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ITALIJA SKELBIA, KAD JOS ŽYGIAI 

NEPALAUŽIAMI
ANGLIJA NEBIJO ATAKŲ; TURI 

TALKININKIŲ

ROMA, gr. 21. — Fašistų 
vyriausioji taryba, pimiinin-

LONDONAS, gr. 22. —
Anglijos užsienių reikalų sek

kaujant premjerui Mussolini, . retorium paskirtas kap. A. B-
šiandien nusprendė paneigti 
Italijai pasiūlytų taikos pla
nų ir vesti karą Etiopijoje i- 
ki galutino laimėjimo.

Taryba paskelbtu viešai pa
reiškimu pažymi, kad italų 
tautos pasiryžimai nepalau
žiami jokiomis sankcijomis.

den, ikišiol buvęs ministeris 
T. Sąjungai. Kap. Eden už
ims atsistatydinusio Si r Sa- 
muel Hoare vietų.

LONDONAS, gr. 21. — An 
glijos vyriausybė gavo užtik
rinimo, kad jei Italija pasi
ryžtų atakuoti Angliju, jai 

; reikalingų pagalbų duos Tur- 
sankcioninių valstybių tarpe kija, Rumunija, Graikija, Ju- 
ir vesdama karų toliau lauks goslavija, Čekoslovakija, Pra- , 
nauju taikos sųlygų pasiflly- įncūzija ir gal Ispanija. Pas- | 
1T1ų taroji, sakoma, dar tikrai ne-

Pažymi, kad Italija nepa- nusprendusi, kų ji darytų pa
būgus jokių prieš jų iškelia- sireiškus karui

Sako, Italija yra patenkin 
ta kilusiais- nesusipratimais

Viduržemio
mų sankcijų. Tai vaizdžiau'- 
sia įrodo įvykdytas sėkmin
gas aukso plebiscitas. Visa 
tauta tėvynės reikalams sudė
jo turimų auksų, pareikšda-4 
ma savo atsparumų prieš ne
teisingus Europos valstybių 
žygius Italijos žvilgiu... I t

Mussolinio įsakymu karo

juroje. į

Kadangi Anglija turi rei
kalingos sau pagalbos, ji da
bar drųsiau ims stumti pir
myn žibalo “embargo” Itali
jai, dėl kurio paskelbimo Mu
ssolini grasino karu ir dėl to j 
grasinimo Paryžiuje buvo iš
keptas taikos planas, kuriuo

,, . .. ... norėta didesnę dalį Etiopijosfrontan — Etiopijon, siunčia- , .. T. ., . , . „ paduoti Italijai,ma daugiau kariuomenes. Be
to, keletas tūkstančių karei
vių siunčiama Libijon — į 
Egipto pasienį. .

čia turima žinių, kad Pran 
cūzijos premjeras Lavalis ir 
toliau sieks taikos Italijos su 
Etiopija, jei jam bus lemta 
ilgiau pasilikti Prancūzijos 
vyriausybės viršūnėse.

Etiopieciai laimi 
svarinus mnšias

JIE GRIAUJA SENIAU 
PRAVESTUS ĮSTATYMUS

Jų direktorija pašalina
lietuvius tarnautojus

NEGERPJA LIETUVOS SANTYKIAI 
SU VOKIETIJA

KLAIPĖDA, gr. 21. — planas ir Kaune nenorima 
Klaipėdos krašto naujoji vo- nė kalbėti apie vokietininkų 
kietininkų direktorija naikina paleidimo galimumusu 
įstatymus ir dekretus, ku- Į Čia atvyko U. S. pasiunti- 
riuos išleido prieš tai buvusi nys i(ministeris) Pabaltijo 
krašto direktorija. Be to, di- valstybėms, John McMurray. 
rektorija paleidžia iš tarny- Klaipėdos krašto gubernato- 
bos visų eilę lietuvių tarnau- rius V. Kurkauskas surengė 
tojų. vakarienę svečio pagaifbai.

z . « ™ x i Atsižvelgus į tai, Lietuvos Jis vizitavo visus krašto aut
| | vyriusybes santykiai su šio stuosius valdininkus.

Mundelein kolegijos, Chicagoj, studentei surengė eilę kalėdinių programų «a jos vaiz- k;.a5to' direktorija i5 nauJ0 pasju„tinya McMurray to
duojamos kai ana dienų kolegijos rūmuose (vienam karidorių) giedojo Kalėdų giesmes.' . . ", . ...... _______ _____ '____________________ i įtempti. Kauno vyriausybe mis- dienomis grjžo iš Amen

pirmiau turėjo pasiryžimo kos. U. S. vyriausybė įparei/ I _
paleisti iš kalėjimų 80 vokie- gavo jį ištirti dalykų stov| 
tininkų, kurie karo teismo Klaipėdos krašte ir apie 
nubausti už sankalbiavimų, pranešti valstybės departa-1 
kad Klaipėdų atplėšus nuo mentui Washingtone. Klaipė-J 
Lietuvos ir gruzinus Vokieti- dos vokietininkai labai nepa| 
jai. Šiandien jau išnykęs šis tenkinti jo atsilankymu.

WagBBrio įstatymą ““g Adv. J. Waitches
ramia neteisėtu PAY1LIJ0NAS nuteistas kalėti

ADDTS ABABA, gr. 21. — 
Oficialiai paskelbta, kad etio- 
pieč.iai atsiekė didžiai svarbų 
laimėjimų Šeire plotų vaka
ruose — žieminiam karo fron^ 
te.

Etiopieciai paėmė dvi italų 
pozicijas su 10 tankų, 28 kul
kosvaidžiais, 2 trokais, 2 au
tomobiliais ir 7 italais karei- 

vuoja, tačiau vis dar išlai- į j
koma apie 2,300 tarnautojų, Priva£iomis žiniomis, žuvę 
vyrų ir moterų. Iš jų dar daugiau kaip eoo įtaių, 0 eti-

NRA TARNAUTOJAMS 
DIDINAMAS ATLYGINI- 

. MAS

WASHINGTON, gr. 2jl. — 
nAa oficialiai ilgiau negy- 

tačiau vis dar išlai-

KANSAS CITY, gr. 22. — 
Fedaralįau teisėjas Merrill
Otis vakar nusprendė, kad 
kongreso pravestas Wagnerio 
įstatymas yra priešingas kon
stitucijai ir negali būt vyk
domas.

Wagnerio įstatymas pripa
žįsta darbininkams teisę or
ganizuotis ir derėtis su darb
daviais darbo valandų ir at
lyginimo klausimais. Drau
džia darbdaviams kištis į dar 
bininkų unijų organizavimų 
ir sudaro darbo boardų, kurs 
sprendžia pasireiškiančius 
darbininkų nesutikimus su 
darbdaviais ir nustato baus
mes darbdaviams už įstatymo 
peržengimą.

RYKLIAI SUĖDĖ 5 
KALINIUS

:anms,
kaGmkų

VATIKANAS, gr. 21.
UašauTTn Yatankų špauifdsYa- 
rodos rengimo komitetas* nu
sprendė prie baigti) statyti 
parodai rūmų pristatyti dar 
vienų specialų pavilijonų, ski
riamų mokslo1 apžvalgai ir 
aukštesniosios kultūros kata
likų įstaigų išleistiems spauz- 
diniams.

Katalikų spaudos paroda 
bus atidaryta ateinančiais 
metais nuo balandžio iki spa
lių mėn.

APVOGTAS MELROSE 
PARKO PAŠTAIS

150 padidintas atlyginimas. 
Sakoma, kad tarnautojai

reikalingi NRA administra
cijos reikalų likvidavimui.

KESINTASI BOMBUOTI 
KONSULATĄ

opiečių kiek mažiau.
Nepatvirtintomis žiniomis,

etiopieciai sukėlę ofenzyvų vi
su žieminiu frontu. Kalbama, 
kad Makale jau atimta.

PANAMA CITY, gr. 21. 
— 6 panamiečiai kaliniai, ve
žami į bausminę salų, iš lai
vo iššoko jūron kesindamies 
pabėgti. Rykliai penkis jų 
sudraskė, o vienų pavyko iš
gelbėti. •

Naktį prieš šeštadienį ap
vogtas naujas Melrose Parko 
paštas. Plėšikai su acetyleno 
pagalba pasidarė skylę per 
konkreto ir plieno į pašto 
spintų ir pagrobė apie 10,000 
pašto ženklais ir pinigais. ,

UŽMUŠTAS LIETUVIS

LIMA, Peru, gr. 21. — Ne
žinomi piktadariai čia kėsino 
si su bomba griauti konsula
tų. Policininkas greit pastebė 
jo padėtų bombą su rūgstan
čiu knatu ir pagriebė. Bom
ba ausprogdama sužalojo 
rankų.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK. 

— Numatomas sniegas; tem
peratūra kyla.

LAIKINAI NUTRAUKTA 
LAIVYNŲ KONFERENCIJA

LONDONAS, gr. 21. — 
Laivynų konferencijos posė
džiai nutraukti iki sausio m. 
6 d.

4 ŽUVO SU AUTO
MOBILIU

GREENCASTLE, Ind., gr. 
21. — Pennsylvania geležin
kelio keleivinis traukinys su
daužė automobilį. Žuvo 4 as
menys.

