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772 žuvo tpijų parų kautynėse 
Etiopijoje -

LONDONAS, gr. 18. — ROMA, gr. 18. — Italijos 
Atsistatydino Anglijos uis ie- ’ vyriausybė > oficialiai paskel- 
nio reikalų sekretorius Sir Imą, kad žieminiam fronte per

LAIVO LIEKANAS NUSKANDINO EŽERE ARKIVYSKUPAS RAM IMTIS 
AKCIJOS PRIEŠ BEDIEVIUS f

MIIAVAVKEE, Wis. (per Arkivyskupas sakė, kad ra- 
paštų). — Kolumbo Vyčių dikališkų gaivalų šiandieninis
gausingam susirinkime vietos K9.iudis > ra nukreiptas ne

, ,,, ,, vien prieš Katalikų Bažnyčių'ganytojas .Jo Eksc. arkivysku . ,. .. , ....ir religijų, bet ir pneš visų 
! ,,<>« S. A. įdntch sakydamas civilizacij(Į j, propagandos 
prakalbų ragino tikinčiuosius npgalima nustelbti vienu igno- 
pasaulininkus, kad jie imtųsi ravimu. Reikalingas prieš 
akcijos prieš įvairios rūšies juos vedkimas — katalikų ga
rai įgijus priešų vedamų pro- linga remonstraeija. aktualus
pagundų prieš Bažnyčių. darbas.

Samuel Hoare. Jis tai pada
rė, kad apsaugojus lahdste- 
rių kabinetų nuo griuvimo 
dėl nelemtojo Italijos Etiopu 
jos taikos plano.

ROMA, gr. 18. — Diktato
rius Mussolinis atmetė taikos 
planų pareikšdamas, kad 40 
milijonų tauta kovos už sa
vo teises.

ištisias tris paras vyko italų 
kautynės su etiopiečiais.

To sėkmėje nukauta 272 
italų ir askari kareivių ir 
apie 500 etiopiečių.

Kautynės įvyko Takkaze u- 
pės šone, kai pereitų sekma
dienį etiopiečiams pavyko 
persimesti petr upę ir užpul
ti italų koliumnų iš užpaka
lio.

Trijų stiebų senas prekybinis laivas Parana 1896 metais jgrimzdo Stetson 
įtarpoje. Anų dienų, kaip Čia atvaizduojama, jo liekanos iškeltos, nutemptos 
toli Michigan ežeran ir ten nuskandintos. (Acme Photo.)

. --------------------- Iš pradžių italų koliumna
ŽENEVA gr. 18. — Savy- turėjo bėgti atgal. Vienam 

ko įvairių valstybių diplomą- tarpkalny, kuris buvo viena- 
tai dalyvauti T. Sųjungos ta- tinis italams kelias atsimeti- 
rybos posėdyje. z-, j rnui, italai susidūrė su prie-

IįAtsižvelgus į reiškiamų di-, 8Q‘ 
delį nepalankumą taiko, pla- P° n«,J susirėmimų italai 

pagaliau prasimušė per etid-nui, kuriuo norima didesnę 
dalį Etiopijos atįduoti Itali
jai, prancūzų ir anglų diplo
matų sferose pareikšta, kad 
Prancūzija ir Anglija pasirv- 
žusios išsižadėti to taikos 
plano.

Ak prancūzai ir anglai tu
ri nuoširdus pasiryžimus, tas 
nesvarbu, pareiškia kai ku
rie T. Sųjungos atstovai, ka
dangi taikos planas, kuriuo 
norima tukinti Italiją, visVien 
bus pašarvotas ir palaidotas. 
Tik klausimas, ar jis i bus 
palaidotas kapuose, ar kur 
ledaunėje, pareiškia juokda
riai diplomatai.

Jie pareiškia, kad tos rū
šies planas negali būt priim
tinas. T. Sąjunga juk negel
bės Mussoliniui kurti impe
rijų, apie kurių jis seniai 
svajoja. Be to, neleis, kad su 
savo karo pajėgomis sutremp 
tų beginklę ir nieku būdu 
niekam nenusikaltusių Etio
piją

piečius panaudoję durtuvus.
Suraižyta, visa italų kolium
na ir jos liekanos nudūmė to
lokai į užp&kftlineR pozicijas.

Italai pripažįsta, kad tai 
buvo didžiausia kautynė šia
me kare.■* x• ■ i ’' • i

FANTASTIŠKI PRASIMA- 
NYMAI APIE VATIKANU

VATIKANAS, gr. 18. —
Iš Berlyno paskleista prama
nyt^ žinių, kurios pakartotos 
Amerikos spaudoje.

Pramanytos, neteisingos ir 
stačiai fantastiškos žinios, 
kad būk Italijos vyriausybė 
tariasi su Vatikanu ir Vokie
tijos katalikų vyskupais, kad 
šįmet Vokietijoje surinkti
petrapinigiai, kurių negalima eUTv/wnv ,iqišsiųsti iš (Vokietijos, būtą WASHINOTON, gr. 18 ........ , .. . .
ten užstatyti kreditan, ksd Re*PllWlkond partijos nacto- nįmo Ligšiol karo prievolę

IEŠKOMAS PAVEIKSLAS 
YRA LOUVRE

NEW YORK, gr. 18. — 
Nesulaukus siunčiamo iš Pa
ryžiaus Rembrandto bran
gaus paveikslo “Vakarienė 
Emmause” pasireiškė daug 
baimės apie jo likimų.

Dabar gauta žinia iš Pa
ryžiaus, kad šis paveikslas 
dar neišsiųstas ir yra Luuv- 
ra galerijoje.

KOLUMBO VYČIAI DAR 
KARTĄ KREIPIAS PAS 

PREZIDENTU

HELENA KATALIKAI KUN. A. VALANČIUS NU-
6AV0 PARAMOS į KELTAS ŠV. JURGIO 

PARAPIJONHELENA, Mont., gr. 18. 
i— Vietos katalikai ir jų baž- 

gr. ±o. inytim&B įstaigos daug nuken-

LEGISLATURA PRAVEDĖ 
PENSIJŲ BILIŲ

KPRINGFIELD, Ilk, gr. arba po pusę dolerio už die-
18. — Legislatūros senatas : nų. Tik pažymima, kad vals-
45 balsais prieš 1 pravedė tytnė “gelbės” tiems seniems
senatvės pensijų bilių. Pas- ! asmenims, neturinties vaikų,,
kiau žemesnieji rūmai 110 kurie galėtų jais rūpintis.
lialsų prieš 7 taip pat jį pa- .„ T
tvirtino ir šis dokumentas ... „ ., , . . , j Šalie pareiškia, kad pravestaspasiųstas gubernatoriui, kadi _ ..... . ”, biluis nėra jokis senatvės

---------- .I,s Pas* Y pensijų bilius. Pensija neuž-
„ , . . Be to, ryšium su šiuo bi- f., . . xGerb. kun. Anastazas Va- w. , n .... tikrinama. Seni žmones jau-., . y, u. - - - , kum pripažintas 9 milijonų . . . . , . • .

prezidentas Roose-|tėjo „u0 p^ikartojusių lančins iš Nekalto prasidėji- d , = f d Tikimasi to- 818 launln«esra Patek« kttr ’
veltas atsakė Kolombo Yy-mfli drebsjirai Buvęs Helena ,no P. Svč. parapijos, Brigji- kią pat sumą gauti iš kraSto 1™^” i8*“*88-. neg“ 5a“k<1a- 
e.ų organizacijos vadovybe., ,diowzijos ^knpas Hayes lton Parke, nukeltas vikarau- vvri.usvbės. ' nue8 l’***®** * va,8‘Jr,W6-
t.» i g*, .1 sv- ,j"rKio p>rapii*’ipravesta8 biiius Mni,ikri‘1 t*gi8,attt“ "***
lūs, kad užtartas ten' perse- pam8 atsiSaukimę> .Bridgenort?
klojamus katalikus.

NEW YORK 
Neseniai

mas pagalbos.
prašvda-

Šios organizacijos vadovy- jg kai kurių diocezijų grei- 
bė dar kartų kreipias su laiš-
ku pas prezidentų. Pažymi, 
kad Kolumbo Vyčiai nereika
lauja, kad U. S. vyriausybė 
kištųsi į svetimo krašto vi
daus reikalus. Tik nori, kad 
vyriausybė remonstruotų, tai 
yra, nupeiktų ir smerktų Mek 
sikos raudonųjų valdovų dar
bus.

tai atsiliepta su gausingomis 
aukomis. Iki šiolei gauta dau
giau kaip 20,000 dolerių. Tai j 
graži pradžia nukentėjusiųjų 
šelpimui ir atsistatymui.

Žemės drebėjimai Helena 
diocezijai padarė iki 500,000 
dolerių nuostolių.

GHICAGAI PLANUOJAMA 
DIDELIŲ IŠLAIDU 

SĄMATA
Chicago aldermonų tarybai 

įduota 121 milijono dolerių 
išlaidų sąmata 1936 metams, 
daug didesnė, negu buvusi

! šiais metais.
Tai galima padalyti pri- PRIEVOLĘ TURĖS

ėmus senatoriaus Boraho re
zoliucijų, kurių prezidentas 
sulaikė senate nuo pravedimo.

BORAH KANDIDUOŠ, JEI 
PARTIJA NORĖS

kad*'žėfričffiUžmonėms bus šventėms. Baigti šios-sesijos 
mokama pensijos po 1 dol., darbų susirinks sausio m. 7.

SUSKILO MEKSIKĄ 
VALDANTI PARTIJA

MIN. BENES IŠRINKTAS p PI,TY;£ ’8 “Pagaliau suskilo Meksiką vaiČEKOSLOVAKIJOS PRE- danti revoliucinė partija. Gaivi nrilTII l*58’ kurs kovoji priėfi preziLlUtR IU dėntų Cardenas, sudarė nau-

ATLIKTI VISI

KAUNAS. — Kaip girdė-

Tas reiškia, kad bus didi-i' ------- .14 partijų vardu “konstttttd-
nami mokesčiai už nekilno-! PRAHA, gr. 18. — Čeko- nė revoliucinė partija?’ tai 
Janius turtus. ' slovakijos parlamentas ben- j nepaprastas įvykis.

------------------ .Į(kojoj sesijoj respublikos Prelideata8 Cardenaa nema-
ti, jau paruoštas karo prievo- DBj^p Dll I IDUrt nm rnill prezidentu išrinko užsienio,^ pasiduoti Jis pafialina jg 
lės įstatymas, kuriame ypač J *^“į”UnU IJULEIll^ reikalų ministen Benes. valdiški) vietų Calleeo šali-
pabiezmina mintis, kad yisi VIEŠIESIEMS 'DARBAMS išrinktas prezidentas užijns ninkus ir patį Callesų vadina
piliečiai šiokiu ar tokiu būdu , ---------- atsistatydinusio • prezidento , sankalbininku. Callea gi nusi-
turės prisidėti prie krašto gv- WASHINGTON, gr. 18. — Masaryko vietų. Šis pastara- skundžia, kad Meksikos spau- 

nalis komitetas painformuo- aUįdavo °tifc visiškai sveikii Prez' Rooseveltas Ppr spau-, sis pasitrankė dėl senatvės, da nespausdina jo pasiteisini 
tas, kad šen. Borah iš Idabo ... .................. dos
turi

Italijos vyriausybė galėtų 
gauti karo medžiagos iš Vo
kietijos.

Dar pažymima, kad tų pet- 
rapinigių esama tarp 10 ir 
20 milijonų markių ir jie 
šiandien guli . bankuose be 
jokios naudo s.

26 ŽUVO ISLANDIJOJE

PALEIS DAUG KALINIŲ

HAVANA, gr. Iš. Ku
bos naujas prezidentas pla
nuoja prieš Kalėdas paleisti 
iš kalėjimų daug
kalinių. ,

zau oen. oorau .» x«au.. dabar k®I,fcre"<;1» Pareiškė,
pasiryžimo būk kandi. . ’ u»d krn;tn _atemauė,a,s metam ,l«

Kandidatu į prezidentus bu 
vo dar ir agranj partijos

mų. Jis kaltina prez. Carde 
naso vyriausybę, kad ji nesi-

turi vuvi , numatoma, kad kraštų gin .. . , . Y° <iar ,r a*rar4 Ponijos nartii0o nrineinu
datų į prez denius, je, parti- „ ir Ue> bag o^so Pradas prof. B. Nemee. Bet
ja to pageidaus.

ADMIROLO SŪNUS NU
BAUSTAS KALĖTI

NEW ,YORK, gr. 18. — 
Teismas nubaudė nuo 12 
ir pusės iki 25 metų ka
lėti mirusio admirolo Little 
sūnų, James Bampton Little, 
46 m. amz., už geležinkelio

REYKJAVIK, Islandija, 
gr. 18. — Tomis dienomis per 
siautusį blizardų (sniego pū
gų) šioje saloje 26 asmenys A A. .. .
žuvo. Vieni ją prigėrė, kiti 8tot,e8 ofl8° aP’P'«imą 

sušalo. 20
randama.

asmenų nesu-

SUSIRGO ŠEN. MARCONI

pripažinti netinkančiais akty- 500 milijonų dolerių viešųjų 
[darbų tęsimui.

prieš rinkimus

tad
J,s ištraukė i> ra rcikali"K* P"““-

'nė partija.
viai tarnybpi. Tokius panau-!“ " * '......... savo kandidatūrų.
dos ligoninėse, gurguolėj, dar| Jis sakė, kad vieėųjų dar-j ___ ‘
,bo prievolėj ir kit. Tuo nori- bų administracija bus išimta LIETUVIŠKI PINIGAI 274 Amer. Valstybių. Matyt, jis 
ma piliečius sulyginti. Dabar , taip vadinamos nepapras-1 M. SENUMO turės vėl išsinešdinti į až-
vieni, atlikdami karo prievo-'tojo šelpimo kliasės ir bus ----------- 'Mėnį.

