. Du 
pečiai, kurie šildė bažnyčią ir 
salę, jau sugedę ir neapsimo
ka taisyti. Klebonas kreipėsi 
į Donorą Piliečių klubą pra
šydamas, kad jis paaukoti} 
"furnace". Klubas prašymą 
išpildė ir paaukojo net $250. 
Širdingai ačiū Piliečių klubui 
už tokią auką. 

Reikia dar pastebėti, kad 
mūsų kleb. kun. V. Radaus
kas yra vienas įžymių pamok-

KASDIEN SU KRISTUMI 
vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis 

Gruodžio 8-ta Diena 

slininkų. Kur tik apylinkėj1: 

būna kokios iškilmės, pav., 
40 vai. atlaidai, mūs klebo
nas kviečiamas pamokslų sa
kyti. Duodant tretininkams 
rekolekcijas, taip pat kunigai 
kviečia mūs kleboną joms va
dovauti. 

Lai gyvuoja mūs sumanus. "Kaip laimingas yra ir Die-
ir darbštus klebonas kun. V. vui malonus, kuris taip gyve-
Sadauskas ir lai gyvuoja ge- na ir tokioje grynybėje savo 
rieji darbštūs parapijonai. sąžinę užlaiko, kad kasdien 

Parapijon&s >"ra P 1 ™ ™ 0 ^ i r trokštų kas-
. dien priimti Komuniją, jeigu 

kūno ligas. U a m būtų tai leista ir taip da-
Dvasios ligos biauresne u ž l ^ i išpultų!" (Kristaus Se

kimas, Knyga Ketvirta, Sky-
Tiesa yra vertybė kaip ir 

turtas. Mes tesame jų kasi
ninkai ir juos jungiame, kad 
išplatintume, sunaudot u m e 
visų gerbūviui. J. Simon. 

Naujos Rūšies 
Mai Atvirukai 

Mes iš anksto žinome, kad 
šia dovana pradžiuginsime vi
sus "Draugo" skaitytojus. Ir 

!mes džiaugiamės, kad galime 
I Kalėdų metu šią dovaną savo 

Dabar pah laikas pirkti; skaitytojams suteikti. Per-
Kalėdinius atvirukus. "Drau
gas" atspausdino lietuviškoj 

kant kalendoriai po 25c. 
Tikimės, kad skaitytojai 

kalboj įvairių labai gražių j š i ą mal0nią dovaną gavę grei 
religiškų kalėdinių laiškelių, j eįau pasirūpins atnaujinti 

Kalėdiniai sveikinimai yra! prenumeratą, jei ji yra užsi-

rius X, 5). 
• i š a a ė 

nauji, ne senoviški vaizdeliai 
įvairūs, artistiški. Tuoj krei
pkitės į 

"DRAUGAS, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ui. 
Tokie pat vaizdeliai ir laiš

keliai parduodama Gudų 

vilkus. 
Šia proga visus "Draugo" 

skaitytojus kviečiame talkon. 
Prašome šiuo metu paraginti 
tuos savo draugus ir pažįsta
mus, kurie dar nėra "Drau
go" skaitytojais, užsisakyti 

18 METŲ LAIDOJIMO DIENOJE ATMINIMAS 
Gedulingo* pamaldos Visu Šveutu par. bažnyčioje už pirma kleboną 

1 

Airijos poetas vadinamas 
pTohn o' the Hills. Daiig metų, 
kai jis savo apylinkėj (Conne-
mara, Galvay apskr.) gano a-
vis ir kiekvieną ganymo se
zoną kas savaitę išvaikšto po 
laukus po 250 mylių. Sako, jis 
pažįsta kiekvieną paukštį, kie
kvieną žvėrelį ir atspėja bū-
?ku>> L-O a:v.:aiza;. įAc^v 

A. a. Kun. Pranciškus Serafinas, M. I. C. 
O ruiiuo j tzau, pitsigaiičK. s4cios Tavo tarno a. a. 

kun. A'raneJSKaua s tntuno . 
ttcveium, as> gijzLu y<x& JDievą, aš lauksiu jūsų dan

guje, mes leū yaj»uiia>.>sįiuj.e xr a^sariį utucuu^ ju.yi»-
uircji, Uiauo vargai ir sieivariai yra uz»iu<u6t. -cSec 

•Ueu^iuirsiUU; iuai.iv3- ISUKius uu«vin£i tarp sav^o, u.^e-
juuu LVITU ir nesvyruojanti. jJziaugKi<.<--s su uuuuiiit, 
JLU>, K.uric esate įuan laiy orangus, as panitau asa. ą 
sieni uei uaiigaus Kuraivsies. Viešpats mano aaim u 
niauo levmija. \ įespaUe, J. u Ji mums ouvai siuntęs 
uei musų laimės. 'J. u JJ esi pasaUKęs is mušą utrj»u 

mes suunKame l>e zouzio, u*A su širužia s i a u s m o suspausta, jfri-
suinnkite Ji malaose ir Sv. K.omunijoje. 