MIRĖ SUŽEISTAS SENA 
TORIUS

WASHINGTON, gr. 22. — 
Mirė anądien automobilio su
žeistas senatorius neregis T. 
D. Sehall, resp. iš Minn. val
stybės. Miręs buvo prez. Roo- 
sevelto vyriausybės tvarkos 
atkaklus priešas.

ROMA, gr. 21. — Iš karo 
fronto grįžo diktatoriaus Mu- 
ssolinio žentas, lakūnas gra
fas Ciano. Tuojau jis paaukš
tintas fašistų vyriausios tary
bos nariu.

Bridgeporto troko užmuš
tas Joseph Tamošiūnas, 51 m. 
amž., 3328 Lowe avė.

LIETUVIS KAPELIONAS 
INDIJOJE

Teisėjo J. J. Lupę teisme 
ppieAoUuoioji •• toisėjai pripažint.
no kaltu advokatą Julius P. 
Waitehes, 2 Kast 103 gat., ir 
nuteisė kalėti nuo 1 iki 5 me
tų. Be to, skirta 1 dol. ban
dos.

Jis pripažintas kaltu san- 
kalbiavimu ryšium su “skur
džiaus” Kelly testamento 
klastojimu.

Bylos pakartojimo argu
mentų teisėjas klausys šio 
gruodžio 31 d. Advokatas 
Waitches yra laisvas. Už jį 
užstatyta 10,000 dol. laidas.

Kunigas lietuvis Juozas 
Gustas Shillongoje, Indijoje, 
yra anglų gimnazijos kape
lionu ir kartu studijuoja san
skritų kalbų. Čia gimnazijoje 
sanskritų kalba, yra privalo
mas dalykas. Šiame mieste 
dar yra kitas lietuvis kun. 
Jonas Svirnelio, kuris katali
kybę platina tarp vietos kai
mo gyventojų.

PLATINKTTE “DRAUGĄ*

$V. VINCENTO DE PAUL DRIOS 
VEIKIA CHICAGOJE

Šv. Vincento de Paul drau- daug devocionalių daiktų, re- 
gija Chicagoj andai turėjo Ilginių knygų, žurnalų ir ku
metinį susirinkimą Palmei’ talikiškų laikraščių katalika- 
Hoųse viešbutyje. Jo Eminen- ms ne tik namuose, bet ligo- 
cija Kardinolas Mundelein, ninėse, kalėjimuose ir kito- 
Chicagos įArkivvskupas, paša- se įstaigose.
kė gražių prakalbų, reikšdn- Tai vadinasi darbas. Jis pa - 
mas vilties, kad kiekviena girtinas ir darbininkams nuo- 
šios arkivyskupijos parapija pelnai už tai dideli. To visa

VOKIETIJA NETURI 
RIEBALŲ

BERLYNAS, gr. 21. — Na
cių valdoma Vokietija gyve
na sunkiuosius laikus. Mažai 
maisto ir brangus. Ypač truk 
sta riebalų, kurių nusipirki
mui reikalingi specialūs mai
sto administracijų išduodami 
ženkleliai.

Suvaržytas sviesto ir kiau
šinių vartojimas. Numatoma, 
kad ir šių produktų įsigiji
mui bus panaudoti ženkleliai. 
Tai nacių tvarkos pasėkos.

SUGADINTAS KARO 
PAMINKLAS

savo ribose turės šios drau
gijos kuopą, kad .*i draugija 
kiekvienai parapijai yra rei
kalinga, kaip yra reikalinga 
parapijinė mokykla. Jo Emi
nencija linkėjo draugijai, kad 
ji kaskart didėtų savg> narių 
ir kuopų skaičiumi. 'Visados 
t(us vargšų ir visados bus 
reikalingas jų šelpimas. Vin
centėnai atlieka didelius dar
bus šelpdami beturčius ir li
kimo palaužtus. Podraug pa-

negalima įpirkti už didžiau
sius žemiškus turtus.

13 žuvo busui 
įkritus upėn

H0PEWELL, Va., gr. 22.-- 
Atl antie Greybound busas su 
keleiviais įkrito Appomattov 
upėn ir nuskendo su visais

lys sau kraują didelius dva- ju0„.VažiaV„"įia 
sinius nuopelnus. Už tai jie
ms gausingai bus atlyginta.

Busas važiavo iš Ricbmon- 
do su 12 keleivių, neskaitant 
vežėjo. Nėra žinoma^ gal pa- 

Per suvažiavimų paaiškėjo, keliui paėmė daugiau kelei-
kad Šv. Vincento de Paul 
draugija turi 244 kuopas 
(konferencijas) ir 3,372 vei
kiančiųjų narių. Per metus 
turėjo 2,157,761 dol. įplaukų, ^„g^ tiltų, 
o su pereitų metų likusiu ba
lansu — 2,207,2)83 dol. Išlai-

vių. Tad ikišiol yra žinoma, 
kad žuvo 13 asmenų.

Katastrofų įvyko važiuo
jant per atidarytų ir neap-

ŽENEVA, gr. 21. — Sus
progdinus bombų sugadintas 
karo pamnklas, neseniai pa- dų turėta 2,165,016 dol. Tšlai- 
statytas dalyvavusio pasauli
niam kare kario atminimui.
Paminklas yra arti T. Sų- 
jnngos rūmų.

Policiniai autoritetai šiame 
piktame darbe įtaria anar- 
kistus.

dos panaudotos vargšų šeimų 
ir pavienių asmenų sušelpi- 
mui.

Be minėtos medžiaginės pa
ramos vincentėnai yra atlikę 
daug dvasinių didelių darbų
tarp katalikų. Yra išdalinę Hudaon.

NAUJAS U. S. TEISĖJAS 
HAGOS TEISMUI

ŽENIEIVA, gr. 21. — Vie
ton išėjusio iš tarptautinio 
teismo F. B. Kelloggo išrink
tas Harvardo universiteto 
teisių mokyklos prof. M. O.

-
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AD MOKEETUM

Tokia antrašte ‘‘N. Romuva” 48 nr. ra-

Jaunimas yra gaivali&kesnis. Dėl to nebus 
ko nustebti, jei vieną dieną jis nebepanorės 
jau daugiau bernauti rutinai ir senatvei.

Kaip vaisių pasireiškusiu nuidealizėjimo 
ir kitų aplinkybių reikia paminėti ir kalku
liuos disonansus, įsimetusius į šviesuomenės

KALĖDŲ PASLAPTIS mo Žodžio paslaptį ir jame Į stelių skurdžiausiaine užkam-
ieško sau peno.

Laiko žmonės paskendę
mokslo gvildenimuose. Grai
kų filosofai, Romos politikai,

Sv. šeimynėlė pavargo. Da- iki šiol nesuprastų laimę, 
bar, iškeliavus beveik visą ; Tyla užviešpatavo. Paskly

irHaudiesTarpusavio^nt?kius7 Mū'sų'TsTo^ tėviškės žemę nuo vieno kraš- do šventumas, dangiškas'^/artieji mokslo žinovai- 
rija yra pairusių šviesuomenės ir liaudies tu Ug kito, ji prisiglaudė vie- t skaistumas. Ir ne jiems vie- 1 1110 s uu ai n amu
santykių istorija. Mes turėjome ilgą ponų ir najne netoli Betliejaus esan- niems. Visam pasauliui ir! turnikai nepajuto gyvenimo 
baudžiauninkų problemą, kuri kartu buvo ir čiame urve pasilsėti. Artino- žmonėms visiems. Sv. Luko paslaptingumo, nepajėgė pa- 
aktualioji tautinė anų laikų problema. Atgi- si naktis. Atėjo laikas Mari- evangelija gražiai apraSo pie- kelti galvų virš knygų ir rus
inimas mums atėjo tik kaip vaisius bau- jai gimdyti ir nudžiugo ur- menų garbinimą gimusį Jėzų, tų aukščiau, ir ten, liepsno- 
džiauninkų laimėtos kovos. Sis faktas, be Ve suradę glėbį piemenų pa- o šv. Matas mini garbingų 'janėioje padangėje, išskaity- 
abejo, turi lemiančios reikšmės. Naujosios driektų šiaudų. Greit ešv. šei- Rytų Išminčių kelionę, ir do- ti, įžiūrėti tos paslapties reik- 
L i et u vos struktūrai. Yra tai viena iš gairių, jUynėlė užsnūdo. Tik staiga vanas atnašautas tat nepa- Užimti tyrinėjimu beimynėlė
nustatančių mūsų viešosios ir kultūrinės po-, jangaus 
litikos pobūdį. Kas neįvertins šio fakto, tas 1
kus nutolęs ir prasilenkęs su naujuoju tau

staiga
melsvume sužibo prastui gyvybei, gimusiai pa- visuomeniniu gyveniniu nerio-

py, kasdien gema visam že
mės rituly Katalikų Bažny
čiose — šv. Eucharistijoj. Ne
reikia mums eiti 21MM) metų 
atgal, nereikia trokšti per
skrosti Istorijos uždangų, nes 
ten toje jaukioj bažnytėlėj, 
kur blikčioja raudona šviesa, 
vilioja ji, ir ten galima su
prasti Kalėdų Įsikūnijinio 2o 
džio paslaptį, giliai atgyventi 
paslaptį v N uostabios G y- 
vybės” gimimo šventę. Kalė
dų paslaptis bus lengviau su

ri pažinti tos įvykstančios; prantama, jei mes būsime 
paslapties tyliame slėno urve.