Calles neseniai grįžo iš J.

GRIŽO KONGRESO 
ATSTOVAI

•Vakar per Chicagų prava
žiavo apie 50 senatorių ir 
kongresmonų, kurie grįžo iš 
Filipinų, dalyvavę ten pirmo-

lę, tam tikrų laiko dalį auko
ja valstybei, tuo tarpu kiti, 
dėl blogesnės sveikatos, dėl 
šeimos sudėties ar dėl laimin 
gai ištraukto burto, tos prie
volės išvengia. Naujas karo 
prievolės įstatymas greitai j 
bus svarstomas karo tarny
boj.

pakeista nuolatine departa
mentų grupei.

LAIMĖJO TOYVNSEND 
PLANO ŠALININKAS

ALVITAS. — Kumečių 
km. J. Kregždvs su savo 
sūnumi, kasdami žvyrduobę, 
rado senoviškų varinių pinigų

PASKIRTA RINKIMAMS 
DIENA GRAIKIJOJE

ROMA, gr. 18. — Susirgo 
išradėjas Guglielmo Marconi.
Pažymima, kad susirgimas' jo prezidento inauguracijos
yra “lengvus. »> L iškilmėse.

lATBNAI, gr. 18. — Orai- 
per 700 Žiūką vienodo didu- ^ kartliafi dekletąi
mo. Pinigai leisti — 1661 m,; kūrino paleidžiamas parta-

jg _  $j0B valstybės tre- m' Vienuose piniguo- nientas ir skiriami nauji, rin-
čiajam kongresiniam distrik- “e aiškiai matyti Lietuvos vy kimai Rausio ra. 26 d. - 
te kongresmonų išrinktas W. tis, antruose, kažkokio kuni- "

Chicagos policijai įsakyta, ,V. Main, respublikonas, To- raikščio galva, trečiuose ma- ORAS 
kad pradėjus sausio m. 1 d. wnsend pensijos plano šalį- tyri erelis panašus į rusų
areštuotų automobilininkus, Ąiinkas. , erelį. Daugumas pinigų visai CHICAGO IR APYLIN-

neį skaitoma, kuriais metaisneturinčius valstybinių “teis
mų »»

BATTLE CREEK, Mich.

PLATINKITE “DRAUGĄ” leistu
KBS. — Debesuota; mažu 
temperrtūro. atmaina.
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DIENOS KLAUSIMAI

remkime viens kitą

uiame, ekonominiame ir politiniame gyveni. 
U)e.

nitai

Ką Pasakojo Grįžusios Iš 
Rusijos Moterys

Buvusia prezidentas Herbert Ueover ri- Už Brolio šelpi™ Kalėjime. Bolševikų JCalėji- 
i ruošiasi statyti savo kandidatūrą į pre- . JL . _ T rmuose. Nevalia Žegnoto. Trūksta Drabužių

HOOVERIS RUOBIABI

zidentus 1936 metų rinkimais. Jis pradėjo 
organizuoti savo rėmėjus, sakyti kalbas.

Savo kalbose Hooveris labai griežtai 
kritikuoja dabartinį prezidentų Roosev.eltų,

jpūsų profesionalai yra išėję kus. Tik apsižvalgykime ir 
aukštas šio krašto mokyklas, pasiklausykime, kiek svetim- 
kad jie savo pareigoms yru tuueiai daktarai yru mūsiškių 
pilnai prisirengę, kada sup- nuvarę į grabų, o kiek mūsiš-

— Prašau, — atsiliepė bal- — Taip 
sas į mano barškinimų. Per- — (Jai papasakotumėt savo

primesdamas jam būtus ir nebūtus dalykus.' žengiau viešbučio kambario j įspūdžius.

ras, kad mūsų lietuviai tin
ka stoti į biznius ir toje sri- 

ityje gali saviesiems patarnuu 
Įti, jei ne geriau, tai ir nepra
šiau už svetimtautį.

Kompęticija (konkurencija) 
Amerikoj yra didelė ir biz
niuose ir profesijose. Lietuvių 
biznių ir profesionalų ir or- 
ganiztcijų priešai pagatavi 
būtų leisti daug pinigų pa
laikymui lietuviuose tos nuo-

kių daktarų sėkmingai yra pu- 
tarnavę sunkiausiuose atsiti
kimuose.

Teisybė minėta klaidinga 
nuomonė yra naikinama ir iš 
jos įtakos vis daugiau mūsiš
kių liuosuojasi. Bet dėl dides
nės mūsų tautiečių naudos su 
minėta klaidinga nuomone pri 
v&lėtume kovoti dar smar
kiau — spaudoje, susirinki
muose, seimuose, įvairiose su
eigose, net sakyklose. Tada 
sveikiau bus mūsų biznieria
ms, darbininkams, profesiona-

Reikia pripažinti, kad Hooverio kalbos Nr. 4 slenkstį, 
savo forma yra gana gražios, jas galima va- — Atsiprašau, — Tamsios, 
dinti net moksliškomis, tačiau jos nėra įti- rodos, būsite nesenai grįžu- 
kinančios. • gį08 jį Rusijos?

Mūsų manymu, iš visų respublikonų pa-l __ Taip, prieš savaitę.
rtijos vadų, Hooveris mažiausia turi progos į Pablyškę veidai, rodė, kad 1 valgydavo. Uždraudė bolševi- i monės, kad lietuviai biznie 
patekti kandidatu į prezidentus. Mat, jis juo^ jO8 yra daug teatėjusios. kai, girdi, medžiai gadinasi.! riai, profesionalai yra netikę, 

— Ar teko būti kalėjime 1 Pradėjo virti dilges. Kiti su-! kad lietuvių kultūrinės įstai-jau buvo, savo jėgas išmėgino, nieko nepa-:Vis dar tebegyvename sunkius laikus.
Nors, rodos, viskas yra daroma, kad pakelti 
krašto gerovę ir palengvinti žmonių būvį, 
tačiau du r neišjudinamu, kaip reikiant, pra
monė ir prekyba. Tebėra sunku darbo žmo
nėms, sunku biznieriams, sunku išlaikyti 
kultūrines, religines ir ekonomines įstaigas.
Nelengva ir spaudai. Mes gyvename tokiais 
laikais, kuriais ypatingu būdu turime vienas nes žmonės dar neužmiršo, kad nedarbo lai

darė, kad krašto gerovę pakelti, bet tik J 
lyg papūga nuolat kartojo, kad “gerovė i 
jau už kampo’’ ir kraštų tik tik neprivedė 
prie ekonominės ir finansinės panikos. Ne
daug jau ir betrūko.

kįtų remti, palaikyti savo įstaigas, savo biz
nį, savo spaudų, savo profesionalus. Viens 
kitų remdami išsilaikysime ir mažiau tepaju-

— Gyvenau nedideliam mie
stely apie Vitebsku. Baisus 
badas spaudė. Valgydavo la- 

' pus, pavasarį rinkdavo nuo 
lazdynų burbuliukus ir juos

v. • i • i •• i • •• i neiti OCl|lv>IIIv U VII O v1 V IMU,Todėl, nežiūrint kiek jis nekritikuos da- , ., ’ . , ?• , kalinamų broli, kunigų. O,baltines vyriausybes, jis nedaug ko atsieks, , . .....

AIVŲ įGllAl | • • • •
— Kaipgi! Nuo 1929 metų džiovinę ir sutrynę dilges net gos ir organizacijos netiku- , _orb^nizaclJoms» PaiaPr 

laisvės netekome: buvome ka->blynus kepdavo. Pristigę dil- sios, kad visuose reikaluose !/°h,S lr
Įėjime, lageriuos ir vėl kalė- i gių, valgė liepų lapus, dobilų svetimtaučiai inus aprūpins Kad populerizuoti saviškius,
jime. į kalėjimų patekome to-' galvutes. Žmonės vaikščiojo j geriau ir pigiau, negu savieji, tai žinoma reikia girtis. Na.
dėl, kad šelpėme bolševikų pilni — sutinę. Taip beeida- Į Tai būtų jiems pelninga ir o lietuviai yra kuklūs, nėij^^A

įui ir parkrisdavo negyvi. j naudinga, o lietuviams, žino- pagyrūnai. Todėl gal tas 
— Ligoninė buvo, bet kas j raa, pražūtinga. sutrukdė nusikratimų vergiš-

iš to, kad ir ten valgyt ne-f m , • . •. • * • dvasios ir manymo, kad
n „„....._____  t-. svetimtaučiai yra geresni uz

mus. Bet Žinokime, kad pri-
, . . valome turėti savigarbos jau-. timtautis gali mums geriau 

tisos Šeimos išmirdavo. 2mo- tarasuti už MvBkį. 
bet

kalėjime daug, ypač ūkinin 
kų, vis už kolchozus — vai-
.tybinius ūkius. Kiti nė pa-(duodavo. Turėjo iš namų at- to" įragaištigT ir i

Kad žydai valdo Rusiją, kaip rašo “M. j V8 nežino už sėdi. Susi- nešt, o kad ir namie nieko ne- klaiding() manymOj būk sve- 
buvo. Pasitaikydavo, kad iš-L,mtailfU (rni; n

kai užpjo Hooveriui valdant.

sime tuos ekouominius sunkumus, kurie ne į L.”, galima matyti ir iš to: paskutinė Ru-|PY^S Su kuo, įskundė, ir jau 
tik mus, bet visų pasaulį jau kelinti metai • sijos delegacija į tautų sąjungų buvo suda- kalėjime. Ir lageriuose labai
slegia. Į -ryta iš astuonių asmenų. Jų pavardės: Lit- daug valstiečių. Moterį) ka-lnės labai nepatenkinti,

smų. Juk net turime gan ge
rų priežodį: kas savo tavorų

Ar šiaip ar taip kalbėsime, parapijos winoff - Pinkelštein, Rosenberg, JStein, Mar- merose būdavo po 35, vyrų — ! nieko negali padaryt. Tik prisižiūrėkime. Dauge-1 peikia, tų iš turgaus varo
yra didžiausi ir stipriausi mūsų centrai A- 
merikoje. Jos įsisteigusios lietuvius apgy
vendino vįeną prie kito, kolonijomis. Tuo 
būdu gabesnieji ir drąsesnieji lietuviai tu
rėjo progos įsisteigti tarp lietuvių biznius, 
praturtėti ir iškilti. Susilaukėme ištisos ei
lės ir didesnių finansinių ir ekonominių į- 
staigų beį organizacijų. Įsisteigė mokyklos 
ir ligoninės. Susilaukėme gana daug lietuvių 
gydytojų, advokatų ir kitokių profesionalų, 
kurie lietuvių parapijų ribose laiko savo 
ofisus. Tie didieji tautiniai mūsų centrai, 
parapijos, mus kultūriškai, ekonomiškai ir 
tautiškai pakėlė. Kiek turime biznierių ir 
profesionalų, visi beveik išimtinai iš lietu
vių išsilaikė, o ypač tie, kurie suprato, kokių 
reikšmę mūsų parapijos turi Amerikos lie
tuvių tautiškam ir kultūriškam gyvenimui, 
kurie suprato, kad “ranka rankų plauna”, 
t. y. jei norį susilaukti parapijos paramos, 
turi parapijų paremti, turi eiti kartu su 
tautiškuoju lietuvių didžiumos gyvenimu.

kus, Brenners, Hirsehfeld, Halphand ir pO go įr net daugiau. Po Ki- 
Swanidze. Taigi, iš astuonių asmenų net sep- j.ovo nužudymo į vienų kam 
tyni žydai 1

LIETUVA APLANKIUS
_____ Rašo L. timutu —--------

— Na, ar negrįžtum dabar lis lllūsų profesionalių - dak- lauk. 
į Rusiją. mokytojų ir k. univer- šių Kalėdų metu, kada pi-

_  Baisu ir pamųstyt. Da- Ritėtuose pasižymėjo savo stu ritimų darome daugiau, negu
bar man darosi ir šalta įr'dijomis ir praktikos darbais, paprastai, laikykimės obalsio: 

Daugelis mūsiškių studijoje
viršija svetimtaučius. Kai mū-

niuiuis. Labai nekankino, tik Tyt negalima. Atimdavo sid-is^k^ prasimuša į politikų

barį buvo sukimšta net po 80 
žmonių.