Amzinaji atiisj auoK jo sielai, Vie&patie ir amžinoji šviesa tegul 
Jam svievia. 

lB-kos metų mirties sukaktuvių proga sudėtines sv. Mišios įvyko 
Šeštadienį, gruodžio 3 d. 7:16 vai. ryto. Aušros Vartų švenč. da 
nties paxapijos bažnyčioj jo mirimo dienoje, o Koseiande Visų 
šventų parapijos oazuycioje sudėtinės Mišios už velionio sielą, bus 
ataliKytos jo laidojimo dienoje, gruodžio S d., S vai. ryto. 

V\ estsiuės lzo šeimynos ir *u atsKin asmenys prisidėjo prie sudė
tinių Sv. Mišių su tKZeKvijOiiiis ;r grigenjei imnį ftv. Mišių, kurio** 
bus laikomos per 30 tiienų Marijonų seminarijos koplyčioje, Hisdale, 
iilinois: 
Justinas ir Viktorija MackevičiaL, Vincas ir Vladslava Sakavičiai, 
M. ir Kotrina Kaminskai, Pr. ir Stanislava Balčiūnai, M. ir Mari
jona Jasnausicai, J. ir .Domicėlė GasparKai, Pociui i'- ir Kazimiera 
Andrijauskai ir jų duktė Joana, A. ir Uršulė Vaičekauskai, L* ir 

Veronika. Juseviciai, Agota Kiškevičienė, ldelfonsas Urbanavičius, 
Alt ir Aleksandra ir jų duktė Alvira, Kl. ir Ona Žostautai, Mykolas 
Palionis, P. ir Valerija Mankai, K. ir Helena. Zaurai ir jų duktė 
Darata. P. ir Stef. Zaurai, J. ir Ona Pvadomskiai^ J. ir D. Petrai
čiai, biznieriai Mažeikiai, Keturakių, M. Mikšienė, S- Bagočiunaitė, 
J. Koniertienė, Morta Pletienė, Kilikevičių, Povilas ir Veronika 
Kibickai ir jų duKtė iimiiija, Bronė Šidlauskienė ir jos duktė Stena, 
.Laudanskai, Balickai, Buuavičiai, Aka viekai, Strelkauskai, Juzefa_ 
Virbickienė, Kučinskai, Povilas ir Morta Miliauskai ir jų duktė 
Genovaitė, Pikunai, Oksai, Norkai, Ignas Baltušninkas, Jonas Kul-
baitis. Virginiai, Glebauskai, muzikantas A. Budris, Petras ir Ka
zimiera šliogeriai ir jų duktė Katriutė, Pranciška Šliogerienė, Kiz-
bieta Motiejaitiene ir jos duktė Barbora, Kavaliauskai, Zeidrai, Ber-
žanskai. Vingiai, Balsevičiai, J. ir V. Petraičiai, ekspresininkas Fa
bijonas, Morta Sabastijonienė, Irena Aaitutytė ir jos motina Mar-
cijona, Marijona StanKienS, jos sūnus Antanas ir duktė Doloros. 
Rožė Kairienė, Klikūnų. Oimfordai, Bagdonaitės: Zofija ir Kazimie
ra, Bitinų, Uršulė Girdžius, K. Palionienė ir sūnus Jonas. Petraus
kai, L. Kiršienė, Vladas Valis. Višniauskai ir jų sunūs Mykolas, 
Jocių, Veronika ir Antanas Bučinskai ir jų dukterys: Krances ir Va
rote, J. Aleironas, Juzefą Piliutienė, Miliauskų, J. Kiudis, A . Banai
tis Augustinai, A. Senkus, Vaitkų, Beržanskų, K. ir M. Oksai, Vu-
keliai Rankauskai, A. Lenartavičius, V. Sadauskas. Ag. Kraujelaitė. 
i. Banaitis, Jurgis Gedriks, A. Naujelis, K. ir Ona Džiugai ;r jų 
duktė Julė, Karvelių, Aleksandravičių, Juzėnų, Jonas Revuckas. žen-
kų, Saluckų, Vaclovas Rusis, Grimuliij. Stumbrių. Linauskal. Po-
viiauskų. VI. ir M. Jaukščiai, Knistautai, Ag. Kaseliauskienė, Pr. : 
M. Totaičiai ir jų sūnus Pranciškus. 
P. ir B. Jaukščiai. Siminų, Norvaišų, Pocių, Bartkų, Paulaus
kų, Melekauskų, Nakvosų, Paukščių, Petras ir B. Kraujaliai, Ona 
Dobrovalskienė. Ivanauskų, ViŠtartų, Kamarauskų, Nevedomskių, 
PUipa\-ičių, Birgelių, Petras ir Elsė Denekčiai. Kubilių, dr. Walter 
PhiHips, Juozas ir Teofile Pilipavičiai, biznieriai iš Brighton Parko 
James ir Emilija Zimanlai. kontraktorius Chas. Sakali, Ad<'Iė Ūsie
nė, Jankevičių, Dobrovolskiu, B. Vilčiauskienė, Ag. Skrickienė. Ad. 
Morozaitė. Karla\ičių, Pctratiskų. Galiauskų. Masalskių. Zalatorių. Pet
rulių, Gudų, Kraujalių, Ačių. Žurkauskų, Raubiškių, Ulių, Valanti-
na\-ičių, Stankevičių. Surplių, Ragainių. Samulių, I^abanauskų, Ja-
sunų, Bruškių. Bijeikių. Peremskių, I>ege<^kių. Stakėnų, Petronė 
Tarvainienė. Ona" Lelingienė. Kotrina Ivanauskienė, Stanley šimulis, 
Klzbieta Rupli4»nė, Eiena VilktrakaitS ir jos motina, Antanina Krot-
kaitė. Viktoras ir Stella Jukniai, lietuvis policmonas Antanas Urbo
nas ir jo moteris Klara. dr. J. Kovarskas. Teodora Marozienė. jos 
duktė Ona ir sūnus Steponas. Antanina Vaitkevičienė ir jos duktė 
Kastancija, M. Kundrotienė. Matilda Ardzijausklenė. Juozas Grigo
nis, Vladas Nfffas. U. Motuzienė, Petronė Jareckienė, Jušų, Kazlaus
kų, Radzevičių, Kavalskių. S. ir O. WaUace. Varanių, Anastazija Va-
rarrratė, fotografas Zalatorius, Nausėdų. Jonas Brenza »r Julius 
Brenza. Misiūnų, Jakonių. Radziukynų. Stankevičių, Apolinaras Pet
kų*. K. Raita, A. Bacevičius, D. ir K. Kazlauskai. B. Nenertonis. 