žvaigždės ir pabudęs Juozą-sa ibiui, 
pas išėjo jų pažiūrėti. Jis gir- bent vidutiniškai padorūs l>uo
di — skamba kažkur toli, to- ’į” . Ir nenuostabu, kad Kalėdų uos valgytojai ir uolūs kil-
li silpni giesmių aidai. Kaž- • • * A? »ventė visų žymesnių švenčių nesnių troškimų medžiotojai

Ku mūsų iutologiniu ir moraliniu niveau į kaa įoįį gįeja kažką paslap- dvasioje persike T j a- Vpjjausjaį įmta švęsti. Gyve-’ Reikia neatmesti Kalėdų Kū-
glaudžiai sietinas ir mūsų gyvenimo tempo tingą> pranašingą n.U°S Jaikus; Mintyse mi^ty- nimo užsimojimai, triukšmin-1 dikėlio siūlomų sparnus ir ten
klausimas. Jis yra nepaprastai lėtas paly-1 ’ ' ti tą įvykį ir suprasti ginui . a visuomeninė ir kultūrinė skristi dangišku keliu, ne šioj
ginti su aktualių uždavinių gausumu, mūsif, Juozapas girdi, bet nesu- šio mažyčio Jėzaus šventę. aplinkuina> politikų klausimų žemėje, bet ten aukštai, bega- 
bendru atsilikimu ir visame pasaulyje vieš- pranta; jis tik jaučia ir ką Kartu su taisiais Karaliais, | koy(>8e budėji. iinėje visatoje, nes esame gyvi
pataujančiu aktyvizmu. Prof. St. Šalkauskis, Į tai nežinomą sieloje pergyve- išminčiais, kartu su piemenė-1 )nas bQyį> 8utrukd* pakil. | ir neužmirštame įvykio, kuris 
kurio žodis salia nlejinjo gilumo pasižymi,Nusagstytas dangus dei- įliais pasileisti bėgti Į Betlie-jti yir- žemfc įr panašas Į kadaise prieš 2000 metų suju-

tos gyvenimu, tas kraštui bus svetimas, nes 
jo politika nebus lietuviška.

Knks vaikiškas 
čia.

naivumas

6o:.
Palyginti su keleriais pirmaisiais nepri- 

kiatlsouio gyvenimo metais, šiandien nevie
na tautinio gyvenimo problema yla gerokai 
paaštrėjus, nekalbant jau apie visai naujai 
iškilusias.

. Kiekvienos valstybės politikoje vidaus 
ij- Užsienio klausimai vieni antriems yra rei- 
k Am ingi. Protinga politika šių klausimų ne
stato “ant kortos ”, bet moka juos subtiliai 
koordinuoti, nepraši lenkdama nei su tautos 
▼»Ba, nei rizikuodama savo prestižu ir gar
be. Bet reikalų harmonija pasiekiama dau
giausia vidaus gyvenimo pusiausvyros dėka. 
Ui tai jos ir tenka labiausiai žiūrėti.

Deja, kaip rodo mūsų jauno atgimimo 
istorija, taip nėra. Čia viena pastaba ypa
čiai peršasi pasakytina: mes perdaug mėgs
tame pavojus. Ir šiuo metu mūsų sąlygose 
nėra tai drąsumo pažymys. Priešingai, yra 
tai ženklas tautinio nesusipratimo, užkietė- 
jttoio partiškumo ir biogos valios. O tai ir 
užtvenkė mūsų gy venimą su pirmuoju pabu
dimo spinduliu, užtvenkė piktų ambicijų ir 
kerštavimų purvais. Atgimimo entuzijazmui 
ir kūrybai liko gyventi neišgyvenamą skaus
mą, nes žmonės pamatė savo kelius, dilgi
nami savimyliškų ajstrų ir praariančios lai
ko mados. Dėl to^ ir nėra' stebėtis, jei 
šiandien matome daug isterikų, besimėtančių 
ii vieno kraštutinumo į kitą paranoikų, — 
sergančių didybės manija. Tokiu atveju, — 
tariant ironizuojančiais Goethės jaunojo Ve- 
rterio1 žodžiais, gera tiems, kurie skambiai 
pavadina savo menkus darbus ar net aistras 
ir žmonėms juos rodo kaip milžiniškus da
lykus, jų gerovei ir laimei atliktus. Tačiau 
visa tai yra tik klaidinanti ir pavojinga iliu
zija. Jos pavojingumas tuo didesnis, kad ji 
neparodo tikrojo dalykų būvio. Dėl to nor
mali gyvenimo tvarka negali pakęsti mig
dančių Iliuzijų. Jos ir tnri būti sudaužytos 
kaip kaukės,-kurios temdo mūsų matomumą 
ir kritikos teisingumą. Gana iliuzijų! — štai 
šūkis, kuris turi prablaivinti nuotaiką pozi
tyviai tautinio gyvenimo kūrybai.' 8

Jeigu visuomet naudinga turėti teisingą 
savęs nuovoką, tai ypač tokią nuovoką rei
kalinga turėti kiekvienu skaudesnių ir kri- 
UŠkesniu momentu. Kažin kas visai teisin
gai pasakė, kad tragiška padėtis yrą, to žmo- 
Jgaus, kuris nepažįsta savęs tokio, koks jis 
iš tikrųjų yra. Taip pasakytina ne tik apie 
atskirą žmogų, bet ir apie kiekvieną organi- 
rootą vienetą, kad ir apie tautą. Bloga per 
daug pervertinti, bloga ir neprivertinti.

Idealizmas yra kuriančioji pajėga. Jis 
illatsvina žmogų iš egojizmo pančių ir gau
dai jį apdovanoja blaiviu optimizmu ir en- 

cinu. Idealizmas yra tai, kas tautų gy- 
ną geriausiu būdu įprasmina ir jų kfl- 
padaro didžią. Pakirsk žmonių idealiz- 

fką, pakirsi jų kuriančią dvasią. Deja, šian- 
<fi«n mūsuose daug kam atrodo banalu kal
bėti apie idealizmą. Mat iš jo žymi dalis mū- 
gą Vyresniosios kartos padarė tokį blefą, prieš 
Virį jaunimas gali tik protestuoti. Dėl to 
besistėbėkime, jei nūdien jaunimo idealiz
mas vis dažniau ir dažniau rodosi so ryš
kaus protesto ženklais. Jis jieško atpirkimo. 
Jis jieško naujo stiliaus. Jis lūkuriuoja kaž
ko šaunesnio, kas entuzijazmu įsipintų į jo 
▼iltis- Bet, deja, ir mūsų jaunimo potroškiai 
fer silpni didesniam idėjos žvgiui atlikti tau- 

Ir jis pagautas tos pačios anemijos, ku
rta serga mūsų buitis. Ir jis mėgina ką vy- 
Mpmieji išbandė, nes iš pastarųjų pasimokė 
jftąkliikumo. Bet jaunimo sieloje vis dėlto 
knieti stipresnis ilgesys laisvės ir kūrybos.

!• 1 | . _  _ * V A Į 11V4IK5 ZjVIIIVD x> (A i A AZ*
didele intujicija ir sugestyvumu, prieš tre- mantais, kaip vakaro saulės jų pakalnėje, į tvartelį lr pa- . aaka. “hphesvs turė
ieta metu, liesdamas lietuviu tautos ugdymo 11.u; a Jab 8aKe- veoesyjetą metų, liesdamas lietuviu tautos ugdymo į iabįrįnte> dabar nakties bai- garbinti - Marijos paguldytų, " iživti ii ir atsivėrusi žemė 

j, gU^. |vy8t,klu08e su»yst,ų, "Isi-hL.lMi
Marijai tuo tarpu gimsta kū- kūnijimo žodį”. Ten savo a 

kimis pamatyti “Naują Gy-
“Mes esame pasmerkti žlugti, jei nesugebė
sime vajaus tvarkoje pagreitinti tautos ug- .... . A .
dymo tempo ir trumpu laiku atsistoti lygio-1 **.ir j suvys ytą pad a

_ .. ... * šut huIfl'I nna Ii molo

irtis kultūringų Europos tautų aukštumoje”. 
Beveik tą pat pereitą vasarą viename kon
grese aiškiai pabrėžė ir prof. K. Pakštas, sa
kydamas, esą mums privalu, sutartinai dir
bant, pasukti fdetuvos gyvenimo laikrodį vi
su šimtu metų į priekį. Panašių nuomonių, 
tik gal ne taip vaizdžiai ir pagaunančiai iš
reikštų, yra pasakę ne vienas ir ne vienos 
kurios nors srovės blaiviai galvojąs žmogus. 
Taigi, mūsų sąmonėje yra visai sveikų pra
dų, yra daug mus jungiančių dalykų, yra ir

ant šiurkštaus šieno. Ji mato 
— guli štai vystykluose Ka
ralių Karalius, Dangaus ir 
žemės Viešpats.

Nakties įspūdžio pagautas 
šv. Juozapas sųgįžo Marijai

vybę”, kuris atnešė pasauliui 
Naują Gyvenimą. Ši<ta yra 
pirmoji ir giliausia Kalėdų 
nakties paslaptis. Kaip ten 
viskas, o viskas šventa.ramu. 
kaip paslaptinga!

dino pasaulio pamatus ir ka
da nusileidę angelai užgiedo
jo: “Garbė Dievui Aukštybė
se, ir ant žemės ramybė ge
ros valios žmonėms.”
Kaunas, Vincas Andriušku.