— Kaip gi ten kalėjime? karšta tik prisiminus. Ir jū-
— Elgėsi gan mandagiai su į bų ten nėra. Naminių pasida-

*V KAZIMIERO SPAUDOS DRAUGIJA į

“savas pas savų” ir to pa
ties obalsio laikykimės viso
se mūsų gyveninio srityse. Vi-

prieš išvažiuojant visai at-
Jau rašiau apie Spaudos Fondų, Lietu- skyrė nuo kitų izoliavo

Kaip gi Rusijoj su tikė
jimu?

— Aiškiai nekalba — neti
kėk, bet jei tiki — nevalgyk

viškosios Enciklopedijos leidėjų ir pažymė
jau, kad ši įstaiga svarbų vaidmenį Lietuvoj 
vaidina.

Negalima praleist neparašius apie se
niausių Lietuvoj spaudos draugiją, būtent — Negalima nė persižegnot. Iš
Šv. Kazimiero. kaimiečių tai juokiasi, o ki-

Šv. Kazimiero Draugija gyvuoja jau 29 nuo darbo atstato už
metai. Ji per tų laikų išleido suvirs šešis1 - 
šimtus įvairių knygų. Ji leido laikraščius 
ir žurnalus.

Toji garbingoji draugija gerai žinoma 
visur gyvenantiems lietuviams savo naudin- 

Arba priešingai, jei norime turėti žmonių, ! gomis knygomis, kuriomis ji šviečia ir dori- 
kurie stamliesniomis sumomis mūsų įstaigas i na savo skaitytojus. Prie jos prikladso ne
paremtų, turime remti vertus paramos lie 
tuvius biznierius ir profesionalus.

Štai, už savaitės Kalėdos. Ar geri ar 
blogi laikai, žmonės vistiek daugiau visokių 
daiktų dovanoms ir gyvenimui reikmenų pe
rka. Dėl to netenka stebėtis, jei vidurmies- 
čių didieji bizniai visaip mus vilioja ir gu
ndo, kad tik ten važiuotumėm savo sunkiai 
uždirbtus centus praleisti.

Dėl to aš čia ir norių lietuvių visuome
nės dėmesį atkreipti, kad neapsigautų, kad 
nepiltų lietuvių pinigų į svetimas kišenes.

Žinokime, kad didmiesčio parduotuvės 
niekų mums, lietuviams, neduoda. Mes iš jų 
negauname jokios paramos nei parapijoms, 
nei draugijoms, nei savo kultūrinėms, nei 
taukinėms įstaigoms. Bet tokią' paramų gau
name iš savų, lietuvių biznierių ir ekonomi
nių įstaigų, kurios veikia mūsų parapijų ri
bose. Dėl to mes, lietuviai, išmintingai pa- 
sielgkinie, kalėdinių ir kitokių pirkimų pir
kimas ne svetimtaučių, bet tikrų lietuvių į- 
staigose ir tokiose lietuviškose įstaigose, ku
rios remia tautiškų mūsų sąjūdį šiame krašte.

šiandien mes galime džiaugtis, turėdami 
lietuvių hiznierių visose biznio srityse. Nė
ra to daikto, kurio negalėtumėme pas saviš
kius nusipirkti. Ir kartais susirgus, jau, ne
bereikia ieškoti kitataučių gydytojų — spe
cialistų, nes savų pakankamai turime; nebe
reikia net į kitų ligonines važiuoti, nes turi
me savo ligoninę. Tas pats ir su patarimais 
teisių srityje. Jų gauname pas lietuvius ad
vokatus. Dėl to visu frontu turime vykinti 
gyvenimui obelsį — savas pas savą! Vie
nybėje dirbdami daug padarysime. Ir kuo 
mažiau savo uždirbtų centų paleisime iš sa
vo rankų, ko daugiuu jų sutelksime lietuvių 
bizniuose, lietuvių banke, lietuvių spulkose, 
tuo labiau stiprės mūsų centrai, tuo sėkmin
giau pajėgsime išlaikyti savo tautiškų dva
sių ir greičiau iškilsime šio krašto kultūri-

zegnojimųsi.
— Žmonės labai nepatenki

nti, pasakojo toliau, bet visi 
tyli — bijo. Žmonės taip įbai- 
dyti, kad apie bažnyčias, cer
kves nė neklausk — bijo sa
kyt. Labai daug ištremtų. Dau 
gelis bėga, pakliūva į kalėji
mų. Šeimos išsiskirsto — tė-

lus, ratelį sulaužydavo. Žmo
nės vaikščiojo apiplyšę, basi, 
sušalę. Mačiau, kai kurie ko
munistai išplėšė bažnyčias, ne 
šiojo persisiuvę bažnytinius 
drabužius.

“ K. J. Prauskis “M. L.*’

MŪSŲ STIPRIAUSIAS 
PRIEŠAS

ir aukštas vielas, tai jie ten sur ir visada stokime už sa- 
gerai laikosi. Tų pat galime vuosius. Taip elgdamies nu- 
pasakyti apie mūsų profesio- galėsime mūsų didįjį priešų, 
nalus, biznierius ir amatnin- J. C

vien Lietuvoj, bet ir užsieniuose gyvenantie
ji lietuviai katalikai. Ypač daug narių ji 
turėjo Amerikoj, kuomet čia lankėsi jos at
stovas kun. P. Raščiukas. Amerikiečiai Šv.
Kazimiero Draugijai yra sudėję kelias de
šimts tūkstančių dolerių.

Šiais amerikiečių pinigais draugija žy
miai sustiprėjo, įsigijo namus Šiauliuose,
Tauragėje, įsteigė naujus knygynus — Kau
ne, Šiauliuose, Panevėžy, Ukmergėje, Tel
šiuose, Tauragėje, Mažeikiuose, Plungėje ir . ,, .. .. , ..w.i -1 • & V- • • rL • 4 I Rusiją. Man rodos, greit paVilkaviškyje. Šv. Kazimiero Dr-jos Centras ., . * ,__________ ___
Kaune pagerino savo spaustuvę, knygų ri
šyklų ir kitas įstaigas, įsigijo naujų, moder
niškų mašinų ir kitokių priemonių spaudai 
gerinti.

Amerikiečiai, aplankę Šv. Kazimiero Dr- 
gijos ' knygynus, spaustuvę ir kitas1 įstaigas, 
gėrėjosi ir patys savo akimis matė, kad jų 
sudėti pinigai neišeikvoti, kad ta gausinga 
parama neša didelę tautai naudų, kad ji 
šviečia ir kulturina kraštų. Kaip praeityje, į§ Rusijos kalėjimų grįžu
lus draugijos .laibų vaisiai yra dideli, taip gį bro)į džiovininkų, 
ir dabar ji plačią vagą varo mūsų tautos .. .... « , ..
kultūros darbo dirvoje. Ir ateityje jos vaid-i ,a e. °. U Pasa 
niuo nesumažės. I at^veikinau.

Šv. Kazimiero Draugiją suorganizavo ir — Jei Tamsta norite dar kų 
jai visų laikų vadovavo žymusis mūsų tau- sužinoti, prašom pasikalbėt su 
tos rašytojas, poetas ir mokslininkas prela- (anksčiau grįžusia Anėle Pa
tas Aleksandras Dambrauskas (Adomas Ja-. čiūraite.
kitas). Jis jai ir dabar tebevadovauja, nors j _ . , .
šiemet jau atšventė 75 metų amžiaus sukak-* įspūdžių kupinas skubiai 
tuves. Jis ne tik Šv. Kazimiero veikime turi *e’t*aU8i laiptais žehiyn. Pali- 
didelių nuopelnų, liet ir bendrai mūsų tautos PV8 kelias pakopas pajutau

Kas mane ypatingai erzina, 
yra tai tas, kad mūsų vien
genčiai — ar tai paprasti da
rbininkai ar biznieriai ar in
teligentai yra palinkę girti vi-
sa tai, kas yr» svetima, o pei- 

vai nežino vaikų, vaikai ne- kti visa tai, kas yra sava. 
žino kur tėvai. Sunku ten. Ki- kurie sako, kad tai mūsų

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS “ House Action Virtuallv
- — i Kilis Drivers’ License Law

Rasiejaus balšavikų sniege- for Illinois,” vienas pilietis 
nų institute dabar plausto- šitaip pasakė: “VVTiat’s the

tae, žiūrėk, gavo anksčiau ke
lis ha žemės, įsigijo arklį, po 
rą karvių, jau jis “kūlokas” 
ir išveža kur tokį. kas sa
ko, kad Rusijoj gera, siųst jį

sikeis tų komunistų nuomonė, 
kurie iš Lietuvos išvežti į 
Rusiją.

— 0 kaip dabar čia gyven
site?

— Nežinom. Tuo tarpu ap
rūpina geri žmonės. Kai pa- 
sveiksini, sustiprėsim, darbo 
ieškosim. Mes nieko neturim,

tautos neigiamoji ypatybė ir 
kad prieš tai nieko nepadary
si. Neįvertinimas viso to, kas 
yra sava ir nebranginimas vi
so to, kas yra sava neša daug 
žalos visai mūsų tautai aps-

ma balšavikų aidolo (dievu
ko) Lenino smegenys. Tur
būt norima patirti, ar viskas 
jose buvo “po poriadku.” 
Ba dabartinis balšavikų sme- 
genynas daugeliu atžvilgių 
jau nukrypęs nuo Lenino

kritai ir sykiu kiekvienam , smegenų.
Beje, Sale. menino smegenų 

tam institute randasi dar 
smegenys ir 470 gyvulių.

ūse of passing the old age 
pension lawf If this auto kill- 
ing keieps on, who of us will 
live to be old enough to get 
an old age pension? lluh?”

Gražiai pasakyta.

gyvenime labai svarbų vaidmenį suvaidino. 
Tas žilagalvis senelis dar ir dabar gyvai at
siliepia spaudoje aktualiais tautos, valstybės 
ir visuomeniniuis reikalais. Taip pat akty
viai dalyvauja religinių ir kultūrinių orga
nizacijų kongresuose ir šiaip jau susirii|ki- 
tuuo.se, Šu šiuo didžiuoju mūsų tautos vei
kėju, rašytoju ir mokslininku turėjau garbės 
pasimatyti ir imsikalbėti.

mūsų darbininkui, profesijo- 
nalui, biznieriui ir inteligen
tui. Šitokio lietuvių būdo blo
gos pasekmės pasimatė, kai 
atėjo laikas kurti draugijas, Į Per Lietuvos armijos šven- 
steigti biznius, užlaikyti pa-; tę, vienas didelis apicierius 
rapijas, mokyklas, kai reikėjo Į duodamas spyčių pasakė: 
darbininkams už savo būvio į * “Mes turime Tautos Vadų, 
pagerinimų kovoti ir profesi kuris sukurė mūsų valstybę 
jonalams gyvenimų daryti ta (ypatingai sunkiose sąlygose, 
maujant saviesiems. Tada at į sėkmingai. atsispyrė įvai
sifado o balsis: “Savas pas
savą?”.

Bet kų pagelbės to obalsio siryžęs iki galo laimėti, 
populerizavimas, jei lietuvis Na, o iki šloi mes manėm, 
vis laikysis nuomonės, kad kad Lietuvos valstybę sukū-

Bijūnų Valčiukas, pirmus 
metus pradėjęs lankyti moky
klų, vakar panėjęs namo 
šia tėvo.

f
noky-

riems priešams, jų tarpe ir 
patiems lenkams, ir yra pa-'n1^

— Tėtuk, ar tų taipgi ėjai 
į škulę??

— Na, žinoma, — atsako
tėvas.

— O tai turėjo būt didelės 
fonės vaikams matyti tave, 
tokį didelį su akiniais ir ži
lais ūsais, klupojant ant žir-

dvi švelnias akis žibančias iš 
geltono veido. Tai brolis džio
vininkas ėjo seserų aplanky- 
tin. Jis ilsėjosi atsirėmęs tu
re 1 kos... Pasisveikinęs nusi
skubinau toliau.

— Ar Tamsta būsi Anelė 
Pečiūraitė, grįžusi iš Rusijos.

svetimtautis daktaras moky
tesnis, kad svetimtautis advo
katas apsukresnis, kad svetim 
tautis dentistas pigiau ir ge
riau patarnaus ir t.t. ir t.t. 
Kų tas obalsis pagelbės biz
nieriui, jei lietuvis vis ma
nys, kad svetimtaučio tavo
ms pigesnis ir geresnis už 
lietuvio.

Minėtas obalsis tada prigya

rė tauta, kad ir mes, ameri
kiečiai, prie to esame petį 
pridėję ir kad armija (ale 
kokia tais čėsais buvo Lietu
vos armija) atsispyrė įvai
riems priešams. Pasirodo, 
visų čėsų klydoni.

Kai angelski popeliai pa
dėjo hedlain, kad “House 
Passea Old Age Pension 

lietuviu'-re, jei jie patirs, kad|Plan,” o paskui kitų, kad

Baigusį aiškulę Zosė Stir
naitė grįžo namo pas savo 
mamą, kuri tuojau pradėjo 
mokyti ją namų ruošos ir 
bendrai gaspadinavimo.

— Mano Zosyt, — sako jai 
motina, — visados atmink, 
kad kiaušiniai reikia laikyti 
šaltoj© vietoj.