Roselande 6A šeimynų ir 20 pavienių asmenų prisidėjo prly sudė
tinių šv. Mišių su ekzek. ir 3 calunavų: Pavilonių, Draugelių, Beiei-
šių, ščiukių, Telksnių. Biiuvių, Dabulskių. Lileikių, Stupelių, Gus
čių. Zaleckių. «T. ir M. Koncevičtai. Gadeikių. Roftė Žilinskienė. Mar-
cijona Globenė. su savo keturiom dukterim: Valerijst, Bronislava, 
Joana Ir Morta, Teklė Gronsklenė. B. Gruzdienė. jos duktė Paulfna 
Jacksonienė, P»"ror.ė Sadauskienė. Elzbieta Klimavičienė. Kaz. Ga-
rijonas, K. Draugelis, Anastazas Vilnius. Elzbieta Benaitė, Jucių. 
Drasdžlų. Rirt>inų, St. Misiūnas. Lenkšų. Gedvilų. Labanauskų. Pa l -
davičių, Jaselevičlų. Šatkauskų. Zikų. Irena Zabelaitė. Barbora 
Pt<eibis, Ka». OaRte. Čltrrų. Paliftunų, P. Baužienf. Julia Astrauskai
tė, Astrauskų, Paiiulių, P. Rusteikaitė, P. Javra, Paznokų. 