VISUOTINIS G A M T U S

išželdinti Gelbėtoją.
Paprastų piemenų sielos,

tie senovės išminčiai, kurie 
nepasitenkino vien mokslo ži
niomis, galėjo budėti ir nu
vykti pagarbinti atnešusiam 
pasauliui naują gyvenimą.
Piemenys, žmonės kūdikių šie-! GAIVALO SUSKALDYMAS
loinis, atsipalaidavę nuo gy-

papasakoti apie tą paslaptimKristaus gimimų ir dabar veninio politikos, nuo to, kas j PASKUTINIO METO GAM-
gą mirgėjimą. Bet įėjęs, jis pasakojimus apie tų įvykusių neleidžia laisvai stebėti 
išvydo Mariją beklūpančių paslaptį, skyria jau beveik)leisti mąstyti apie Dievą, jie'
prie kūtelės, meilingos kūdi- 2000 metų. Kažkodėl norisi suprato įkelti galvą »r į- . ------------

idealizmo. Bet kai pažiūri į realų gyvenimą,! kelio lūpos, o .kūdikėlio akys, pertraukti tą istorijos įvykio! žvelgti į paslaptingą dangų; Spalių m. pabaigoj vienu 
kai nori kritiškai įvertinti atskirus jo reiŠ- kaip dvi gamtoa nudažytų ro- laikotarpį ar nebent sumažint įp nueiti pagarbinti Jėzų, at- inetu visame pasauly įvyko

ir TOS KATASTROFOS 
PASAULY

ir didokų gamtos nelaimių: po- 
! tvynių, audrų, pūgų.

pajusti anos tylos “AdesteĮ . . ; Japonija. Rytų Japonijoj
Fideles”, šventos nakties ! Dievo kellus suprasti, sek- j did-audros įr liūtys pa
dvelkimą ir pagyventi J? didelių nuostoliu. Dau- ,

ant piemenų ‘svainelės. Pie-j po Jeruzalės padangių žvaig-, lų VV k 1 & vietų vandens paplauta
meūvs irgi pamatė spindulių ždėm, po jų paslaptingu ple- , ’ Užtenka kūdikiškos šie- ;griuyo Tokio mieste
švysterėjimus danguje. Pašo- venimu. Bet... ,los’ nor° Pa*laPtl’*' apsemta 18,000 namų ir ap-

v_ . . . balsą, trokšti išgerti J°: senita požeminio geležinkelio
iki- • • u 1 Grazūs» hesa, dabar tie mu-, taurę iki dugno. O pirmieji j • Nutrauktas geležinkelioangelų balsai ramino jų nak- • . . •• npsjnt:nkn m ,................... lln 1 Jd nutrauktas geiezniKtno“T® . . T. . ,. ». , norai, bet jie nesutinka Tą, kuris žmonijoje pradėjo i i ki Knbp (kiava.tinę sielą. Jie girdi širdyse ... uii . .. • , . . .. . susisiekimas su rvooe, uuava-

ne.tlk bU la!™ ir endve’ nauJ* er* pasveikino - pie-, ra įr Atmai &ianrės j
----------------------- ---- mie8te »>' to, <h.feo»K,s .storuos ,„e„ėliai. Ne “uolūs” tikėji- jos ,nieste didžiulis

ha. dirbama, sui žyma. st.presn.a alkstamos, - _ R g y įvyk.u .r musų dvasios išpažintojai, ne rašto ii- is,.as su„aikin0 300 „a„
j««nu. Tuomet neteka n« taip >»»-1 į /„ J ’ 5 2 e.te.k.ma.K. Koktos buvo «o novai, pranašauja tt kny.' ()ficijftliortd, To.

viai' bėgt; atbėgo, pažiūriu .TV, vanduo apsėmė 31,-

kas čia nuostabaus įvyko Bet
liejaus tvartelyje Iš

kinius ar jų visumą, tai taip ir liekti pada
ryti viena išvada: mūsų gera valia ir mūsų 
idealizmas kažin kokių paslaptingų jėgų yra 
užtvenkti ir užstatyti.

Tačiau tik optimistai»tari laimės siūlus 
j šviesesnį gyvenimą. Mums ir tenka, gyve
nant lūkestinga nuotaika, nepamesti opti
mizmo. Tautoje, kurioje galimos milijoninės 
vagystės, galimi ir milijonų verti platesnio ko jįe įr kiaU8ės? Dangiški 
užsimojimo žygiai, atliktini viso krašto tau
tinės beminimos kultūrai ir gerovei. Ryšium 
su tuo mūsų pozityvaus tautinio darbo jėga

žiu žiedai, šypsančios į jį žiū- tą ilgio laikotarpio metų nešusį pasauliui ramybę 
ri. •< ir bent trumpai valandėlei taiką.

Stebūktas — va prasiveria
dangus ir balti angelai lei
džiasi su lūpose

ūnelės.

turi būti kelius kartus padidinta, o pats dar-

gintis kvailu nežinojimu. Tiesos alkis jos 
jieškotojams atidaro akis.

Šis žodis tegu bus lūkuriuojančios vi
suomenės pritariančiu atsakymu tiems idea
listams, kurie paskelbė kovą siaučiančiam 
arivizmui. .Yra lai didelė pilietinės ir tau
tinės garbės kova, kova dėl gražesnės ir lai-

žodžius: “Šiandien jums gi-

Virš kūtelės vis tebežymio
jo žvaigždės ir lyg šnibždėjo.

ir kabo, aplinkumoj į « bandų ganytojai. Jie nnbė- 577 Nagojoj - 15,000.
“ --------- 80 i 8tarda“ Vienoj vietoj (griūdama žemė

telį pagarbinti pražydusių; 30 žmonių.
Naują Gyvybę, šypsojančias
meilingas lūpas, pajusti sie
los ramybę, kaž-kokią ant šios 
žemės laimę.

dabar yra siela šio moder 
niojo žmogaus amžiuje- Per- 
verskim seniausius pergamen
tus, išnagrinėkime įvairiau-

šitos paslapties kilnumą — sius mokslų metodus, įsigilin
kime į visus istorijos doku
mentus, ir noroms nenoroms

mingesnės ateities, yra tai būvio kova. Ir . 
juo ši kova bus greičiau ir radikaliau įvyk- j°s paskirtį išsiilgusiai žmo- 
dyta, juo greičiau bus išgriautos užtvankos, nijai. Jie išvydo išraustame
palaikančios sustingimą ir merdėjimą, — 
tuo greičiau gyvenimas pradės plakti nor
maliu pulsu. O to pasigendame visi, nuo par- 
tiškiausių iki nuosaikiausių. Nerimsta ir ari- 
vistai. Daugelis jų vaikšto pastatę ausis ir 
įtempę klausos nervus, nes kažinką girdi ne- 

juaionaus ir rėžiančio. Nevisuomet jų sim
patiškumas juos paslėps ir nevisuomet jie 
sėdės viešų iškilmių garbės prezidijumuose. 
Nebetikėtina, kad kada nors visuomenės va
gims būtų rengiami jubiliejai. Teisingumo 
sąmonė blaivosi. Ir šį artėjančios giedros 
reiškinį tenka sveikinti su džiaugsmu.

LIETUVĄ APLANKIUS
Kaio Ę. tlmutia_________

VIDOJE

Pasilsėję po iškilmingo priėmimo Smil
tynėje, rugp. 19 d. rytą sėdome į laivą “Vil
nius” ir Kuršių mariomis plaukėme į gra
žiąją Nidą. Visą kelionę, apie keturias va
landas, lijo, marios neramios, tačiau tai ne
kliudė gėrėtis gražiomis Kuršių marių pa
krantėmis. Taip pat nekliudė jaunimui dai
nuoti ir šokti. Senesnieji klausėsi prof. 6i- 
melifino ir kopų inspektoriaus Markelio pa
skaitų apie Lietuvos įdomų pamarį. Kalbas 
iliustravo Neringos Auga lis. Anot kalbėto
jų, šis retas žemės sklvjms skiriasi nuo visų

Central Amerika. Audra vi
siškai sunaikino du Niką ra
guos respublikos miestus
Cape Gracias ir Dios. Atneri- 

Tr tu gvveni dabar XX šm.,|, ... , •j tr_.* A_ . . . kos lakūnas Kingsley, perskri
dęs su lėktuvu katastrofos iš
tiktą sritį, praneša kad visa
me mieste pasilikę nesugria 
ti tik du trobesiai — muiti

___________ nės ir generalinio stabo rū-
•juo paskraidė^ Mes lipome į didelį smėlių’ mai. Iš lėktuvo Kingsley ma- 
kalną. Ištikro, jis taip didelis, kad turėjom tė daug lavonų ir sužeistųjų, 
keletą kartų pasilsėti, kol į pat viršų užko- Meksikoj audra nuniokojo 
pėm. Eiti per smėlį paprastai yra sunku, o Tegucigalpos pakraštį pagal 
čia dar ir kalnas.