— Ale mainyte — atsako 
jai Zoeė, — kaip aš galėsiu 
tai rištoms išaiškinti. Aišku- 
lėj nemokino manęs vištų 
kalbos.

tuuo.se
tuuo.se
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PASTABOS Kaip mes save neraminsi
me, faktas palieka faktu, kad j 
tikybiniu atžvilgiu gan dido 

nervų kas nuošimtis lietuvių neturi

r» d a nn a s

Kiekvienas sveikų
žmogus myli dainų. Daina gai fvjrto pamato po savo kojų. į 
viliančiai veikia mūsų jaus- (;vvena aplinkumos sukeltais 
mus, širdį ir protų. Jei lietu- jausmais, kurie linksta ten, iš 
vių tauta, vilkdama baisų ne- kur papU^ja stipresnis vėjas... 
laisvės jungų per kelis sim- yĮasu žmogus, atėjęs rvtmeli 
tus metų, nebūtų stiprinami . bažnvči^ suka aplįnkui ral 
savo dvasios tėvynės meile žančhj> Q y&kare trftukift . 
persunkta daina, vargiai šia- iaį8vamanių prakalbas ir, iš- 
ndienų berastumei pasaulyje gjr(jęS katalikų adresu palei- 
tautiškai susipratusį Vytauto stipresnį žodį> i§ džiaugs-
a*nį‘ Daįna n?1 Patėviams mo dejnus trįna. Delko? Dėlto, /.jaį jr mergaitės išpuošia ka- visa mokykla rengiasi prie ti Naujųjų Motelių. Būkime

a )artinei ar ai uvo ir kaj jQ reiįgingunie vyrauja mbarius parodydami savo veikalo “Šventoji Naktis” su ten visi jauni ir seni ir visi
ėra au inei gyvy ei pa ai jaUsmų persvara, dėlto, kad “Tėpliojimų gabumus”. Kaip [giesmėmis, bet iš mūsų “High kaip viena didelė šeimyna Ii-'

sugrįžęs iš bažnyčios skaito jau buvo minėta, kad mūsų iSchool” yra išrinkta vaikai nksmai praleisime vakarų.

Nors eina kalbos apie taikų Afrikoj, bet Italija nesiliauja gabenus ten kart. 
amunicijų. Veik kasdien į Afrikų ateina 400,000 tonų karo reikmenų.

yti galingas įrankis
Šiais laikais dažnai nusisku visokius šlamštus, dėlto, kad bernaičiai eina kiekvienų šeš- 

generacijos jam trūksta charakterio, dėl- fadienį į mokyklų, kur gauna 
progos pramokti daug daly
kų apie piešimų. Ir labai ste-

ndžiame jaunos
Washingtono žemėje lietuvy s- to, kad nemažas skaičius ka
tės atrofia.. Pasireiškusios Ii- talikų biznierių pasižymi cha-
gos diagnozas mūsų dakta- meleono natūros privalumai bėtina, kaip mūsų bernaičiai 
rų” yra tiksliai nustatytas. for tbe sake of almigbty dol- 
Netrūksta nė gerų receptų. iar
Tik, visa nelaimė, kad išeivi-. ... . „ .. .. . . .
jos “norsės” nesivaduoja spe-1 ' Sl“ anomal«al paimti laba!
cialistų instrukcijom, negydo Pr'S‘ilbsli 8'™ spauda. Pas.-
savo “Daciientu” nurodvtais sten«kime 39 išplatinti.

poc j tų yt , Vilimas das yra Guido do Fontgalland.

greitai pramoko.
“Aš greit ateisiu ir paim

siu tave į dangų”. Tuos žo
džius Panelė Švenčiausia iš
tarė mažam berneliui. Jo var-

ypatingas roles lošti. Z.

vaistais, nenaudoja tautinio 
negaliavimo galingo antidoto 
— dainos.

Greitai sueis metai, kaip 
susiorganizavo pas mus jung
tinis choras. Pradžioje paro
dyta daug entuziazmo. Naują.

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOS

vienas žmogus ar organizaci-1 rinkimas privalo suburti vi- 
ja apsistoja, daro metų dar- sos apylinkės vadus bei orgn- 
buotės peržvalgų. Džiaugiasi nitaeijų veikėjus. Kviečiami 

' iŠ padarytos pažangos. Apgai- dalyvauti visi vadai veikėjai 
i lestauja nelaimingus Įvykius ir draugijų atstovai, 
bei nepasisekimus. Daro pla- pabaigoje metų bendrai su- 

i nūs bei pasiryžimus sekantie- „įrįnįę aptarsime ne tik šių 
I uis metams ir t.t. dienų klausimus liečiančius

Tokiu svarbiu laiku, metų lietuvius - katalikus, bet ir 
paskutinį sekmadienį gruod- sekančių metų permatomus 
žio 29 d. 7 vai. vakare Sv. Ka- reikalus. Išrinksime valdybų 
zimiero parapijos svetainėje naujiems metams ir t.t.
įvyks A. L. R. K. Fed racijos Tinkamai užbaigkime senuo 
PUtsburgho apskričio skyny sįus metug . d6ki.
metinis susirinkimas. . •me naujus — prisidėdami ir

Kadangi tam apskričiui, remdami idėjinę organizacijų, 
kaipo šios apylinkės parapi-Į kokift yra A L R K Fede. 
jų ir katalikiškų draugijų sų-
ryšiui yra lemta vaidinti sva
rbiausių rolę visoje kolonijo-
je, tai ir apskr. metinis susi-

racija.
Vienas iš apskr. valdybos 

narių

M. P.

KALĖDOS ŠV. KAZIMIE-

BURGH, PA.
ClMRea.

Be progressive sbout your appesraoce! If you doo’t likę the 
color of your hair—change ii!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We’ll help you select a becoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

Af«x’Z tbh ctmptn witb « tbnt-hicb Urttd tf jutr 
bttir and wt trili Irt*! ii rr/«rw it. poUpaid, 
witb mnr rtcommendtlimu /tr CLAIROL Irta Imtut.

Praeitų sekmadienį Švč. Jė- 
zas Vardo dr-ja išrinko atei-

RO BAŽNYČIOJE PITTS- nauJ» val-
dybų: Jonas Gailys pirm., Via 
das Cinikas vice pirm., ikonas 

Į Palmeris rašt., o jo padėjėjas
Šįmet Kalėdos pripuola tre- Pranas Žimantis, Jonas Ado- 

čiadienį. Diena prieš Kalėdas maitis ižd. Laike šio susirin- 
vadinasi Kūčios — toje die- kimo taipgi pasitarta ateina- 
noje pasninkas. Kūčioje visa nčiais metais surengti vyra

ms rekolekcijas Šv. Povilo 
vienuolyne, ar kur kitur.

Jis gimė lapkričio 30 dienų 
1913 metais. Jo motina nuo šeimyna drauge valgo vaka
pat jo užgimimo jį saugojo, 
ir auklėjo, kad tik Kristui 
geriau jis įtiktų, mokino taip

rienę, kuri prasideda plotke- 
lių laužymu ir pasidalinimu. 
Kūčioje Šv. Kazimiero bažny
čioje išpažinčių bus klauso-

Praeitų sekmadienį sodalie- 
tės mergaitės turėjo draugiš-pat kaip melstis, kaip būti

JX- • • . mokyklaprakt,ku^al geram. Ir būdamas toks ma- Val. popiet įr 6:3o va. ką susirinkimėlį, kuriame pa
“kūdiki” džiaugsmingai pa- kalėdinės giesmeles veikale- su,auk ^ptynerią kare Piemenėliu Mišios šv aidalino Kalėdų dovanėlėmis
tiko Jonukai su Marytėmis Kuį kurį mūs, choras rengia. k&ip pli5m5 "^kiy ir gardžiais užkandžiais. Tai

Sv. Kazimiero parapijos S. S., Pastebėta buvo, kad mus, mo- Sy Komuniji>. Dievo Motina jf, Antros mišios šv. 8 vai., labai buvo smagus mergaičių
Šv. Petro ir Pauliaus, Tfome- kiniai turi labai gerus balse- 
stead ir Sv. Antano, Bridge- Į liūs, ypatingai bernaičlar.

BEVERLY KING, CoumIum
HAIR BEAUTY GUILD
126-132 W«u 46th Ssrtct, N«» York Cit,

ville. Bet buvo ir kitokių pra- 
jovų. Šv. Vincento W. E., Da
ngun Žengimo N. S. ir Šv.

į jį prakalbėjo, kad neužilgo 0 trečios 10 vai. ir po šių mi galima sakyti vaišių vakarė- 
bus su Ja danguje. Ir jis Jai šių palaiminimas su Švč. Sa-lis. Daugiau tokių vakarėlių.

Mūsų pirmame skyriuje tai atsakė: “Taip”. Parėjęs na- kramentu. Norintieji eiti prie' 
yra tikra kalėdinė dvasia. Ne, mo iš bažnyčios, motina jo gv Komunijos laike Piemenė

li.

užklausė, kų jam Dievulis pa
sakė? Jis motinėlei savo at
sakė, kad^Panelė Švenčiausia

Santa Glaus visur iškabintas,
Izidoriaus, Braddock parapijų reikšl„ęs atvai.
giesmininkai atsinešė labai Smela, sWas ___ _____________ _______
saitai- į savo kaimynų gražų labai Par0. daiktj> pas^, siog dide)ės 'kentės
užsimojimų. ° . nes 7“ ,]o niažų namelį arba tvartelį, nepasakė kų, nes jis žinojo,
siu. Bijau užsitraukti ant sa- kur justus užgimę vidury- kad jo motina nulius išgirdus 
vęs kaltininkų rūstybę. Tiesa, parodo Panelę Švenčiausių tuos žodžius.
jungtinis choras šiaip, gv Juozapų ir Kūdikėlį Jė- j “Aš greit ateisiu ir paim-
stumiasi pirmyn bet, kol nuo Norg dar per anksti> bet . dangų„ Tfl. ..g
10 j 1”S18y 16’ v Unf ,Ure.5 mūsų mažiukai jau padėjo Vo motinai pasakė, kad jis tik rtu su angelais galėtume gie- 
suc ary i c oro ran uo j, jis Rarabug ateinančius iš atsakęs “taip”. Kažin ar mū- doti: “Garbė Dievui ant aug-
ne us as, as gaeų. ui, ei ^1^0 kra£to. Visa tai išdėjo gų motinėlės taip auklėja vai- štybių,’o ant žemės ramybė

jie patys. Buvo stebėtina, kad kelius, kad patiktų Kūdlkė- žmonėms geros valios**.
Kam arti širdies jauna šie- jie būdami tokie maži taip ]įnį Jėzui ir Panelei Švenčiau Kun. M. J. Kazėnas

la, kam rūpi palaikyti Ame- išmintingai viskų išdėjo į sa- šiai? Kristus myli mažutė- —---------
į'ikoje lietuvystę, tas privalo vo vietas. Tai parodo, kad liūs. Mes daug kartų esame Propertininkų vakarienė — 
padėti priaugančiai kartai ku- būdami tokie maži jau supra- girdėję ir skaitę kaip pats Naujų Metų lauktuvės uoliai 
tivuoti gražų jausmų senai nta savo tikėjimų. Kristus pasakė: “Leiskite ruošiamos. Vincuks su Džio
ėvynei dainos pagalba. • Kitose klasėse visi bernai- mažutėlius pas mane, nes to- jau užbaigė svetainės grindų 

* kiemą yra dangaus karalys- vaškavimų šokikams — bus
tč”. 1 slidus, kaip ledas. Tai kad

METINIS A. L. R. K. 
FED. PITTSBURGHO 
APSKR. SUS-MAS

lių Mišių šv. privalo nuo va
karienės, kuri paprastai būna 
6 vai. vakare, pasninkauti.

proga
sveikinu visus Šv. Kazimiero 
parapijonus ir linkiu visiepis,
kad toje dienoje Kūdikėlis Jė- j Už savaitės - kitos baigia- 
zus savo mažute rankute vi- si senieji metai. Motų pabai- 
sus palaimintų ir kad visi ka- ga — tai laikas, kada kiek-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti' 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU, 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jns atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Addrmt.............
City....................
M, Bnaty Shop

“Draugo” Knygų Skyrius
Halsted Exchange 

National Bank
Jau Kalėdos artinas ir vi- šoksim, tai šoksim iki pa’

MAI DAKNYCPS 'mokyklos vaikučiai su ne- Naujų Metų. Tai bus begalo
I rimstančiu troškimu mukia linksmas vakarėlis, gardžiai 15 <ru. ni

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75 g5 branKio8 šventės Nors ir Dasivaltrins. rmsišokus su’huk- i\ 1 • P ’ a"d Ha,sted St (
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50 S10S nran«10S ^ors ir .privalgius, pasišokus su buk „  ------- .
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina ................. 75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ........... .50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais . <.. .40
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ...........................  1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, rand. kraš. .65
9. Maldaknygė Ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. sn kab....................... 1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab............. 1.25
13. Pulkim Ant Kelių, jnod. paprastais virš., kaina .... 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, jnod. paprastais virš., kaina, .... 1.751
14. Pulkim Ant Kelių, odoR viršeliais ........................... 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. rand. kraštais............ 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais .......................... 1.00
17. Aukao Altorius, juodais minkštais viršeliais ............. 1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avė., Chicago, III.