V. Gaižauskas, Jon«M Ir Ona Krikščiūnai. V. Žilinskienė, j . tr 
P. Galvanauskai. Ag. Dombrauskicnė ir jos duktė Adelė. J. Laacls, 
Ig. ir Ona Končiai. B ir Joana Končiai. Rannana tiskal. Jedvyga 
Zaromskis. šeštokai, Matikoniai. Talačkal ir jų duktė Uršutė. K. ir 
K. Jurčiai. Mlsevičiat ir jų duktė Kastancija. Jortas Kazanauskas. 
Beliniai, šarkauskai. Joana Lukošienė. Lekų, Žužauskų. Jokubaus-
k», DaukSų. Kflknevicių. Tiknžių. Valantlnų. Telečienų. Norvainių. 
Pr. ir Olga Pariloniai, Malakauskų. Jurtjonų. ©ernice Nemajunaitė. 
K. ir Br. Vaiaačiai. J. Ir l £ « » a Stmanskai. Slutral. Genių tt 

I mirrfttas pamaidas nuoširdžiai kviečiame skaitlirgai atsi
lankyti visų kolonijų veikėjus, prof<^ionaius ir visus a. a. Kun. Pran
ciškaus Serafiną gerbėju*, jo buvusfcM itmĘkgmm, pazįstafnue ir kitus 
kam ttk aplinkybės leis tą. padaryti 

AT>ttVI MO R E \ G f,IJd 

ruysiame mes visi, UK KieK-
vienas. kitaip. 

Jei mažai mokytas blogai 
gyvena, nedaug ką nustebins, 

^bet jei augšto mokslo žmogus 
blogai gyvena, kas iš jo mok
slų?. 

krautuvėje, 901 W. 33rd St.| dabar, Kalėdų šventėms at-
G P „ ^ „ ~ „ . . „_4^_V/-i OC1C 

. U t u v O l U U į į Olj\/VXCA.V>J> 1 I U 1 V 

W. 71 st., Chicago, Ei. 

Nevadini niekad to priete-
liumi savo, kurs gerai linki ne 
prieteliams tavo. 

Uzkvietimas į medžio
kles puotę 

Paulius Norkus, 1706 W. 
47 st., buvo išvykęs medžioti. 
Medžioklė jam šauniai pavy
ko. Kad pasidalinti įspūdžiais 
ir medžioklės laimėjimais pa- i 
sidžiaugti, P. Norkus kviečia; 

ėjus. 
Šiais laikais katalikas be 

katalikiško laikraščio nėra 
pilnas katalikas. 

Šia proga primename, kad 
šių metų Kalėdinis •'Drau
go" numeris, kaip ir praeitų, 
bus padidintas, pagražintas 
paveikslais, pripildytas indo-
rniais raštais ir sveikinimais 
jūsų biznierių ir profesiona
lų. 

Beikale kreipkitės adresu: 

Maj. Gen. Kari Bodenschatz, 
dešinėji ranka Vokietijos Oro 
ministerio Goering, neseniai 
slapta buvo nuvykęs į Londo
ną. Spėjama, kad turė;/> tik
slo pasimatyti su Anglijos 
ministru pirm. Chamberlain, 
bet šis kaip tik tuo laiku bu
vo išvykęs \ Paryžių. (Aeme 
pboto). ••^~ 

Dora spauda — tikra palaima. 

/^ 
U R B A FLOVVER SHOPPE 

4 1 8 0 ARCHER AVE. 
Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankietams — Laidotuvėms — 
Papuošimams 

— • — 
Fhone LAFAYETTE 5800 

t 4. A A 
CECILIJA B±tAZINSKI£NE 
umė gruodžio 4 d., 133;* ;;;., 
5:4o \ . v., sulaukus pus. amz. 

G.mus Lietuvoje, l'aurajjės 
apskr.. Žigaičių par., Butkų k. 

Amerikoje išgyveno 26 inei. 
Paliko uideliame nuliūdime: 

vyra Peliksą, dukterį Cecilija, 
du sūnus: Peliksą ir Allouaa, 
brolj .NiKodenną Cesną, brolienę 
Marijoną, tris pusseseres: Ceci
liją. Malinauskienę, Julia Ras-
tanienę ir Oną Čepuliene, pus
brolį Joną Gudjoną, du švoge-
rius: Antaną ir Steponą Bra
žinskus ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių ir draugų. Lietu
voje paliko du brolius: Alek
sandrą ir Leoną ir jų šeimas. 

Kūnas pašarvotas 4612 So. 
Paulina St. Tol. YAP.ds 6291. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gruodžio 9 d. IS namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. P 0 pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gec ir pažys-
tamus-as dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras. B*ukte. Sū-
nai. Broliai. Pusseserės. Pus
brolis. Svogeriai ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

• savo draugus ir pažįstamus į i 
puotą, kuri bus šeštadienio ! " D » W ' 2334 So. Oakley 
vakare, Gruodžio 10 d. Rap. A v e - ChicaS°> m - Td> C a n a l 

I ,7790. 