Užlipę į kojos viršūnę, matėme stebė
tinai gražų vaizdą. Vienoj pusėj banguojanti 
Baltijos jūra, kitoje pusėje Kuršių marios, 
kuriose matėsi Maugvbė žvejų laivelių plau
kiojo. “Tai Lietuvos Šveicarija!” — pama

pastebėsime, kad aną žmoni- ka<ja Kristus jau yra seniai
jos erą, tas faktas kuomet gimęs ir gyvenęs, bet dabar 
Žodis tapo kimu, liko nepa- kiekvienais metais atgimsta 
stebėta, o jau naujosios eros mūsų širdyse. Tas Judėjos 
žmonija gilinasi į Įsikūniji- vienatas, gimęs skurdaus mie-

kalno urve mažą kūdikėlį, ku
rio lūpos prašnekėjo į jų šir
dis, ir į jų sielą įžiebė šven
tumo kibirkštį, dvasios ramu
mą, giedrą sieloje! Jie pajuto
kitų pasaulio kraštų. Ir ištikrųjų — jei to
krašto kurortus modernizuoti, visas pasaulis 
plauktų čionai vasaroti, Neringa virstų vi
sos Lietuvos gyventojų sveikatos ir poilsio 
vieta. Mes, užsieniečiai, dideliu susidomėji
mu klausėmės šių aiškinimų, kuriuos čia pat 
galėjome patikrinti. Iš mūsų krūtinių ver
žėsi daina, nes džiaugėmės pirmą kartą ma
tydami šį stebėtinai gražų Lietuvos kampelį. 
Viena amerikietė, pasipuošusi retomis Ne
ringos gėlėmis, žiūrėdama į “Lietuvos Ka
karą”, džiaugsmo ašaromis akyse kalbėjo: 
“Nejaugi mūsų tėvynė tokia graži?” Kitas 
pastebėjo: “Jeigu Amerika turėtų tokį gam
tos stebuklą kaip Neringa su jos smėlio tyr
laukiais, briedžiais ir pušynėliais, tai visas 
pasaulis apie tai žinotų ir biznį iš jo pada
rytų”.

Besiartinant prie Nidos, lietus sustojo 
ir saulutė pasirodė. Mūsų nuotaika dar la
biau pagerėjo. Išlipus iš laivo, per pušyną 
ėjome prie aukščiausios Nidoje smėlių ko
pos, netoli kurios kap. Pyragius turi įstei
gęs sklandymo mokyklą. Jis mus maloniai

Atlanto vandenyną. Ypatingai 
nukentėjo Puerto Cabezas 
miestas. Kari Pedro Sula vie
tovė apsemta

Guatemaloj nuo liūčių pa- 
niau. Ir visi reiškė didžiausio pasitenkinimo tvino upės, kurios išnešė visą 
ir džiaugsmo, kad turėjo progos Nidą pa- eilę tiltų. Haiti pasigendama 

apie 2,000 žmonių. Jų daugu
mą, kaip manoma, bangos bus 
nunešusios į jūrą .

Anylija. Čia siautė orkanas, 
kurio greitis — 71 mylia į 
vai. Smarkiausia audra buvo

matyti. Daug kas Nidos atminčiai rinkosi' 
jūros akmenėlius, augalus, žoles ar medžio 
gabalėlius. t

Nulipus nuo kopos, sklandymo mokyk
loj huvo paruošta arbatėlė. Pasistiprinę ir 
puikiaušių įspūdžių kupini, jier pušyną grį
žome atgal į “Vilnių”, tai yra mūsų laivą/ Man£esterVe
Plaukdami atgal taip pat turėjome daug .... ,,... ,, . a. naUtjos jura. Pomeraniiosdžiaugsmo. Kūne pirmą kartą buvo atvykę. , . ,
Lietuvon, tikrai neeitikūjo ra»ti tokių gro- PakrantsJ au,lr,>" lr e-tvynmi 
jįybįų ! smarkiai ajigadinn krantų «u-

Kiekvienam, kas tik važiuosite Lietu-1 tvirtinimus. I ies Kozeroo j-
jiasitiko, paaiškino apie sklandytuvus ir net von, neužmirškite aplankyti Nidą. (Tęsiny s 4 pusi.)
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Wrwt Watches 

LAIKRODĖLIAI

tūkstančių dol. vertes prekių turi būt išparduota prieš 
šventes. Todėl kainos numažintos nuo 25 iki 40 nuo
šimčių ant deimontų, žiedų, laikrodėlių, elektrikinių 
daiktų, radijų ir rankandų......................................................

Aukštos Rūšies 
Deimontiniai 

ŽIEDAI

vyriški ir moteriški

Nuolaida 99%
vėliausios mados, geriausio 

išdirbimo
Bulovą, Elgin, Waltham

Kaina
$25.00 deimontas

nuo

$50.00 deimontas

Ant gero laikrodėlio 
sutaupysite

$100.00 deimontas
nuo

Sutuoktuvių ir šliūbo žiedai

2 žiedai vertės $90.00

Community ir Rogers
sidabro stalavi peiliai ir šaukštai iš 26 
daiktų gražiame bakse, $25.00 vertės

p° *16.50
12 peilių ir šakučių nesutepamų

SMOKING STANDSLEMPOS

TABLE LEMPOS 
po QQc iki SQ nn

Modemiški metaliniai ir 
mediniai pypkorių 

staliukai

BRIDGE LEMPOS

o 01 0R iki 01R n N0W ONLY

mažiukai
CASHJUNIOR LEMPOS 

JO 09 9K iki 010 H
Elektrikiniai Valytuvai

Hoover su visom prietaisom *19.95
Hoover modelis 543 nupi- *37.50 
gintas už ...........................

SKALBIAMOSRADIOS

PROSIJAMOS
MAŠINOS

Pas Budriką Jūs rasite iškrautus vi
sus 1936 metų radijus, Radionus, Phil- 
co, Zenith, General Electric, R C A 
Victor, Stromberg, Carlson ir kitus.

Kainos ant tiek numažintos, kad da
bar apsimoka jums įsigyti naują radio.

RCA Victor 1936 m. modelis $100.00 
vertės už ... . *69.00
General Electric radios $64.00 vertės
“i .......................... *39.50
Philco radios po $"J 9,50 *r aukšč. 

Midget Radios po $9,95 AC-DC.

i i 11 llllllįjįM

KIMBALL GRAND PIANO

AKORDIONAI 12 basų po $19.50; 120 basų $98.00 iki 
$300. Kursas akordlono lekcijų DYKAI.

Budriko Knygų Dovanos
Kiekvienas suaugęs lietuvis, kurs atsineš į Budriko 
krautuvę šį Kuponą, gaus dykai lietuviškų knygų $2.00 
vertės ir gražų lietuvišką kalendorių.

Vardas ...................... '...............................................................

JOS. F. SUDRIK, Ine., 3417 S. HALSTED ST. TEL. BLVD. 4705 
BUDRIK FURNITURE MART, 3347-49 S. HALSTED ST. 

BUDRIK JEWELRY STORE, 3343 SO. HALSTED ST.
Adresas
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w DRAUGĄ S Pirmadieni p, gruodžio 23, 1935

Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Kmiias

(Tęsinys)
URSULUS: — Mes visi esame liudinin

kai, kad tai tiesa.
VISI: — Taip, mes visi galime paliudyti. 
EUPHEMIJUS: — Ištiesų, Ignotai, tas 

negal būt tiesa f Bet visi įrodymai prieš tave. 
(Laukia valandėlę). Ką nesakai nė žodžio ?

EUSEBIUS: — Brangus, Ignotai, už
tiks vieno žodžio. Tik pasakyk, kad tai ne
tiesa.

ALEKSIS: — Bet aš negaliu kalbėt.
(į šalį) (į Eusebijų). Gerasis Eusebijau, ma
no lūpos yra užrakytos.

BUSEBIUS: — Viešpatie! Bet tikiuosi, 
kad ne kaltė jas užrakino.

ALEKSIS: — Ne; bet tokia kilni pas
laptis, kad negaliu jos minėt.

EUPHEMIJUS: — Ignotai, meldžiu ta
ve kalbėti! Dar vis tyli! Kalbėki, nes kitaip 
turėsiu įtikėt, kad tu kaltas. Tas tylėjimas 
tave pasmerkia, — nelaimingas! (Su piktu
mu ir panieka). Tai aš laikiau kirminą prie 
savo širdies ir maniau, kad tai mano sūnus! 
Nedorą plėšiką laikiau šventu žmogum! Per 
penkis metus maitinau veidmainingą niek- 

kurs mokėjo apsimest uoliu tikėjimu, do
rove ir šventumu! Ir pagaliau papildė niek
šišką ir bjauriausią prasikaltimą. Ir, jei tas 
tiesa, kas dabar galės tikėt žmogaus dory
bei!

ALEKSIS: — O, pasigailėk manęs!
EUPHEMIJUS: — Taip, pasigailėt ta

vęs, o ką tu man padarei!! O, Ignotai, jei 
tu norėjai aukso, kam tu man nesakei! Bū
tum turėjęs jo kiek tik nori, nes aš taip 
tave mylėjau! Dabar tu užsitraukei tokią 
gėdą ant savo galvos ir — deja! ant mano. 
Prieš mano tarnus ir sūnų iš doros tu pa
sitarei suterštą mazgotę.