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGELOS 
Reikalaukite:

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U O A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
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Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Rinitas

n r a nn 4 r

KAM KIŠTI NOSĮ, KUR 
NEREIKIA?

Ketvirtad., gruodžio 19, 1935

(Tęsinys)
ALEKS1K (maloniai): — Prokuliau, nuo 

to laiko kai Čia atvykau, tu man niekada 
neparodei geros Širdies. Aš tau neišmėtinė- 
jau. Tu to nenorėjai. Prie to, aš ir nevertas, 
kad su manim geriau apseituiu

EUSEBIUS: — O, nekalbėk taip, gera
sis Ignotui. Tave čia biauriai nuskriaudė.

PROKULUS* — Dar syki tau sakau: ty
lėk, verge!

ALEKSlS: — Kantrybės, Eusebijau. Aš 
gerai žinau, ko aš vertas. (Karinus eina ar
tyn, vis dar nematoma).

ALEKSlS (Į l*rokulių): — Brolau, ar 
aš kada nusiskundžia u, ne tai, kad žmonių 
ausims, bet ir pačiam vėjui t O gal aš negan 
kantriai klausiau tavo pabarimų ir peržemai 
nenusilenkiau prieš tave ir tavo tarnus?

PROKULUS: — Palauk, niekše, palauk -
EUSEBIUS: — Niekšas iš tavo burnos 

ant tavo galvos!
ALEKSlS: — Eusebijau, jt: mane myli, 

nutilk. Prokuliau, jei aš nebuvau pakanka
mai pasižeminęs ir papiktinau kų n.ors ši
tuos namuos mano išdidumu ir puikybe, tai 
puolęs į dulkes maldausiu tavo atleidimo.

Pastaraisiais laikais sociali-k
|stų laikraštis pradėjo kišti uo
sį teu kur nereikia. Jis pra

savo dideliais darbais, bet ne- 
Į turi k u chm, tad pradėjo kišti 
savo nosį tėn, kur nereikia.

Socialistų raporteris kalti
na kunigus, kad jie ne visus 
garbingus darbus paremia, 
bet kunigų visgi rekordai ir

*CALL FOR MR. BINGO” 6y AJ Posen

tų ant Ignoto?
EUSEBIUS: — Paklausyk manęs valan- * . Bekti kataUk tikybos ir tautos atžvilgiu ga

^FTOKULUS: - Ne. Pirmiau išklausyk veikiu,, ir brangia. į.1 ^ingesni negu se.-ialis,,, lai 
manę., aš turiu tei^. Net viena, j, raper-: kra'{lU '“literų, Kumga, su

EUPHEMIJUS: - Sakyk. 'teri. įlindo į Marijonų Hžmė- ’“v0 P»™p,jonų pagalba pa-
PROKULUS: — Ignotas sukėlė visų tų jų seimų (žinoma be aukos)

barnį, tamsta. Jis man prikaišiojo, kad jį ir parašė ilgiausių editorija- 
skriaudžiau blogai su juom apseidamas. Man 1q po priedanga labdario, ku- 
pasirodė keista, kad pasinaudojęs penkių irittm iabaį n-ipį Katalikų La 
metų svetingumu, jis jaučiasi įžeistas; bdariu Sąjungą.

KARINUS (ištolo): — O, melagingas
niekį! I Katalikai Amerikoje yra prieglaudą palyti,

PROKULUS (kruptelejęs): — ls kur pastatę lot) gražių bažnyčių, d-, t(> ka)d Iaįkraš-
liat^’SSX?Trn« t -'n, ik . a mokyk,ų’ H«oninę’ ,Ber*itė ičiai iki šiol* nepajėgė nė vie- 

EUPHEMNUS: — lai tik atbalsys. Ar ,n8 akademijas, bernaičiams • (,arb:nifai aDŠvietos ir la
tas tiesa, Ignotai? Kalbėk, prieteliau, paleng- kolee-iia ir Keminariia- laikui
vink savo sielų. (Kiek palaukęs,. Tu nieko, !*^ * ?*..!*:

statė ir gražias bažnyčias ir 
mokyklas, bet kų socialistų 
raporteris pastatė kuomi ga
lėtų pasididžiuoti?

Katalikai ia.-pasimokys iš 
socialistų laikraščių, kaip se-

SaS- eo*Goot<rt'K>»e'i Fftoei 
CVRlMOioe 00 TmC ovetcc r«on TmC 
6CSS 6RCAM0 60M -
AMO VOO KMOO SOC POtfY UOVCmP

OM TuffM 6ACK • • MOVVC 
OOfoC a V<-kXJS«MO OYHC« MCKtd

iktriGS ThaT SfAne vou 
AS A CMCAP SKATe AaJO a 
FOUg-FVOSMCr? -a*x> a 
PtAuO tOQ - OOk>*> 
ttOMK,'

CAU x-
FOR.MR. 
BINGO!

nesakai ?
EUSEBIUS: — Aš už jį kalbėsiu. Vis

kas kų Prokulus pasakė, yra melas nuo pra
džios iki galui.

PROKULUS: — Tas viskas tikra tiesa, 
pone. Kalbėk tu, Ursuliau.

URSULUS: — Jei tas netiesa, tai aš 
niekados nepasakiau tiesos.

PROKULUS: — Matai, pone, kad vis-
EUSEBIUS: — Ne tau prašyt jo atlei- j kas, kų aš pasakiau yra

dimo!
PROKULUS: — Bali! Tu geras akto

rius ir puikiai atlieki savo rolę. Tu švelnus, 
dviveidis veidmainys! Truputis kantrybės tai 
permažas atlyginimas už penkių metų gerų
maistų ir pastogę. Kuris elgeta už pinigus j priešingų nuomonių?

KARINUS: — Melas. (Visi sujuda. Pro
kulus ir Ursulus dreba).

EUPHEMIJUS: — Man rodos, kad gir
džiu keno balsų, bet gal tik taip pasirodė. 
Kaip aš galiu išspręsti tiesų, girdėdamas tiek

bėgant pastatys ir seneliams' auk()ti Jeigu taip kataUkai 
prieglaudų apvainikuodami sa-, labdarybe jr viso-
vo dešimtmečių darbuotę. So- kitomis savo garbingornis 
cialistų raporteris nedavė au- jataigromis, kaip socialistų lai 
kos seminarijai Marijonų Rė- kraštis, tai lietuviai Ameriko- 
mėjų seime, neduos jis ii se- būtume didesni apskurėliai 
nelių piieglaudai, kada kata- negu pafys žemiausio tipo žv- 
likai jų statys. Socialistų lai deliai.
kraštis norėtų pasididžiuoti Gerų darbų rėmėjas

KJį “DRAUGAS” K ODA:
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio kl»»-

S
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neparodys pasižeminimo? O penkis metus 
maitintis kitų darbu ir prakaitu — tai juk 
elgetai rojus! >•-'

EUSEBIUS: — Gėda! gėda!
PROKULUS: — Gerai pasakei, kad gė

da tokiam jaunam sveikam valkatai gyventi 
iš sunkaus gerų žmonių darbo.

URSULUS: — Geresnįų už jį, — galiu 
tiek pasakyti.

PROKULUS: — Gėda, ištiesų, sėdėti 
jam čia per dienas, vieton panaudojus savo 
stiprias rankas naudingam darbių.

URSULUS: — Ir dar taip gardžiai val
gyt!

PROKULUS: — Ar gi aš galiu ramiai 
žiūrėt, kaip šis nenaudėlis - parazitas tingi
niauja ir tunka svetimu darbu ir čiulpia mū
sų kraujų? Taigi klausyk kų tau pasakysiu: 
buvai tiek gudrusr kati nusilenkei prieš ma
no pabarimus, bet neužtektinai žemai.

ALEKSlS: — Ar aš galiu nusilenkti 
žemiau už dulkes?

PROKULUS: — Taip, gali visas įlisį į 
dulkes!

ALEKSlS: — Tavo noras gal ir išsipil
dys.

PROKULUS: — Ne, ne, rytoj keliauk 
sau sveikas ieškoti sau grabo kur kitur. 
Tuomsyk štai kaip su tavim atsisveikinu. 
(Kiša jam špygų po nosim).

URSULUS (rodo jam kumštį): — O aš 
šitaip! Įeina Euphemijus.

EUPHEMIJUS: — Kas ėja yra? Tai 
taip gerbiate mano svečių?

EUSEBIUS: — O, pone, kad būtum vis
ką girdėjęs!

PROKULUS: — Tylėk, tu verge!
EUPHEMIJUS: — Sakai, verge? Jis 

taip laisvas kaip ir tu. Jis tau visame ly
gus. • .

PROKULUS (sumišęs): — O! aš to ne
žinojau.

EUPHEMIJUS: — Kas Čia atsitiko?
PROKULUS: — Mačiau, kaip jis stū

mė Ursulių ir maniau, kad jis toks pat ver
gas. • •

"EUSEBIUS: — Pone, jis meluoja. Ur
sulus begėdiškai išplėšė iš Ignoto valgį, kurį 
jam pats atsiuntei.

URSULUS: — Koks biaurus metasi Aš 
girdėjau, kail Ignotas nori atiduot tų valgį 
Gannijui, tai aš ir paėmiau jam nunešt.

EUPHEMIJUS: — Bet kų tas turi ben
dro su tuom, kų aš dabar mačiau?

PROKULUS: — Juodu visuomet čia ke
lia ergelius ir nian pačiam neduoda ramybės. 
Prisipažinsiu, kad šiuora kartu nuėjau per- 
toli ir perdaug pasikarščiavau.

EUPHEMIJUS: — O kų gi tu, Ursuliau?
URSULUS: — Jis perdaug mane užga

vo, pone. Pavadino mane krokodilium.
EUPHEMIJUS: — Kas?
URSULUS: — Eusebius.
EUPHEMIJUS: — Tai už kų lieji kerš

PROKULUS: — Tas lengva, ponuli. Ur
sulus ir aš stovime vienoj pusėj, prieš mus 
stovi tik vienas Eusebius.

EUSEBIUS: — Nagi, Ignotai, kalbėk!
ALEKSlS (Į Eupbemijų): — Aš never

tas, kad apie mane tiek ginčytis. Aš .tik da
rau nemalonumų tavo gerai širdžiai. .Kas aš, 
kad turėčiau priešginiauti vienie/ns ar ki-

simus;
LIETUVIS MISIJONIERIUS 

KINIJOJE
2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno- 

klausimus; * *
3. Ž’-iių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas).
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”

tiems? Prašau, užmirškit mane ir būkit prie-1 8. Sveikatos skyrių, per kurį dyka’ galima gaut patarimų 
teliai po senovei. . apie sveikatų:

PROKULUS: Matai, kad jis nenori f g Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus .piešinius;
liudyti. Tai dabar turi du liudininku prieš—, jq Vėtiausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės.

KARINUS (žengia pirmyn): — Du. Aš 
viskų girdėjau.

PROKULUS (į šalį): — Tai čia tas bal
sas, kuri girdėjau. Viskas pražuvo!

KARINUS: — Viskas nuo pradžios iki 
galui - teisinga, kų pasakė Eusebius, o tuo
du viskų melavo.

, PROKULUS: — Ar gali to jaunuolio 
žodis nusverti dviejų senų ir ištikimų tanių 
paliudymų?

KARINUS: — Taip. Tėve!* ar, verčiau, 
būk mūsų visų ponu! Būk mūsų teisėjas. Ži
nau, kad aš jaunas, nesu gabus ir negaliu 
gerai kalbėti. Bet vienų daiktų aš turiu nuo 
l>at jaunystės ir uoliai jį užlaikau.

PROKULUS (pašiepiančiai): — Pasakyk 
inehlžiamasis, kas tai tekia brangenybė?

KARINUS: — Tiesa. Mano lūpos nie
kada nemelavo ir nemeluos, Euphemijau. Tuo 
du tarnu labai šiurkščiai kalbėjo ir žiauriai 
apsiėjo su šituo tavo geruoju ir šventuoju 
svečiu. (Ima Aleksijų už rankos). Nuo šio 
laiko, gerasai Ignotai, būk mano prietelius, 
draugas ir mokytojas. Išmokyk mane nors 
pusę tų dorybių, kurias dabar čia parodei: .r v 'f j r trumparngyatf |r tollre<yatę
būk man tikruoju MO gerojo tėvo sūnum — »>* tolalngai aklnlua Visuose atsltl 
..... y • •• » . • . • , . kiniuose egsainina vintas daromas suAleksijų. Jei jis pražuvęs, tai tavyje bus at
rastas! Dorybėse taip jis tau panašus! Ir kų 
reiškia mokslas, genius, išmintis prieš tokį 
brangumynų, kurį tavyje matau?

ALEKSlS (susijaudinęs): — Brangus 
vaikeli! Ne mokyt tave, bet pas tave mokytis 
aš norėčiau!