Dovanos "Draugo 
Skaitytojams 

Šiomis dienomis yra siunti
nėjami ir vietiniams "Drau
go" skaitytojams išnešiojami 
"Draugo" kalendoriai 1939 
metams. 

Aurom?! M S O K 
* I H I w i « r w mmu^ir m*» • • • • • • • i r 

i Ateinanti šeštadienį, būtent 
11 d. šio mėnesio, kun. Vaitke
vičius, MIC, atvažiuos į Au
rorą, Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebono kviečiamas 

"Draugo" kalendoriai nuo 'patarnauti Auroros lietuvia-
senai yra pagarsėję visoje A-' ms. Šeštadienį po pietų ir va-
merikoje ir Lietuvoje. Visi k a r e klausys išpažinčių, o se-
juos nori gauti ir turėti ant kmadienį laikys sumą ir pa-

!sienų per ištisus metus. įsakys lietuviškai pamokslą. 
Ne be svarbios priežasties Vieni kitiems apie tai pranes-

"Draugo" kalendoriai yra kitę. 
'mėgiami. Jie yra gražūs, pra- L -» 
Kiiski. ^u daug naudingų m- &ii-fl.iiin-ix£. VXJ^H 
formacijų. SKAITYKITE VIEN KATA-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SE5TAU8IA IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8TAI»A 

AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LAJFATETTE 0727 

D V7 1 7 A T koplyčios visose 
X IV t \ 1 Chfcagos dalyse 

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 
7:30 vaL vakaro ii WHFC stotie* (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTDCEBAS 

OARY, rJTD. LAIDOTUVIŲ DIEEKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

GeriEosias patarnavimas — Moterie patarnauja 
Plione 9000 620 W. 15tk Ava. I 

ii 

LEONARDAS E 2 E R S K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI 

2025 W. 5Ist Su Tel. YARDS 12; 8 
i 

Xes *M2 So Paniir:* Street 

L A i D O T U V I U 

NARIAI CHICAOOS. 0I0ER08 LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A U DIN J t y r C PATARNAVIMAS 
AlnDULAliut DIENĄ IR NAKTĮ 

DYKAI KOPLYCIOi VI8081 
MOMTO D A L T I 1 

LJ.2Mp 1§4€ VVeet 4fth Street 
Phone YARds 0781-0782 

Aiben V. 

Petkas ir Eudeikis 4704 So. Western Arenni 
LAFayette 8024 

Rite 3354 So. fialsted S t 

Telefonas Yards 1419 

Anthonv B. Petkos $834 So. Western Ava. 
iROvehill 0142 
i41U b. 49th Conrt 
fTfWn 2109 

ladavricz ir Simai 
. 2314 West 23rd Pl*ce 

Phone CAN«1 2515 
SkTTiug 42-44 E. 108 St 
Pho&e PTTTjlmaD 1270 

J.U 4348 80. Oatrforr i 
PhosM LAFayetįe S 

S. P. Maželi 
i Antanas M. Pbiiiips 
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
£«S*ft?alfeir!s, g r n o l 8, 1938 

West Pullmano 
Naujienos 

Remeju 2-ro Skyriaus 
Susirinkimas 

Ka<* iš lietuviu užsisakys 
per mane dienraštį ' 'Draugų" 
metams, gaus labai gražias dvi 
dovanas, būtent " D r a u g o " 
sienini 1939 m. kalendorių ir 
gražią knygą "Kelionė po 
Pietii Ameriką" (parašė kun. 
J . Paškauskas). 

BRJJX;EPORT. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėją 2 
skyriaus susirinkimas įvyko 
penktadienį, gruodžio 2 d. Tai 
buvo priešmetinis susirinki
mas ir todėj buvo skaitlingas. 

Kai priėjo prie valdybos ri-
i nkimo, tai visos narės sušu-

Taigi nepraleiskite šios pro (ko, kad palikti esamą valdy-
gos. 

" D r a u g o " agentas K. Rai
la, 12148 Lowe ave., Chicago, 
UI. Telef. Commodore 3259. 

O kas užsisakys "La ivą" 

bą. Tai ir nebuvo reikalo bal
suoti ir kandidates už durą 
varinėti. Tik nutarimu rast. 

jp-lė Wodmanaitė paprašė ją 
pal mosuoti nuo pareigų. Ka-

Todėl prašome nepraleisti 
nepamtę mūsų filmą, nepa
matę dabartinės Lietuvos gy
venimo tūkstančius vaizdelių. 
Praeis ilgesnis laikas, iki kas 
nors k i tas galės atvažiuoti j 
Chicagų i r parodyti apie Lie-

į tuva. 