ALEKSIS (strapeĮlodamas pirmyn): — 
Netikėk tam-bet-oh! man taip silpna nega
liu kalbėt

EUPHEMUUS: — Deja, tai sąžinės 
^ graužimas atima tau kalbą ir pakerta ko- 

jas. Geriau tiesiog prisipažink ir maldauk
atleidimo.

ALEKSIS (dairosi aplinkui): o—- 0,4iur 
vaikutis!
EUPHEMUUS: — Niekados tu jo ne

matysi, kad nedoru elgesiu nesugadytum jo 
nekaltą širdį. Išeik iš čia, Ignotai, eik — 
ant visados!

ALEKSIS (norėdamas prisiartinti ir 
klaupdamas): — O, neatstumk manęs! Per 
tą viską, kas brangu tavo širdžiai; per tavo 
sūnų, seniai prarastą, ir per tą, kurs užims 
jo vietą, maldauju tavęs, išklausyk manęs!

EUPHEMUUS: — Ne, Ignotai, ne. (Pa
moja jam atsitraukt). Bėgk uuo manęs kuo- 
toliausiai, tavo vąlanda atėjo.

ALEKSUS: — Ah! dabar žinau, kad vis
kas išsipildė. O, angelai! aš jau ateinu. Iš 
kitų rankų aš lengvai priimčiau šitą smūgĮ. 
Dabar jis man atneša mirtį. Mano taurė jau 

• prisipildė. Mirti vagim akyse to žmogaus, 
kurį labiausiai mylėjau — to užtenka. Su 
Diev’! (Svyra į Eusebijaus rankas, kurs jį 
paguldo ant suolo. Dešinė ranka nusvirus
žemyn, kairėji ant krūtinės).

EUPHEMUUS: — Tegu kiek pasilsi. 
Paskui pri ruoškite jį kelionei.

BUSEBIUS: — Pone, jau pervėlu. Jo 
žemiška kelionė užbaigta.

EUPHEMUUS: — Ką tu sakai! Tai 
baisi įnirtis! Vagis šaukiasi angelų ir mirš
ta be atgailos — kaip baisu ir nesuprantama! 
(Įeina Karinus).

KARINUS: — Kas atsitiko, kad visi 
taip susijaudinę!

EUSEBIUS: — Žiūrėk, vaikuti, tavo 
draugas Ignotus pasimirė!

KABINUS: — Negalima! Pabusk, Ig
notai, kelkis! (Nusigandęs). Tas negal būtil 
Kas jį užmušė!

PROKULUS: — Sąžinė!
KARINUS: — Ką tas reiškia!
PROKULUS: — Sąžinės graužimas!
D A VIS: — Jis mirė vagis.
VERNĄ: — Kad tik išsisukt nuo pako

rimo.
KARINUS: — Aš iš galvos išeisiu! Ne, 

Be, jo dvasia negali taip pabėgt. Jis turi 
laikyt savo žodį, kad visuomet bus su ma
nim. (Atsiklaupęs paima Aleksijaus ranką). 
Ar jau neprakalbėsi į savo naują mokinį! 
Paspausk bent jo ranką! Taviškė dar šilta... 
Oh! duok man nors kokį ženklą, kad mano

Kalėdos Saulėtoj Italijoj T0WM OF LAKE ŽtMUTĖS

IMŽįsti (Su dideluuino skausmu). OI ai ma- žiuoma. ftiaurSje motina 
tau baisi, teisybę! Kokta nors pasibarti- ,aį sak sava iįsinuo. 
na priežastis pasiuntė jo sielą i tinkamesni! . • t,
jam gyvenini,! Jei taip, tai aš prieš vis,
dangų iškilmingai pareiškiu, kad jis liekai 
tas.

EUPHEMUUS (karštai ir smarkiai):

žus baltas sniegelis apdengiu 
rusvą, jau sukietėjusią ■ žemę 
ir, priduoda tą atatinkamą 

Paliesk tą ranką, Karinai, kad ji tave nesu-Į Kalėdoms švelnumą. Italijoj,
teptų. Tai vagies ranka, vaikeli!

KARINUS (baisiai nustebęs): — Vagis!
Jis vagis!

EUPHEMUUS: — Taip, vagis ir bur
noto jas.

KARINUS: — Bumotojas! 
EUPHEMIJUS: — Jis per savo veid

mainystę paneigia visas dorybes, kuriomis 
buvo apsimetęs.

KARINUS: — Kas tai yr, pone! Ar gi 
tu padedi niekšiškiems savo tarnams šmeižti

Mistiška maloni šiaurės! po vardu aibe r o di Natale, 
kraštų Kalėdų atmosfera au- desėtkų metų atgal ji tapo 

1 kso saulutės šaliai Italijai ne- pargabenta iš šiaurės. Egly
tės nėra taip gabenamos, nu
kirstos, kaip čia Amerikoje 
kad daroma. Dėžėse susodin
tos jos išsiunčiamos Italijon, 
kur aukšta, paprastam žmo
gui neprieinama, kaina par
duodamos. Italai eglyte Kalė
dų metu pasidžiaugę, jos ne
panaikina kaip Amerikoje. 
Prižiūri tą eglytę, itin slau
gė ligonį, paraduoja ją savo 
gražioje terasoje.

Kalėdų metu eglytė užima

Kalėdos švenčiamos po skaid
riąja dangaus mėlyne, iš kur 
gražioji, gaivinanti saulutė 
bučiuoja savo mylimą drau
gę — Žemutę. Vis dar tebe
sidžiaugia tebežydžiančių ro
žių kvapsniu, gerte tebegeria savo vietą prie lango, kame 
įvairiaspalvių gėlių nektarą. ’ seniai ir jaunieji, apsupę eg- 
Bet, net kai kad, šis gražusis Į lytę, džiaugiasi ir skoniai Ka- 
laikotarpis esti sudarkomas lėdų, po jos šakomis padėtais,
šiaurės nelabojo vėjo — siroc-gerą savo prietelių?

EUPHEMIJUS: — Negaliu kitaip. Iro- j co, kurs su savim atneša ne-
dymai prieš jį perdaug jau aiškūs. perstojamą lietų. Ne viena

KARINUS: — Kad ir jie būtų aiškūs Į poeto bei artisto siela trok-
kaip saulė, aš jų šviesą atmesčiau.

EUPHEMUUS (Atitraukia jį nuo Alek
sijaus kūno): — Palik jį vieną su jo nuodė
mėmis.

KARINUS: — Kokiomis nuodėmėmis! 
EUPHEMIJUS: — Pirmiausiai, vagys

tė — niekšiškiausia vagystė. Ir kai jis apsi
vogė ir Dievas jį mirtinai parbloškė sąžinės 
graužimu, tas niekšas šaukėsi Angelų ir pa

štų sukelti prieš šį nelabąjį 
siroeco maištą, už scėnos su
darkymą; bet praktiškasis ro
mėnas džiaugiasi šiuo jam pa
laimos ženklu, nes jis žino, 
kad ateinantis metas bus der
liaus metas — vynuogių me
tas.

Kalėdų eglytė, su savo

SAVIŠKĮ

TOWN OF LAKE. — Wo 
od Street Dept. Store, 1800

W. 47 St., yra lietuvio ”įt~
nuosavybė. Tos krautuvės sa
vininkas yra Jonas Šdlčys. Už
laiko vyrų ir moterų drabu
žius. Tai biznierius, kurs ži
no savo bažmo šaką ir pa
tenkina kostomerius. Su dra
bužių reikalais kreipkitės į 
J. Šukio krautuvę.

GERŲ PRODUKTŲ 
KRAUTUVE

T0WN OF LAKE

atsakančiai vedamos valgo
mų daiktų krautuvės. Jas ve
da Šame Rosenberge su su- 
uais Jack ir Davė. Ta šei
myna pilnai atsidavusi savo 
biznio šakai tiukamai pata
rnauja už pigias kainas. Be 

daiktų turi saldainių,
importuotų iš įvairių Euro
pos kraštų* Biznyje yra apie 
20 metų. Rosenberge šeimyna 
remia labdaringus ir kitokius 
gerus darbus. Rap.

APRŪPINA VYRUS

BRIGHTON PARK. — T. 
K. Olszewski užlaiko vyriš
kų drabužių krautuvę, 2424

Quality Food Stores, 1632, 47 St. Tai jau gerai paty- 
1733 ir 1845 W. 47 St. yra Iręs biznierius, už prieinamas 
________________________ kainas aprūpina vyrus geriau
virš minėtų pasveikinimų ma- i siais drabužiais ir avalu. Pa- 
tome, kad italai švenčia Ka j sunaudokite jo patarnavimu 
lėdų laiką iki Trijų Karalių šių švenčių metu ir visada.

Kalėdų rąstas, arba kaip i- Į šventės. j---------------------
talai vadina ceppo di Natale Per Kalėdas Romoje nepa- Atėmė degtinę. Prie 942 
yra daug svarbesnis Italijos' sikeičiama arba neduodama Kušli St jaunas plėšikas, įsi-

pyragaičiais, vadinamais pa- 
nettone.