KARINUS: — Bet tu prižadėjai Proku- i 
liui, kad ryt iš čia išeisi. ■

Lietuvis E. Prielaida yra 
misijonierius Kinijoje, kuris 
savo nuolatinės buveinės taip 
kaip ir neturi ir apaštalau
damas jau daugelį vietų yra 
apkeliavęs. Be to, darbuojasi 
saleziečių oratorijoje Lin 

, Chow. 1

RHEUMATISM
Peta— Agony Starta To Leave ta 

24 Houra
Happy Days Ahead for Ton
Thlnk of Jt—ho.w thla oid world 

dhea malte progresą—tinw cnmee a 
prescrlptkm wblch ls known to phar- 
maclsts an Allenru and wlthln 48 
boera after yoa atart to take thln 
h«r1ft artina formula paln, agony and 
Inftammatlnn cauaed by ezcess tiric 
pcld ha a atarted to depnrf.

AHenru doea Juet what O.la trutice 
nays it irffl do—lt la (eonranteed. Ynu 
ean get one gcn.rone bnttte at lead- 
Ina dnifetorea eyerywhera for 8i 
centą and U lt doean’t brina the Joy- 
one reeulte yoa ezpMt—yo«r moneyz 
irhole heartedly returnad.

UŽSISAKYKITE - IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. KLAIPĖDA. — Lapkr. 30 pABC||Į|riT^P hnRAllfiP' 
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trrn«- mėnesiams d. iš Klaipėdos į Švedijų iš- j DAbIuhIrIELv UlIlUJUk 

$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa- vežta 30 arklių. Be to, išvež
-q: Lietuvoje metams $7 Op

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S OAKLEY AVENUE. 

Chicago, Illinois

ta 20 tonų paukštienos. LIETUVIAI DAKTARAI:

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTUVI8

OPTOMKTIUOVLLV AKIO 
MREClAUSTAS

• Palengvina aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, narvuotu- 
mo, skaudamą aklų karst), atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystą. Priren

elektra, parodančia mažiausias klai
das. speclaiė a(yda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Dtragcly at- 
sUlkinHi akys atitaisomos be akintų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

EUPHEMTJt S: — šitaip? Ar tas tiesa? 'kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
ALEKSIS: — Taip, ir turiu išlaikyt sa-ikiq ir pritaikymo akinių 

vo žodį. 1i
KARINUS (į Eupbemijų): — Geras po

ne, įsakyk jam, nes aš galiu tik prašyt.
EUPHEMIJUS: — Ignotai, išklausyk 

tėvo maldavimo. (Aleksis sudreba). Tėvo ši
to gerojo našlaičio. Pasilik čia ir palaimink , 
šiuos namus, kol Viešpats tave gyvų užlai-1 
kys. Prižadėk man.

ALEKSlS: — Prižadu kuoištikimiausiai. ‘
PROKULUS (į šalį). O, veidmainys ir ; 

išdavikas!
Al/EKSIS (į Pi’okulių): — Drauge iš

laikysiu ir tau duotų žodį.
(Bus daugiau)

y

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETKISTAB

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp, 18 St. I

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki j

12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valųndų. Room 8.

Phone CANal 0523

l’ei !) šių , metų mėnesius 
Kaune buvo 112 gaisrų, ku- • 
rie sunaikino turto už 725,- i 
000 litų.

PLA1INKITE “DRAUGĄ

Offict Tet. HEMIock 4a4s 
Rea 'lai. OROvehllk 011?

«»24 8 TALMAM AVB

DR. J. I. S1MDNAITIS
1428 W. MAHQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

VaL J—4 Ir 7—» vak. 
Ketv. Ir JNedėllouais susitarus

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI:
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2358 S. Leavttt 8t. 
JANal 0706

Tel CANal 0287
Jtes. PRGspact 6659

DR. J. J. KOWARSKAS DR, P. Z. ZAIATORIS
PHYSICIAN nnd SURGKON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE H0UR3 

2 to 4 and 7 to 9 P. M 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAd tr CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nodėliomln pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7 820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6874 
Rea Tel.: HEMIock (141

Resld.; 2616 W 69th St.

DR. J. RUSSELL
bato vis Gydytojas Ir Chirurgas .
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 Iki 8:30 

Tel. BOUlavard 7*41

DR. C. Z. YEZEITS
DBMTMTA®

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th 8tf««t 

Vai.: nuo • iki I vakare 
Seredo} pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rszldencija 6600 So. Arteslad Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
• iki 8 V. vakaro

Ofiso; Tel. UAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMIock (186

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidenliios Ofisus: 2666 W. 69th St 
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutari

' Tol CANal 2845

Tel. CANal 6122

DR.S. BttŽIS |
GYDYTOJAS Ir OHIRUROAS
2201 W Cermak Roatl

Valandos 1—3 Ir 7—8 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė,

Telefonas REPublIc 7868

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS.
U57 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m.

Nedėliomis pagal sutarti

i Tel. Ofieo BOUIev&rd 6918—14 
Res. VlCtory 2243

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo l-»; nuo 8:80-8:M 
756 WEST 35tb STREET

| Y A Ilū 8 ▲ 1
DR. CHARLES SE6AL DR. MAUR1CE KAHN

oru AM
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
ičjCBIČAGO. IDJU 

Telefonas MIDwsv 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo lt Iki 13 vai. ryto, nuo 2 iki 8 
vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
vai. po pietų Ir nuo 7 Ud 1:80 vai.

naštai diena

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. TARds 0994 

Rea.; Tol. PDAaa 8404 
Valaudoo:

Nuo 10-13 v. ryto: 8-8 Ir f-8 v. v.
Nedėllomla nuo 10 Iki 13 diena

DR. F. C. WINSKONAS,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS HMM 

2158 W. CERMAK ROA^J
Vai.: 3—4 Ir 7—9 vgl. vakare 

Kptvergais pagal sutarti
RES. 2136 W. 24th ST -

Tel CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1446 SO. 491b CT.. CICERO, iLu 
Uar.. Koto., Ir Pėtn. 10-9 vai.

8947 «O. HALSTED NF.. CHICAGO 
Paned., Sored ir Subat 3—8 vai.

Dienomis Tel. EAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Mtl I popiet, 7 iki 3 vak.

Nedėtlosnle pagal sutartį

Phone Hemkiek 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS65M fe- WwteTB Avtdiu
Valančios: 9 A. M ik! 8 P. M 

Nedėliomis pag<M sutartį

Tek LAFayette 3061

DR. A. J. MANIUS
Gydytojas ir Chirurgą. 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo b M 10 rytais — 
1 k 8 popiet — e Iki 8:88 vak. 

MaUaUenie IM U VU « 1 aa



Ketvirtad., gruodžio 19, 1935

PittsbHrgJw žinios
US GIRDĖTIS NORTA

ka nesilankė bažnyčion, bat
jautėsi labai nejaukiai, kuo
met minių - minios lietuvių 

! kas vakarų traukė ant misi
jų. Ledai nesutilpo. Bet nebe
toli tas laikas, kuomet mūsų 
“dideli veikėjai’’, “dideli pu- 

I (vijotai” ir dar didesni net 
už patį Leninų komunistai su
pras, kad jie eina ne tuo ke
liu, kuriuo eina ir nori eiti

, visa mūsų tauta. Vyručiai, bū- 
Misįjos Dangun Žengimo baž- saVo tauį,aį naudingi, ei- 
nyčaoj nuo gruodžio 2 d. iki gu Q ufi prįe§ jfe- 
gruodžio 8 d. Misijas vedė umnyj<įte> lankydamos

Albinas Drazdys, Sale- bažnyčioj nusikals t a-
ziečių atstovas iš Lietuvos. patrijotizmui. Jei nemyli,' 

nebrangiai to, kų visa tauta 
brangina ir per šimtmečius 
brangino, negerbi jos idealų, 
tai geriau pasit'auk į užpeČ- 
kį ir paliauk niekus tauzyti.

Dangun Žengimo jiarapijos 
motorų klubas gražiai darbuo
jasi. Kas ketvirtadienį laiko

?
SIDE

Šį sykį gui.a daug svarbių 
dalykų įvyko Nortli gide. 
Svarbiausius gal nuotikis, tai ,__- - _ - I*

iš
Misijos buvo labai pasekmin
gos visais atžvilgiais. Dan
gun Žengimo bažnytėlė retai 
temato tiek svietelio, kiek ma
tė per Misijas. Turiningi jau
trūs misijonieriaus pamokslai 
Įtraukė kiekvienų ne tik baž
nyčion, bet ir prie klausyklos. 
Ilgai northsidieeiai nepamirš 
tų misijų, kurios tiek daug:

Gruodžio 22 d., r vai.
are, Šv. Vincento pobažkare

tinėje svetaiuėje įvyks moky
klos vaikučių vakarėlis. Mo
kytojos sesutės rūpestingai 
luošinsi, kad vakarėlis gerui 
pavyktų. Ten bus Kalėdų die
dukas ir kitokie pamurgini- 
mai. Visi truuksime į mokyk
los vaikučių vakarėlį.

s ttbukaa

▼a- Šv. Petro ir Povilo parap.,
zny- kurioje dabar klebonauja jau

nas kun. E. Vasiliauskas, pil
nas energijos ir noro veikti, 
o tuom lietuviai džiaugiasi.

Prie parapijos yra mokyk
la, kurioje mokytojauja se
sei ys Pranciškietės. Tėvai 
džiaugiasi, kad jų vaikučiai

tai ta, kurios savininkas yra
V. Kraužlys. Yra tai grabų 
dirbtuvė. Turėjau progos ap
žiūrėti visos išdirbystės maši
nerijas, kur darbas prastdeda 
ir kur baigiasi.

Tai visgi jau lietuviams kre 
ditas, kad tiek įsigalėjo biz
nyje, kad jau gali 10 lietuvių

gauna pilni, mokai* kartu ir: darbinink dirbti ir 
; tikybini.

Parapijoje vargonininkauja 
veiklus muzikas b. Kimutis. 
Turi gražiai išlavintų vyrų j 
chorų. Per pamaldas savo gie
dojimu džiugina žmones. Pa

BRIDGEVILLE, PA.
Gruodžio 15 d. mūsų baž-

nytinia choras išsirinko ki- glkalbt,JU8 ,u voikėjaia, paar
tiems metams nauji, valdyti*: rodo> kad sio „lie8talio liatu. 
Jonas Gykach — pinu., A.
Stankus — vice pirm., J. U r 
bonas ir O. Packevičiūtč — 
raštininkai, S. Kasputytė — 
ižd.

mažas pramogas mokyklos ka- ūko praktikas, gerai gieda 
mbaryje. Po Naujų Metų ma- sekmadieniais bažnyčioje ir

gero padarė. Misijų laike gruo surengtį didesnių pra laikas nuo laiko surengia pa- 
mogų Lietuvių svetainėje. Įrapijos naudai pramogas: pi

knikus, kortų lošimų ir t.t. 
Linkime savo- giedoriams nuo
lat progresuoti meno srityje 
ir savo balsais kelti rtiūsų Šir

džio 5 d. atsilankė į mūsų ba
žnytėlę Jo Ekscelencija vys
kupas Matulionis^ Suteikė pa
laiminimų, prabilo keletą žo
delių į northsidieoius ir klau
sė net išpažinčių. Tokie įvy, 
kiai retai tepasitaiko ir yrą 
kuo mums didžiuotis. Tai at
mintina diena, tai atmintinas 
įvykis D. Ž. parapijos Istori
joj-

Gruodžio L* d. tapo pakri
kštyta Alberta duktė Alberto 
Čėsnos. Krikšto tėvais 
Silvestras Cesna ir Bertba Do-
vydaitė. 2.

Ii T.- Palatinė' misi jM tltėsę t/e- 
čią valandų popiet įvyko vy
rų susirinkimas D. Ž. bažny
čioj su tikslu sutverti Vardo 
Jėzaus dr-jų. Kalbėjo tėvas 
misijonierius ir vietinis Var
do Jėzaus dr-jos Direktorius 
kun. James Delaney. Draugi- 
jon įstojo 62 vyrai. Vietinis

viai gana ramiai vienoje Ka
talikiškoje vienybėje gyvena. 
Nesiranda jokios bolševikiš
kos nei laisvamaniškos drau
gijos, o, kad pavienis ar ko-

Šis gražus jaunimo būrais ■ kia šeima randasi skirtingų 
darniai susiklauso, uoliai la-1 pažiūrų, tai ir tie nedrįsta pa

sirodyti ir kartu dalyvauja 
su visais katalikais. Prie pa-

buvo | „

dis aukštyn, prie Dievo. V.

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSRURGHO PA-

HOMESTEAD, PA.
11TV"v '• V,

Bazaras parapijos nar 
nelabai gerai pavyko. Gaila 
Šv. Vincento moterėlių klubo, 
Sodaliečių ir Šv. Vincento Ly- 
ceum vaikinų, kurie taip nuo
širdžiai ir rūpestingai darba-

, , , , ., , vosi ruošdami bazarų, bet įa-klebonas paskyrė valdyboni , . . . , . .». . . nkytojų į bazara visai mažaisiuos asmenis: pirm. Jonas
Žvirblis, vice pirm. Pranas tebuvo. Paskutinis vakaras
„ .»• v, daugiausiai lankytoju sutrau-Pocevicius, rast. Stanislovas

Pasidarius po1 Homesteado 
miestelį, tenka šis tas paste
bėti ir spaudoje pažymėti. Ho- 

idai l!iestead miestelis turi virš 20, 
000 gyventojų, didžiuma 
ateiviai. Patsai miestelis ran
dasi kitoje upės pusėje. Tai 
jungiasi su Pittsburgbu. Patį 
miestelį jungia vienoj pusėj 
upė, o kitoj aukščiausi kal
nai. Randasi čia plieno dirb
tuvių, kur dirba po keletą 
tūkstančių žnioųių, ir lietuvių 
nemažai dirba.