Broliai Motuzai 
6839 So. Mapiewcod ave. 
Chicago, Ui. 

Žmogus, kurs save perdaug 
aukština, bus nužemintas, o 
kurs save žemina bus paanks
t intas. 

Illinois universiteto futbolo rinktinės " c o a c h " Zupke (vi-
metams. gaus vieną 51 nukš-idangi p-lė Wodmanaitė buvo dury h dėl kurio Besėsią universitete ki!o nesusipratimų. 
eiau minėtų dovanų. 

Siuomi pranešame gerb. mū 
sų draugams ir rėmėjams, kad 
Šiemet parapijos bankieto ne
bus. Bankietas turėjo įvykti 

labai gera tai vietai ir narės 
nenorėjo jos paleisti, bet ka
dangi ji jau ilgoką laiką pa-

Po kelią universiteto rinktinėj pralaimėjimų, vieni norėjo, 
kad Zupke atsistatydintų, kiti stojo už jį. Atletikos departa
mento direktoriams nepriėmus Zupke rezignacijos, viskas 

• . . . . „ ««x__ nurimo ir liko taip, kaip ir buvo. (Acme photo) 
sitarnavo, tai jos prašymą su- K> l * * ' 
sirinkimas patenkino. Jos vie-

KALĖDINES ATVIRUTĖS 
Siuskite savo giminėms, draugams ir pažys
tamiems Lietuviškas Kalėdines atvirutes. 
Puikias atvirutes galima įsigyti "Draugo" 
Rastinėje už pigia kaine. 

DIENRAŠTIS "DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

£ 

Klausykite 
PALENDECH'fc TRAVEL 

BIJREAU 
Folklore Badio Program 

Every Sunday from 1—2 P. M 
Station W W A E — 1100 kJJocycle* 

ton išrinkta Zofija Ežerskiū-
šį sekmadieni, gruodžio 11 d., te, duktė žinomos darbuoto-
bet, iš priežasties bazaro ir jos, be kurios talkos jokie pa-
parengimų, nukeltas į 1939 į rengimai nepraeina. Kaip mo-
m. ^tina yra darbšti, tai taip ir 

Parapijos bankietas įvyks 
sausio 15 d., 1939 m., parapi
jos gražiai išrengtoj salėj. Bus 
ir graži programa ir gera šo
kiams orkestrą. Visų prašo
ma nepamiršti dalyvauti. Ko
misija darbuojasi ir bilietus 
platina. 

jos duktė. Todėl Zofija Ežer- f 

Iš Politikos Lauko 
l i t o WAEDO LIETUVIAMS 

U-to Wardo Lietuvių De-

Broliai Motuzai 
kreipiasi 

skiūtė labai tiko j raštininkes. į mok ratų organizacijos susirin! 
P-nia Ežerskienė ypač darbuo- j kimas įvyks gruodžio 8 d., 8 
jasi Šv. Kazimiero vienuoly- j vai. vakare, Lietuvių audito-
nui dėl to, kad ten yra viena 

Chicagos i r aplinkinių ko
lonijų lietuviai, kurie įdomau-
sis pamatyti ar suorganizuoti 
rodymą mūsų parvežtų iš Lie
tuvos gyvenimo judamų pa-

Gruodžio 4 d. baigėme pa
rapijos bazarą, kuris tęsėsi 
per visa. savaitę 

jos duktė. 

Skyriui pirmininkauja pla
čiai žinoma A. Vaišvilienė. 

MŪSŲ skyrius iki šiol gerai 
gyvavo, nėra abejonės toliau 
dar geriau gyvuos ir daugiau 

rijoj. Kviečiame visus narius! veikslų, pranešame, kad dėl 
atsilankyti į šį metinį susi-! ta mtikrų aplinkybių šie pa
rinkimą ir atsivesti savo drau. veikslai bu s mūsų rodomi pa-
gus. Bus svarstoma labai sva- j skutinį kartų. Paskutinį kar-
būs dalykai, tarp kurių ir or-jtų mes Chieagoj, nes daugiau 

Kainos Numažintos -
A N G L Y S 

PIRKITE DABAR! — SAUKTTB 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE. 

BGG $600 
NUT $6.00 
BIG LUMP $6.00 
MINE RL*N $5.75 
SOREEN1NGS $5.00 

Tel. ARDmore 6975 

jos metinis balius rengiamas 
Naujų Metų išvakarėse, t. y. 