šaliai, negu mūs Kalėdų eg
lytė. Šis rąstas arba kaladė 
paprastai yra iš alyvų me
džio, apvainikuotas Ii aurų vai 
nikų, pašventintas ir Kūčių 
dieną ugniavietės pastatydin
tas. Kada bažnyčios varpai 
vidurnaktį šv. Mišioms sugau
džia, tas ceppo — rąstas už- 
kuriamas ir tada visa susi-

dovanų, kaip mūsų šalyje ar- kišęs ranką į overkauto kiše- 
ba kitose. Tiktai Naujų Metų nių privertė draiverį H. Do- 
dienoje draugai, šeimos, gimi- hl apleisti traką, kuriuo buvo 
nės vieni kitiems siunčia ir, vežama degtinės $600 vertės.
dovanomis dalijasi.

Nežiūrint, kur mes keliau
sime, kur gyvensime ,jei te
nais katalikiško arba krikš
čioniško mokslo sėkla buvo 
pasėta, tenais klesti, neatsi-

vedė jiems savo sielą!
KABINUS: - Gana! Užkietėjęs niekšas į bl“gan{iai8 žinoma

negalėjo taip pasielgt, tuom labiau toks ma- vigŲOTINAS GAMTOS
lonus, šventas jaunikaitis, kaip Ignotas. 1>tl GAIVAL0' SUSKALDYMAS, rinku8ioji &eiina 8U«i«da i žvelgiant kori būtų meilės kfl-

t-»t----- r-v-p. ,lėd* «iesn^le«- sude-1 diHgUui jgzųi i£ręiSkimo bū_
i gus, pelenai išdalijami visai dai u tikTa? nuoširdi 
šeimai. Pelenų išdalinimas,

sišnekėjęs su juom vakar vieną valandą, pa
žinau jį gerai. Aš turiu drąsos paskelbti jį 
nekaltu ir pasmerkt, bet kokį įrodymą prieš 
jo nekaltybę!

EUPHEMIJUS: — Atkaklus ir nepro
tingas vaikine! — taip tūrių tave pavadinti. 
Pereitą naktį visi brangūs indai nuo mano 
stalo buvo pavogti — ir štai kur jie dabar! 
(Rodo jam maišus).

KARINUS: — Bet, meldžiamas, kur 
jŪos atrado!

PROKULUS: — Jo kambary.
KARINUS (Užsimąstęs): 

taurė buvo atrasta Benjamino maiše, o jis

(Tęsinys nuo z pusL) 
griuvo betonu išmūrytas kran

liarus laivų įplaukimas ir iš
plaukimas. Daugely Baltijos 
pakraščio vietų nukentėjo žve 
jų laivai. Ijokroėj tris žvejų 
motorlaivius bangos sviedė į

Ir Juozapo 1 n,ol« ir sudanžS'
Čekoslovakija. Milžiniškos 

jos nepavogė. Gal kas kits tuos maišus čia pf]gOS Bohemijos kalnuose pa

tas Klaipėdos uoste kėlėt, Pasak itoh-'- reiiltia «Uiokt ir 
dienų buvo sukliudytas regu

padėjo.
EUPHEMIJUS: — Tas neįmanoma. Iri 

vaikas geriau galėtų protauti. Juk durys bu
vo užrakytos ir užstumtos iš vidaus. Nieksi 
pro jas negalėjo išeiti.

KARINUS (valandėlę pamąstęs): — Eu-J 
sebijau, Prokuliau, eikit pažiūrėt už durių.!
Iš vakaro takas buvo pabarstytas smėliu.
Nakčia kiek palijo. Pažiūrėkit, ar ant tako 
nėr kokių pėdsakų. (Jie išeina ir sugrįžta).

"""EUSEBIUS: — Lai Viešpats tau užmo
ka, sumanus vaikeli! Nugi yra pėdsakai dvie
jų žmonių po dešinei ir dviejų po kairei, 
pabėgusių nuo šių durių.

PROKULUS: — Nėra abejonės, kad čia 1 
būta keturių vyrų. optometrically a<w

BUSEBIUS: - O, geras jaunikaiti!
Koks jausmas tave užvedė ant tiesos kelio! *ptomiMo*norru5?-
(Girdisi garsus klabinimas į duris. Jas ati- ®»o. zkauJiarng akių karai ątitaiao 
\ ,. . . , . . trumparegystę lr toliregyMo- Prlren-daro; įeina pohcistas ir veda surakytus Gir-1 Ha teisingai akinius, vienom atattt- 
, . kinuose egzaminavimas daromu mtuų ir Ganmo). elektra, parodančia niaHauelaa klal-

POLICISTAS: - Ar ko nepasigedot i £?kykf~^
šiuose namuose, garbingas pone! Žmonės 
matė, kai šituodu vyru bėgo greitai iš šių 
namų ir buvo pagauti. Kiti du pabėgo į ki
tą pusę ir tur būt paspruko. (Nuima nuo jų 
kepures)..

TARNAI: — Nugi čia Girtulis!

darė didelių nuostolių. Nuslin- 
kusios sniego masės užvertė 
girias ir vietomis padarė ne

savo
Sutvėrėjo meilės išraiška. 
Nors ir valdžios, vadai, už-

Plėšikas su traku nuvažiavo.
Nušovė už “funy faoe’’. Iš

Port Anbeles, Wash., prane
ša, tūlas Tom Coppas, 46 m. 
amž., nušovė savo merginą 
Dorą Andrus, 27 m. amž., už 
tai, kad ji jam parodė “funy 
face’’.

Kalėdos Argentinoj prie 100 
laipsnių karščio. Chicago j 
kalėdinių dovanų pirkėjai tu
ri dantis kalenti nuo šalčio.

jie žmones apsaugoja nuo per- drawgtų? kaip kad Rūaijoje ir 
kūnijos. Žinoma, ceppo rąs Meksikoje tikintiesiems gar- _
to deginimas yra užsilikęs binti savo Sutvėrėją viešu bū- tU° tarpu Buenos A,res’ Ar'
pagoniškas paprotys, tiktai 
parverzdintaa į katalikišką 
paprotį su katalikiška minti-, 
mi.

Po to šeimos galva — tė
vas sveikina visus šeimos na
rius panašiai: “Vi anguro un

gentinoj, žmonės krautuvėse 
turi prakaitą lieti prie 100 
laipsnių karščio.

du, bet kas gi gali pavieniam 
žmogui uždrausti garbinti sa
vo Dievą visa savo širdimi, 
jėgomis jo sieloje. Pagliau, 
Dievas nežiūri paviršutinio iš 
kilmingumo. Anot Jo, “Duok, 
sako, sūnau savo širdį..’’ Jei- 

buon cepo” arba “Felice Na- ! gu mes ją Jam atidavėme, ne- 
tale o buon capo d’Anno” ar jaugi yra didesnė atatinkames 

nė Kalėdų dovana, kurią galė
tumėme “Laimingų Kalėdų ir

. ... XT . .. ba, kaip lietuviškai išsireikš-begalini, suniek™,. Nuostoli, Jam 8uteiktil...
sunku tuo tarpu įvertinti.

Laimingų .Naujų Metų’’. Iš f .— A. P. Sandys.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Offlc. Tel. HBMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlll 9417

024 S T ALMAN AVK

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2—4 Ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis suattarua

AKIŲ GYDYTOJAI:

taisomos. Valandos nuo 14 Iki • 
NedėlioJ nuo 10 Iki 12. Daugely a
■įtikimų akys atitaisomu, ha akini 
Kainos platinu kaip pirmine.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Bonlevard 7863

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUOUOS NARIAI:
Ofiso Phone Res. and Office Tel. CANal •247 

PROspėct 1028 2259 8. Leavltt 8t.
CANal 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYBIC1AN and SURGEON

2403 W 63rd St., Chicago
OFFICE BOVBB 

S On 4 and 7 to 2 P. M.
8uaday by Appotatnent

Rea. PROspėct 6459

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED 8TREET 
Realdenclja 8404 So. Artesian Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
• Iki I ▼. vakaro

Oflao: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HElflock 4288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 4r8 vai. vak. 

Rezldenlijos Ofisas. 2656 W. 69th 8t 
Valandos; 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutari

' 25 METŲ PRITYRIMO
KITI: — Gannio! Kaip jį gyvą matau 1 Pritaikyme akinių dėl viso-
G1RTULIS (atsiklaupia): — Gerasis po- kĮų akių. Ekspertas tyrimo a- 

ne! dar sykį man atleisk! ^ių pritaikymo akinių
EUPHEMIJUS: — Kas čia per stebuk-, 

lai! Ką tas reiškia!
GIRTULIS: — Pereitą naktį mudu —
GANNIO: — Tai jis, ponuli, prikalbino 

mane tave apvogti. Jis surado dar du sėbru...)
EUPHEMIJUS: — Kalbėkit, katras no

ri, bet tik vienas.
GIRTULIS (atsistoja): — Mes prikim

šom keturis maišus auksinių ir sidabrinių 
indų — A! štai čia ir maišai. Viskas sekėsi 
kuogeriausiai —

EUPHEMIJUS: — Ir kas gi jau jus 
sustabdė! Kodėl pabėgote!