1" »l A

nimų pasidaryti. Iš pasikalbė
jimo su V. Kraužliu tuojau 
buvo galima pastebėti, kad 
jis yra didelis li.?tuvyb^s my
lėtojas, katalikų rimėjas, Vy
tis, scenos mėgėjas. Jis džiau
gėsi, kad gavo progos 1928 
m. aplankyti Lietuvą ir pasi
grožėti tėvynės pažanga. -

Dirbtuvės ofise tuojau me
tėsi į akis paveikslas Dariaus 
ir Girėno. Daugelis mūs lietu
vių nesistengia oro didvyrių 
paveikslo namuose turėti, o 
V. Kraužlys ir dirbtuvėje juos 
turi. Tai liudija tų, kad jįs 
buvo rėmėjas iv mylėtojas jų 
žygio. Vakacijų svečias

Knyga Priešams 
Atremti

“Draugo” knygyne yra Knyga parašyta ne vienu 
knyga, kuri padės kiekvienam žmogaus, bet duugelio mūsų 
katalikui atremti bedievių Lietuvos profesorių, kunigų, 
priekaištus Bažnyčiai. Toji mokytojų. Knyga yra didelė 
knyga, tai Bažnyčios Istort- -u stipriais kietais viriais, su

1)»” parašytu kun. Aleknai. p(.rBiuntju,a kai„a $L90.
Knygoje yra trys žcmlapiat 
tekste ir spalvuotas žemla 1 
pis gale. Knyga kelių šimte j 
puslapių. Kaina lik 75c. Va 
dinasi, už 75c. nusipirkę? 
“Bažnyčios Istorijų”, rasi jo, 
užtektinai faktų atrėmimu' 
bedievių zaunų ir tuo pasir<> 
dysi sąmoningų kataliku. Rei
kalaukite “Draugo“ Knygy 
ne, 2334 St. Oakley av., Oh: 
cago. IU.

'DRAUGO ” KNYGYNE

PLATINKITE •‘DRAUGĄ”

“ ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys 
ti šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam jdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo į 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

"Turėdavau privilioti, kad vaigyių 
Ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
ku. Visuomet būsiu dėkinga miti
nai, kuri man pasakė apie Triner’s 
Bitter Vyną”.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuria ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų,. nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mą ir negerumų sąryfiy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti Jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Ohicago

VENHIAN MŪNUMENT CO., INC.

Staponkus, ižd. pats klebonas 
su Pranu Dargiu ir maršalka. 
Vardo Jėzaus paskirtoji vai
dyba susideda iš gabių dorų 
jaunų vyrų. Yra vilties, kad 
draugija augs narių skaičiu
mi, pasižymės gražiais dar
bais ir taps Dangun Žengimo 
parapijos papuošalu. Misijų

kė, bet kitais vakarais gali
ma buvo ant pirštų suskaity- Homestead yra miesteli: 

Iri Blogas oras, trūkumas ce- kur iš kitur atvažiavusiam 
ulelių sulaikė daugelį. Iš ne-'žmogui nelabai patogu, kad 
pasisekimo nereikia nusirnin-1 gatvės niekur nėia užrašė
li, nes rengėjai sąžiningai sa
vo darbą atliko. Kad žmonių 
mažai teatsilankė, tai ne jų jamų gatvę, 
kaltė. Prie nepasisekimo ga

mos, be jokių numerų ir turi 
klausti, kol atrandi reikalau-

x, . , ... . . .ui luna pnskaityti ir tą,užbaiga buvo tikrai įspūdin- , , , . , .. ...® . .. . . . , . kad žymi dąlis parapijom!ga. Keletas šimtų žmonių lai- .................... .:mažai rūpinasi parapijos ir 
mokyklos reikalais.

Gruodžio 15 d., Šv. Vincen
to dr-ja laikė mėnesinį susi
rinkimą.

Taipgi tėmijau, kad kun. J 
Misiua lankėsi pas mūsų k le

kė rankose degančias žvakes, 
elektros šviesos tapo užgesin
tos ir įvyko pasiaukojimas 
Marijai ir krikšto įžadų at
naujinimas. Puikus buvo re
ginys. Netekusių tikėjimo as-
menu saujalė, nors Misijų

A. I A.
JONAS BUZA

IK d.. 1935
sulaukęs 44

Mirė gruodžio 
m., 1* vai. ryte, 
inetij ainnaun.

Kilo ift Raseinių auskrėčio, 
Viduklės parapijos Jugainių 
kalino.

Amerikoje išgyveno 25 me
tu*.

Paliko dideliame nuliūdime 
4 dukteris: Margaret Drabek? 
žentą Zidorių, Kotryną Pe
trauskas, žentą Pranciškų, Ma
rijoną Ir Eleną Ir daug kitų 
giminių; o Lietuvoj broli ir 
gimines.

Kflnne pašarvotas Meieiko 
koplyčioj. 3319 Lltusnlca Avė.

Laidotuvės Įvyks žešiodtenį, 
gruodžio 91 d. H koplyčios
<;45 vai. ryto bus atlydėtu | 
šv. Jurgio parapijos bažnyčia, 
kurioj įvyks godui Ingos pa
maldos ui velionio sielą. Po 
pažnsildų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ges Ir požį- 
stainus-u dalyvauti filose lai
dotuvės.

Nuliūdę: Uukterys. fcvaol ir 
(.Iminės.

Laidotuvių direktorius 8. P.
Mažeika. Tsi. YARds 11*8.

VINCENTAS (WIL- 
LIAM) JAUTAKIS

Mirė gruodžio 17 d.. 1935
m., 7:30 vai. vakare, sulaukęs 
44 metų amžiaus.

Kilo Ift Kėdainių apskričio, 
Grinkišk.s parapijos, Marti
naičio kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
pusbrolį Joną Lenckų. drau
gus Ir pažystamus; o Lietuvoj 
brolį, 2 seseris Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeiką 
koplyčioj. 8919 Lituantca Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 21 d. U koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas .) Šv. 
Jurgio parapijos balnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. 
Kastmlero kapines.

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

Nuliūdę: Pusbroli“, 
Ir Pažystami.

Inldotuvl
Mažeika. V

Draugai

direktorius H.
YAKds 1138.

Čionai gyvuoja lietuvių gra 
ži kolonija, turi savo gražią

Šiais sugedimo taikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažny 
čiai. Visokiais prasimanymais, 
iškraipytais faktais bedieviai 
Jų kuojuodžiausiai piešia. Net 
puola Katalikų Bažnyčių »r 
sąmoningų katalikų jie pri
verčia nutilti dėl to, kad ka-

rupijos gyvuoja ir veikia vi
sa eilė katalikiškų dr-jų.

Veikia Jaunimo L. Vyčių 
11 kp., L. It. K. S. A. 38 kp.
Moterų Sąjungos 34 kp., Šv.
Juozapo dr-ja. Šv. Uršulės mo 
terų ir merginų dr-ja, Sodali- 
cijos mergaičių kuopelė, Gar
binimo Viešpaties Jėzaus al
toriaus dr-ja, Šv. Pranciškaus 
Rėmėjų skyrius. Be to turi 
gerai gyvuojantį klūbą, kuris 
nariams teikia ligoje pašalpų.
Namas klubo yra lietuvių nuo 
savybė. Lietuviai turi, kur 
laikų praleisti. Teko pamaty
ti, kaip vieni k!ūbo kamba
riuose lošia kortomis, kiti dai
nuoja, treti laikraščius ska;- talikui trūksta žinių apie Ka- 
to. Teko susitikti su visa eile talikų Bažnyčią. Kur gauti 
veikėjų, kaip va: A. Zaiiaduo į tų žinių, faktų! 
nis, V. Kraužlys, B. Matuko 
nis, J. Grėbliūnas, J. Bulevi- 
čius, A. Onaitis ir kiti.

Homesteace lietuvių tarpe 
randasi ir pasiturinčių. Yra 
biznierių įvairiuose bizniuose.
Dzūkelis J. Grėbliūnas užlai
ko mėsos ir groserio krautu
vę ir yra geras katalikų rė
mėjas, A. Katilius turi įvai
riausios rūšies rakandų, mu
zikos, deimantų, radijo ir t.t.

Gal įdomiausia biznio šaka

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. L C. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į ‘ EUKAEISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:

Į Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveiksiu net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

m.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko* matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Ola nuplėšti
Gerbiamai “Draugo" Admlnlotractjai:

Siunčiu au šiuo laišku |................ui kurtuos prašau kuogrelčtauala

KELIOKtS — 11.00 
VAITUKAIČIO — 1.80

atsiųsti man sekančios Kelionių kny 
VYSK. P P. BUČIO

arba:
KUM. PR. i.
KUM. J. A. PAULIUKO ’ —

81unčlu 11.80 ui kurtuos atsiųskit* 
Mono adresas:

>.00
tris Keltoatų knygas.

Vardas. Pavardė

.strsot

»••••••< • ••eeosggo-oo«oe»o»otogtą*

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPubllc 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
oatemautoia.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONT" ’ut virti na visokius o- 

rganus žmoga^. sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų go
rų vaistų pasirodys tiktai 1 kalstą 
dienu po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamos visose 
valstlnyčiose. tlūrėklts kad gautumė
te tikrą NUGA-TOND, nepriimkite 
pavaduotojų.

Nuo ulkietėjlmo imkit—UGA-SOL 
— Idenių Uuosuotoją vidurių 16o ir 
60e.

Thi* delicievt ck««s« food Is 
DIGESTIBLE AS M ILK 
ITSELFI

Hidden in VelveeU’s richlv mild 
Cbeddar Cbeese flsvor srs healtli- 
proteetive elemente of many

,It’s woaderful <or childrsa. 
Vdvmea—in• • • s^km.

VS.

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

-------- 0------ -- ' Ci’į
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 
-----------o

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. Ladmncz 42-4-1 E. 108tb St. 
Phone PULlman 1270 
arbrf CANal 2515

J. Lūdendus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
IPetbs
J. F. Radau

S. M. Skalas
1.1. Zelp
I. F. EnHs

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YAEds 1138

3307 Litaanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 Weat 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė 
Phone YAEds 1741—1742

LaMcz ir Suris2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATABNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



A

Kelio! Wisconsin’as Eina
Kenosha Vajininkas Mandraviekas Antroj 

Vietoj Paėmė Pirmenybę

Jei Sis “Draugo” vajus — rėsime.
talka katalikiškai spaudai pla. 
tinti eis visuomet tokiu sma
rkumu, koks pasirodė vajų

Pirmos vietos, t. y. didžių
jų kolonijų vajininkų tarpe 
S. Staniulis dar vis laiko pir-

paskelbus, galima tikėtis di-1 menybę. Bet kažin, ar ilgam, 
dėlių lenktynių už pirmų vie- Girdėt dideli “Šturmai” atei
tų ir dideles dovanas — lai- na nuo Cicero, kitų Chicagos 
vakortės į' Lietuvų ir dova
nas grynais pinigais.

Šį sykį didelį surpryzų pa
darė antros vietos Kenosha,
Wis., vajininkas, uolus kata
likiškos spaudos platintojas 
MandravickaS. Jis vienu sy
kiu tiek pažengė pirmyn, kad 
ne tik pralenkė M. Rovaitie- 
nę, bet dideliu skaičiumi taš
kų ja ir visus kitus toli pa- .,.7 „ , , , . Musų laikais vienas stip-liko užpakaly. Įdomu, kuris . .... . .. . , .. . , . 'riaušių ginklų yra gera, kn-antrosios vietos vajininkas pi- , ¥y. ’ . . ; . .,... . A l kšeiomškais ir tautiškais įderinąs pradės lenktvnes su Ma- , . . , ', f. T . . ... 'alais paremta spauda. Spau-ndravicku. Lauksime ir žiū- , . .. ..da ir armijas nugali.

kun. Krupavičius 

VAJININKŲ DĖMESIUI

vajininkų ir tolimesnių kolo 
nijų. Patartina Staniuliui bu
dėti. •

A. Kūniekas jau vakar ban
dė Staniulį ir Dilienę pralen
kti. Bet šį sykį nepasisekė.

, Tačiau Kūniekas nepameta 
vilties. Sako, kurių dienų aš 
atsiskaitysiu su vienu ir ki
tu. Na, ir lauksime.

ir <1 a S

naujų narių. Tai rodos, kad bių reikalų svarstyti. Todėl
lietuviai dabar daugiau žiūri 
į politikų' kaip pirmiau.

Pirmas dalykas, kuris buvo 
atlaikytas tai buvo priėmimas 
konstitucijos. Jau seniai ren
gėme ir tyrinėjome, kaip ge
riausia ir stipriausia politi
kos konstitucijų prirengti. 
Jaučiame, kad prirengėme 
kaip reikia.

Toliau buvo pakeltas klau
simas dėl prirtngimo “pino- 
chle turnamento”, t. y. dėl įš-

jOsų buvimas yra labai svar
bus. J. Judickas, sek r.