P-vo-ii &nl -V JT% " j gruodžio 31 diena, Mildos sve-
lagai sių, p a s l ( j a r buos . Žaibas T . . . ^ • -Y , , „ 

bedarbės laikų, bazaras, gal i - j 1 l a " l < ^ - T a ^ b u s renkama 
ma sakyti, pavyko. Žmonių k la idos dr-ja surengė vaka-1 v a I d v b a 1 9 3 9 m-
lankėsi vidutiniškai, bet pas- Ugiį (bunco party) bažnyčios 
kutinį vakarų buvo pilna sa- į r eįkalams ir padarė pilne 38 
lė. Turėjome ir svečių, ypač! <j0i. Labai ačiū dr-jai už pa-
šauniai pasirodė S. Laurai- i sišventimų, o ypač daug dir

busiai J . Pnčkorienei. Rap. 
tienė. Atvykus į bazarų ir 
gražių dovanų įteikė iš savo 
krautuvės vertės suvirs 20 
dol. Labai ačiū. 

Praeitų sekmadienį parap. 

Pranešimai 
MELROSE PARK. — Šv 

klūb-kambaryje, kleb. kun. A. j Vardo draugija laikys mene 
Linkus su parapijos komitetu \ sinį susirinkimų gruodžio l l i b a s varomas greit ir gerai 
laikė mėnesinį pasitarimų, j d., parap. svetainėj ir tuojau Kalėdoms bus kuo geriausia 
Svarstyta parapijas reikalai, • po Mišių šv. 11:30 vai. bus prirengta. Dekoravimo reika-
o ypač apie bankietą. Bankie-; l>endroj Komunijoj. Visų p r a - l a i s galima į p. Liekii kreip
tas nukeltas į sausio 15 d., soma dalyvauti, šiam ims-me,tis šaukiant Laf. 3052. 

nebevažinėsime su paveiks
lais po lietuviu koionijas . 

Išbuvę Lietuvoje ištisus 
•metus, atvežėm iš viso pen
kiom valandom rodyti vien 

Pranas Naujokas, spalvuotų filmų, kurias pada-
linom į dvi dalis. Pirmąją da
lį po Chieagą i r apylinkes ro
dysim, šio gruodžio mėnesį. 
Antrąją dalį sausio mėnesį. 
Ilgiau sausio mėnesio pabai
gos mes jokiu būdu negalėsi
me čionai užtrukti, nes esa
me pasižadėję apsilankyti i r 
rytnėse valstijose. 

LOANS & INSURANCE 
l . \ ALI. ITS IJU \NCIII N 

Buiiding Management 
J O H N P. i : \VAIJ) 
KKALTY COMPANV, Ine, 

3236 S. Halsted St. 
Phone CALLTVJET 4118-

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos, 
Pirštinės ir Kepurės. 

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims 

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

504 VVest 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago, UL 

Telefonas VICtory 3486 
F . Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais ir 
Sekmadieniais 

CLASSIFIED 
•» • • • • — •' • I i - — - 'III - • . i i - • • — m H ^ . I . 

PARDAVIMTTI KE3PYKLA 
Pardavimui kepykla. Įsteigta 13 me
tu. Atsišaukite telefonu: PKOspect 
2707. 

* * f » » ? \ • • •<•• ZMCI KAALAJS 
Trys fletai ir krautuvg. 4 karu ga- • 
radiius. Arti Lietuviškos mokyklos W 
ir bažnyčios, West SidSje. Gražus 

! kampas. Patogus susisiekimas. Kai-
į na prieinama. Del Platesniu infor

macijų, kreipkitės laišku į: "Drau-
i «as", 2334 South Oakley Avenue, 

Chicago. Illinois, Box K 72. 

THKRAS BARGETSAS 
; Pardavimui moderniškas 6 kambariu 
mūrinis bungalow. Karšto vandenio 
šiluma. 2 karu garadžius. Savininkas; 
5311 South Sawyer Avuniie. 

3TORIU PIRKTI 
Pirksiii J vieną dieną nepildytus ir 
gerus morgičius už aukščiausias kai-
5 a f « . J„ J* ' o o n ^ r 188 West Ran-
STA'Že 7 4 ^ * H ° ° m 1 5 1 S ' T e l e '<«»« 

BIZNIERIAMS ATYDA 
Geras taverno biznis su mxro namu. 
Manjuette Parke. Turi būtį parduo
tas šią savaitę arba išmainytas. • 
6912 So. Western Ave. TeL PRO-
spect 115«. 

I IEŠKOM PIRKĖJO 
! Ieškom pirkgjo pirmų morgičių. At
sišaukite: "Draugas", 2S$4 So. Oak-
iey Avenue. Box 747. 