LIETUVIŲ LAIŠKAI OHI 
CAGOS PAŠTE

4164 Michuda Laurence
507 Gosickas F.
508 Grasinski Joseph
509 Griskevich A. B.
510 Gudaitis Anna 
515 Liaugminas Paul 
520 Paulauskas John 
523 Shimkus Tonj

LIETUVIAI ADVOKATAIrinkimo “pinochle” kazyrų
čempijono iš lietuvių. Nutar. Te|ephone. fjouievard 2800 
ta išrinkti komisijų, į kurių 
įėjo dr. V. Norkus, A. Gudai
tis, C. Naujokas ir J. Juoza- 
paitis. Tikimės, kad Bridge- 
porto lietuviai toliau rems 
mūsų organizacijų. F. N.

Joseph J.Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

T» lephone: REPublic 9723

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Milžiniškas tiltas, kurs sujungs San Francisco ir Oakland. Tuos du miestus 
skiria vanduo taip, kaip New Yorkų ir Brooklynų. č\ja matomas tiltas bus di-, 
dėsnis ir įspūdingesnis, negu bet kuris New Yorko tiltas.

21 Wardo Am. Lietuvių Pi
liečių Sų-gos metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 20, Die
vo Apvaizdos parap. svet. Y13, 
W. 18th St. 7:30 vai. vak. Vi
si nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes bus rinkimas nau 
jos valdybos ateinantiems me
tams ir daug kitų labai svar-

VIETINES ŽINIOS
Šiandie vajininkų stovis y- 

ra toks:
S. Staniulis, kl. F 
Ag. Gilienė, kl. F 
A. Kūniekas, kl. F 
S. Straukas, kl. F
P. Pabijonaitis, kl. F.
A. Lapinskas, kl. F 
V. Rėkds, kl. F 
A. Bacevičius, kl. F.
J. Miekeliūnas, kl. F.
A. Martišius, kl. F 
F. Gubysta, kl. F
J. Šliogeris, kl. F 

Cicero, III.
A. Valančius, kl. F.
A. Stulginskas, kl. T*.
V. Šemetulskis, kl. F
K. Deveikis, Jr., kl. F 

Roseland, UI.
M. Misiūnas, kl. F 
V. Gaižauskas, kl. F 

West Pullman, III.
St. Raila, kl. F 

So. Chicago 
K. Gaubis, kl. F 

Detroit, Mich.
Kat. Spaudos Rėmėjų 
Draugija, kl. F 
M. Šimonis, kl. F x

----------- Einant nustatytomis vajaus
Chicago taisyklėmis, vajininkams drau
_______ džiarua atnaujinti “Draugo”

ir “Laivo” prenumeratas se
nųjų skaitytojų tose Chicago 

(kolonijose, kuriose randasi ge
2,750 neradai agentai, būtent:
2,000 | NORTH SIDE — generaliu 
1650 agentu yra K. šerpetis.

0 CICERO — generaliu agen- 
0 tu yra V. Šemetulskis.
0 | WEST SIDE ir TOWN OF 
0 , LAKĖ — generaliu agentu y- 
0 ra Brolis Vladas Cibulskis. 

BRIGllTON PARK — ge
neraliu agentu yra F. Gubys- 

0 ta.
o| MARQUETTE PARK — 

generaliu agentu yra St. Sta-
0 niulis.

DR. RAČKUS JAU 
CHICAOOJ

IŠLEISTUVĖS

BRIDGEPORT. — Gruod
žio 5 d. pas Aleliūnus įvyko 
išleistuvės į Lietuvų Stasiui

Visiems plačiai žinomas dr.
Račkus, pagarsėjęs Viso Pa-’ 
šaulio Lietuvių Kongrese Kau Mickevičiui. S. Mickevičius y-
ne su savo Amerikos lietuvių 
istoriškais, muziejiniais daik
tais, šiomis dienomis sugrįžo 
Cbicagon. Lankėsi “Drauge” 
Iš viso ko matosi, kad į dak
tarų Lietuva p&dar? gerod in- 
takos. Jisai yra geriausioj 
sveikatoj, pakiliame ūpe ir 
pasirėdęs Lietuvos ‘fureoatu’.

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Kenosha, Wis.
Mandravickas, kl. D 2'

Herrin, Ui.
M. Rovaitienė, kl. D ! 

Ctery, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D 

Sheboygan, Wis.
J. Vrnbliauskas, kl. D 

Shenandoah, Pa.
Thos. P. Križanauskas, 
kl. D

Waukegan, Dl

A. J. Sutkus, kl. D. 
Ringhaantom, N. V.

Pą Petrauskas, kl. D 
Rockord, III.

S. Keliotis, kl. D 
Utica, N. Y.

J. Uždavinys, kl. D 
Pittaton, Pa.

J. M&kštutis, kl. D 
Orand Rapida, Mieli.

M. Grudliauskas, kl. D

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
0' — generaliu agentu yra P.
0 Varakulis.

BRIDGEPORT — generaliu 
0 agentu yra P. Gudas.
0 j ROSELAND — generaliu a- 

I gentu yra M. Misiūnas.
0 WEST PULLMAN — ge

neraliu agentu yra — St. 
Raila.

Generaliams agentams, ku
rie yra įstoję į vajų, už at- 

0 naujintas 1936 m. “Draugo” 
0 i ir “Laivo” prenumeratas, ta

škai nebus duodami; jie, kaip 
1 ir visi kiti vajininkai, taškus 
gaus tiktai už naujus skaity
tojus, skelbimus, parduotas 
knygas ir t.t.

PASTABA. Į naujų skai
tytojų skaičių įeina ir visi tie, 
kurie prieš metus yra prenu-' 
meravę vienų ar kitų laikraš
tį ir po to neatnaujinę prenu
meratos. Vajaus Vedėjas

TELEGRAMA

(Plotkelių kepėjui nuo varg. 
V. Greičiaus, develand, 0.)

Gerbiamasis:— Siųsk man 
0 kogreičiausiai maišytų įvairių

spalvų plotkelių.
0 „ ----------

j Sveikinu Vincai, kad jau 
0 pradedi 4-tų tūkstantį. Džiau- 

giuosiu, kad uoliai platini 
mano gamintas lietuviškas 

j plotkeles. Linkėtina, kad Cle- 
q ' velande “Draugo” ir “Lai-

! v<j” kontestininkai-talkinin-
1 kai gautų tiek naujų, skaity- 

tojų. Kepėjas.

DR-JOS “LIETUVOS ŪKI
NINKO” NARIAMS

Pranešu visiems draugijos 
“Lietuvos Ūkininko” naria
ms, kad jei kada nors prisei- 
tų svarbus ypatiškas reikalas, 
kaip tai, įsigyti pilietybės po- 
pierų, arba kokio nors mies
tinio darbo ir iš jūsų reika
lautų “Identification” laiško, 
įrodančio kiek metų gyveni 
šioj šaly, tai visi dr-jos nariai 
šiuo rėikalu, malonėkite krei
ptis pas mane su draugijos 
mokesčių knygute. Aš jums 
suteiksiu reikalingų laiškų ir 
informacijas dėl pirmininko ir 
raštininko parašų.

Neikite prie svetimų klau
sinėti. panašių informacijų. 
Draugijos “Lietuvos Ūkinin
ko” valdyba kuo geriausiai 
patarnaus visiems draugijos 
nariams be jokių išlaidų.

Ieva Lukošiūtė, fin. raSt. 
7011 S. Arteslan Avė.,

Chicago, III.
Tel. Hemlock 1883.

PATAISA

ra J. Andrešūno pusbrolis. Su 
sirinko jo daug draugų ir 
draugių palinkėti laimingos 
kelionės j tėvynę ir taipgi jo 
draugai įdavė tėvynėn parve
žti giminėms bei draugams 
daug linkėjimų ir dovanėlių 
su Kalėdų dieduku.

Matės daug svečių iš visų 
kolonijų, kurių tarpe buvo ir 
keletas svetimtaučių iš jo di
rbtuvės draugi} bei darbo vir-(i*

šiniakų. • j W
AleliūnienS pakvietė prie 

gardžios vakarienės, užkand
žiavo ir linkėjo laimingos ke
lionės. Tam vakarui šeiminin
kavo J. Rašinskienė su jos
dukrele ir su savo drauge. 

Visi buvo smagioje nuotai
koje, tik graudinosi, kad rei
kia skirtis su draugu. Rap.

IŠ POLITIKOS LAUKO

BRIDGEPORT. — 11 Wa- 
rdo Lietuviu Demokratų or
ganizacijos susirinkimas įvy
ko gruodžio 12 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Lietuviai pasiro-l 
dė savo atsilankymu, kad ne
miega politikos klausime. Su
sirinkime prisirašė penkiolika

Jau Galima Įsigyti Nauja

Makkttayge Ir Panldg Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimni visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje 
Tšleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais virfiais 65c; paauksuotais kraštais 75c: 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus/siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So Onklev Avė. Chicago. T11.

• Vakar “Drauge” tilpusioj 
korespondencijoj apie ftv. Ka
zimiero Akad. Rėm. drųos su
sirinkimų užmiršau Jdėti iš- 

' rinktas korespondentes, kurio 
mis bus šios: Emilija Prose- ! 
vičiūtė, Elzbieta Plekavičiūtė'i 
ir Sofija Jnrgaitė. Rėmėja !

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmos Morgičius

Priimam Ltetavttkm Bonnn Dfl Atnaujinimo arba Umokame Oaah 
Visokio* RUMor Insurance — Ugnies, VSsulos, Automobilių,

Stiklų Ir lt.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

J< igu mksilavji pinigų ant Pirmo Mortgičiv. arba 
•apdraudos nuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 Wcst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
RASTINĖJ h

CRANE 1 .OAL CO., 5332 So. Long Avenue !’el. REPublic 8402

Pakeleiviui $1.00 į dieną
Savaitei $3.50 vienam\

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY 
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chicago

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WENtworth 8713 
valandom 5 iki 9 vakarais

mieste 111 W. Washlngton St. kamb. 
757, telefonas STAte 0917.

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Adv< katai

77 W. WASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
(Weet 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčloe
vakaran < Iki 8 

Telefonas CAKal 1178
NAMAI: 6459 S. RockweU St

Telefonas REPublic 8800

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Karas, kuris užkariavo šį kraštų. Nėra ko stebėtis, nes a- 
part puikios išvaizdos, geriausio veikimo ir aukštos koky
bės, šis Buick turi kiekviena modemiškų patobulinimų, ko
kį* galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936 
metų PIRKINYS.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
ruiCK '35. 6 Sedan. kaip naujas, garant................................5
BUICK '85, 5 Club Sedan 41, garant., kaip naujas .... 745
BUICK '84. 6 Sodan 57, pirmos rūSles, garant............... 735
BUICK .'84. 5 Sedan 47. n«r geresnio, garant..................... «»•>
BUICK '84, Club Sedan 91. labai pulkus, garant............... 795
BVTCK 'SS. R Club Sedan 91. tobulas karas........................ •«••>
BUICK '33, Sport Coupe. 2-4 pasaž. Svarus......................... 545
BUICK '32, B Coupe 96. tolulam stovy..................................
BUICK '82, 5 Sedan. labai pulkus karas. ........................ 425
BUICK '31. 5 8edan 57, Svarus karas toublam stovy .. 275
BUICK '31. 7 Sedan. labai geram stovy, žema kaina, .. 295
BUICK '29, 5 8edAn, geras karas, bargeno kaina .... 95\ ,
Mes turime puikiausi pasirinkimų vartotų BUICK karų mieste, 
visų modelių Ir madų. apksiifHotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite Šluos karus.
CADILLAC '34, 5 8edan, mažai važinėtas, kaip naujas,

garant....................................................................... • 1895
CADILLAC '32. 5 Sedan. puikus karas, kaip naujas------ 845
CADTI.LAC '29. Town Sedan. žemai ankainuotaa.............. 145
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

naujo......................................... .. .................... .. 575
CHRY8LER '36, 5 Sedan. trunk, kelis menesius varto

tas, garan............................................................ 745
FORD '35. 2 pasaž. Ooupe, mažai vartotas, garaht.,.. 585 
LA SALLE '34. 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31. 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31. 5 Sedan. labai gražiai terodo .................. 825
LA SALLE '30. 5 Sedan, geras karas, žema kaina .... 185
LINCOLN '80, 5 Sedan, apkainuotas pardavimui, geram

stovy..........................................................................245
OLD8 SIX '84. 5 Sedan. Trunk, kaip naujas, garant. .. 545
PACKARD '32. 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 875 
PONTIAC '86, 6 Sedan, Trunk. NAUJAS KARAS, ne

vartotas ..................................... DIDELIS SUTAUPVMAS
TERRAPLANE '84, 6 Sedan. mažai vartotas, terodo

naujas ..................................................... .. 435 ,
TERRAPLANE '88. 5 Sėdau, tobulam stovy ................ 875

Ptilklsuslss atakas vartotų karų kokj dar esame aifllų. Kiek
vienas tobulai išrodo Ir veikla. Kainos žemesnės negu blle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ 1EMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamus ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

P0CAH0NTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $740 ** Smalkesnės $7.06 J