ŽiniŲ - Ž i n e l e s 
Jurgis Liekus, dekorato-

' r ius , 4029 So. Talman ave., 
i i?<"jos bia Amerikoj savo spe
cialybės mokslus, tapo pakvie 
stas kontraktorių brolių Jo
kantų išdekoruoti jų biznio 
užeigą, 4138 Areber ave. Dar-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte 
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670 

UTfLfTY 11QU0R 
D ISTRIBUTORS 

Incorporated 

Tel. Prospect 0745-0746 
Whole8ale Ovlj 

5931-33 So. Ashland Ave. 

Pas moa salima gauti tikrai l i e 
tuvišką Importą Valstybinę Deg

tine. 
Mes Ir Visi Mflsu Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. ir M. Dzimldas 

Savininkai 

Full-flavored 

><&^ — perfocr 
for cookingl 

# Kraft American faas a melk>w, 
full-flavored rich&ets that makes 
it perfect for sandvviches. And for 
eooked disbes you can depend on 
this American Cheese te meh 
ptrfeaty. 

f MINĖDAMI 25 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES, 

= ^ 

1939 m. Prašome visų nepa
miršti. 

Lapkr. 2o d. Apaštalystes 

bus renkama nauja valdyba 
1939 metams. Nepamirškit vi-i 
si dalyvauti ir naujų narių | 
atsivesti. S j 

AAilIions prefer this "flavor 
that is different" 
Pamėginkite Sj nam'a Salad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų. 

- MIRACLE WH!P CONTAINS MORE— 

FAR MORE-OF TKE COSTLYINGREDJENTS! 

Jr 

MALDAKNYGES 

?^ 

Angelas Sargas, juod. virš. pank $1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virš $1.25 
Maldaknygė i r Baž. Vad raud. lap. kraštais 60c 
Maldų Rinkinėlis, odos virš $1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš 75c 
J«*us Mano Pagalba, didelėmis raidėmis $2.53 

"DRAUGO" KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Ulincis 
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skelbiu, kad užlaikau Čeverykus, vy
rams, moterims ir vaikams visokių 
stailių. Ypač didelis pasirinkimas da
bar Kalėdų metu. 

Kviečiame naudotis mūsų ilgų metų 
patyrimu. Gausite patenkinanti patar
navimą ir t inkamų avalų. 

UNIV'ERSAL SHOE 
S T O R E 

ANTANAS ZALECKIS. Sav. 
3337 So. Halsted Street 

J? 

rP=" 
LABAI GRAŽIOS PLOTKELĖS 

Sa įspūdingais Kalėdų vaizdais, ketnviflcaia ir lotyuiškaia atatin
kamai* užrašais, sekanfiomis spalvomis — baltos, žalsvos, rausvos, 
gelsvos, melsvos, fijalitavoe. Plotkeles yra kepamos Marijoitą Vie
nuolyne. 

8a įsakymais skubiai kreipkitės šiuo adresu:— 

BROLIS VLADAS, M. I. C. 
28S4 SOUTH OAKLEY A.VENT7E, CHICAGO, ILLINOIS 

r ^ 

r ^ 
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Nepalaikykit už moterj. Tai 
plėšikas John G-oryl, 23 m. 
amž., jau baustas kalėjimu, 
šiomis dienomis Chicagos po
licijos suimtas vogtam auto-
mobiliuj su ginklu. Policijai 
prisipažino laukes vienos me
rginos, kurią buvo pasikėsi
nęs nužudyti už tai, kad nuo 
to laiko, kuomet paroliuotas 
iš kalėjimo, j i atsisakė nuo 
pasimatymų. (Acme photo) , 

& 

TRIJŲ METU BIZNIO ATIDARYMĄ MINĖDAMAS 
Kviečiu visus kaimynus, draug-os i r pažystamus 

naudotis mano patarnavimu 

Midwest Service Station 
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Masinu Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas 

Vlc Atkala, «*?. 

2 3 3 5 S o u t h VVestern Avenue 
TELEFONAS ftjgjT 3764 /j 
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NAUJA KNYGA 
KĄ TIK IŠ6JO IŠ SPAUDOS 

KELIONE PO PIETŲ AMERIK4 
P a r a š e 

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS 

Knyga parašyta lengva kalba i r labai aiškiai api-
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Ur. 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimą, papročius 
ir daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti 

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didele nuo
laida. 
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Galima gaut i : — 

" D R A U G O " K N Y G Y N E 
2334 So. Oakley Ave,, Chicago. III. 