(Bus daugiau)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
OOėo Valandos

Nuo 1 IU 4 Ir nuo 4 Iki 8 vek. 
Nedaliomis pasai eutartj

Oflao telef BOUlevard 7824 
Namų tai. PROepect 1984

Oflao TeL. PROspeet 8874 
Boa. Yht.: HBMIock 4141

ReoM.: SS18 W. «»tk 8L

DR. J. RDSSELL
Letuvte Gydytojas lr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:S0 Iki l:M
Tol BOUlevard 7442

Tel. CAMal «1>2

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—2 Ir 7—8 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
H57 ARCHER AVENUE

Tol. VIKglnia 0636 
Ofiso vai.: 3—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

CIK

DIL JUM sravu
0PT0METRI8TAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg^ kamp. 18 St.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:80 iki 8:00 
7al. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room & 

Phone CANal 0623

0 DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.r
▼et:a.’S/rMTtau.

| lt 18 0 1

Tel. Ofiso BOUlevard 4918—14 
Rea VICtory 3848

DR. A. j. BERTASH
OOm m DW 1«S| ana 4:80-8:80 
796 WE8T35th STREET

Tel. CANal 2845

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: S—4 Ir f—0 vai. vakare f 

Ketvergaia pagal sutarti
RES. 2136 W. 24th ST 

Tol. CANal 0402

DR. PTaTKŪčINAS
DKNTISTAS

1400 SO. 40th CT.. CICERO. ILL* 
Uar.. Ketv., ir Pėta. 10-9 vai.

8147 80. HAL4TED ST.. CHICAGO 
Panod., 8ered. lr Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
l Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 3 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

1

DR. CHARLES SE6AL
4729 8o. AiSiSind Are.

CHJOAGO?*tLU 
donas 14lnwwy >•<
riBO VALANDOS:

■
oriso ‘ " ***• 

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tat. YARds 0204

Rea.; Tel. PLAza 1400 
' Valandos:

Koo ia-U a ma; 2-2 lr »-« v. ». 
VadhUomlo nuo 10 iki 12 diena

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6556 80 W«rtern Avenue

Valandos: • A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurge 

OFISAS IR REZ 
2.519 WeRt 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytate * 
1 k 2 popiet — 8 iki l:2* vak. 

NedėllAtnle noo 11 ryto Iki X ę.ą.
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WISC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS
Dievo Sūnaus paslaptingąjį 
gimimų Ižai jas pranašas ske
lbia, tarydamas: “Kas apsa- 

''8landi»n! kys J oi gimimų” — Iz. 53, 13.
Trečioji pirmųjų Mišių cele- 
bravimo vidunaktyje reikšmė, 
kad Išganytojas gimė viduna
ktyje. Šiose Mišiose Šv. Lu
ko evangelija skaitoma, kuri 
skelbiu, kad Viešpaties ange
las pasirodė piemenims buda-

žmogiškų prigimtį, nes Jam 
reikėjo turėti dvi prigimtis, 
dieviškų ir žmogiškų prigim
tį, viename dieviškame As
menyje. Jis kaipo Dievas sa
vo begalinių nuopelnų kaina 
atlygintų savo dangiškojo Tė
vo teisingumui, atitaisydamas 
žmonių padarytus įžeidimus 
ir kaipo Žmogus kentėtų ka
nčias ir mirtų visos žmonijos

būtų kas tokio trukdančio, 
tuojau gera išpažintimi pa- 
liuosuoti save ir grįžti malo
nės stovin. Privalome Dievų 
užvis labiau mylėti, o visti 
kita dėl Dievo ir Dievuje. 
Nuoširdžiai pasižadėkime pil
nai priklausyti Dievui laike 
ir amžinastyje, tada Kristus 
dvasiniu būdu gims mumyse. 
Pasistengkime Kūdikėlį Jėzų

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

EXTRA PRANEŠIMASULĖDĮI ŠVENTĖ
KENOSUA. — 

jums gimė Dovido mieste Ii-
ganytojas ’ — Luko 2, 11.

Mūsų atpirkimo veikalas 
prasidėjo Kalėdų dienoje. Šio 
je Šventėje atsivėrė Dievo 
gailestingumo ir meilės ma 
lonių šaltinis žmonėms apsė
valyti iš nuodėmių ir šventė- ntiems ir sergstantiems savo 
ti. Šv. Jonas Auksaburnis, tei- bandų, ir pranešė jiems gerų 
singai vadina Kalėdas visų naujienų, kad pažadėtasis ir
švenčių motina, nes jei Kri
stus nebūtų gimęs, įneš netu 
retume jokios šventės. Nebū
tų Kristaus apipjaustymo šve
ntės, Trijų Karalių, Velykų, 
Sekminių, Švč. Panelės ir šve
ntųjų švenčių. Nebūtų Kata
likų Bažnyčios, mes visi klai
džiot ume klaidos ir nuodėmės 
tamsybėse ir niekuomet ne
patektume dangun. Tačiau

ilgai lauktasis Atpirkėjas gi 
mė Betliejuj.

Antrosios Mišios laikomos, 
švintant, nes piemenėliai tuo 
laiku atskubėjo Betlejun ir 
radę dieviškų Vaikelį praka-

išganymui. Visa Švč. Trejy- Šv. Komunijoje Kalėdų die- 
bė išpylė žmonijai begalinės noje vertai priimti savo sir- 
vertės gailestingumo ir meilės dyse. visy malonių Davė- 
malonių turtus, Žmonijos iš- Jas> ginięs dvasiniai mūsų ši- 
laisvinimui iš šėtono vergijos, rdyse, apdovanos mus savo 
iš pragaro ir suteikimui dan- dangiškomis ir žemiškomis gė 
gaus amžinos laimės gerybių, lybėmis.
dangaus Tėvas siuntė savo Mokykla. — šv. Petro pa- 
vienatinį Sūnų, kurs maloniai rapijos pradinės mokyklos, 
sutiko tuo nuosprendžiu ir a-1 vadovaujant Seselėms moky
tėjo šion žemėn gelbėti mus 
varguolius ir Šv. Dvasia sa
vo dieviškos galybės veikme

rtėlėje pagarbino. Rytui *vi- padėjo įvykinti žmonijos at- 
ntant nakties tamsumas nyk- pįrĮ<įni0 veikalų
sta ir diena prasideda. Pana
šiai Kristui gimus, klaidos ta- 

irKristus gimė ir atsivėrė mu-'^ pranyko ir tikėjimo 
ms neišsemiami malonių tur- ^'desa piadėjo švisti žmogaus 
tai, nes Kūdikėlis Jėzus atėjo Pro^e- Pirmieji, kurie supra
sunaikinti šėtono karalystę, 
atiteisti mūsų kaltę ir mus 
atpirkti.

Kristaus gimimas yra tre
jopas. Jis gimė iš savo Tė
vo amžinume, Jis gimė iš 
savo Motinos, Švč. Panelė- 
Marijos laike, ir Jis dvasiniai 
gema visų gerų ir pamaldžių 
krikščionių širdyse. Šio tre
jopo Kristaus gimimo atmi
nimui, Katalikų Bažnyčia į- 
sako kiekvienam kunigui lai
kyti Kalėdų dienoje trejas 
Mišias.

Trečiosios Mišios laikomos 
plačioje dienos šviesoje, il
siose paskutinėse Mišiose šv. 
Jono evangelija skaitoma, 
kad Amžinasis Žodis tapęs 
Žmogumi ir esųs pasaulio

. . . šviesa. Šios paskutinės Mišiosvėliau Pytų Išminčiai, veda- . T i, ... „ simbolizuoja Jo dvasinį musųnu stebuklingos žvaigždes, at- v. , . . . j.. . .. .„ širdyje gimimų. Šis dvasiniskeliavo atiduoti dieviškų ga- . . , , ,gimimas yra tame, kad mes rbę Kūdikėliui kaipo savo .» ... . esame išvidiniai pakeisti, ap-Viespaciui ir Atpirkėjui. Taip i .... x .. T •. . . ... valyti ir pašvęsti. Jei mes su-Knstaus gimimas panėši brė- .. .. IV ... ,1Vi. -x likome są.Dievpatikra ąt-
kstai, kadangi šioji Šviesa iš- gaiJa ir.:myHine jy visa ia.

blausiai, Jis myli mus, duoda

to naujai gimusį Išganytojų, 
buvo pamaldūs piemenėliai,

skleidė savo spindulius paža
dėtojo Mesijo pažinimui žy
duos i? pagonijos naktyje. E-

savo malonę, priima mus kai
po savo vaikelius ir padaro

tojoms, vaikai ruošia kalėdinį 
programų, kurs invyks sau
sio 12 d., 1936 m. parap. sve
tainėje, 3:30 vai. popiet. Pro
gramas bus gražus ir indo- 
mus, ne3 mokyklos parengi
mai visuomet patenkina atsi- 
lankusi uosius.

Mokyklos vaikų pamokos, 
po kalėdinių atostogų - vaka- 
eijų, prasidės sausio 6 d. 1936 
m. Pageidaujama, kad lietu-

VVATERBURY, Conn. — 
Nors tai buvo “surpraizas”, 

5)et dabar yla lejida iš maišo 
ir visi kaltininkai ir kaltinin
kės turi prisipažinti kai ilgiau 
paslapties laikyti negalima. 
Viena, gerb. prof. Aleksis iš
buvo 12 metų mūsų parapijo
je ir tokį žmogų surpraizuoti 
Waterburio parapijoje tiesiog 
negalima. Girdėjau, kati anų 
vakarų net viena koristė jam 
pasiūlė pirkti tikietų ant sa
vo vakarienės! Tai kaip mes 
galim dabar tylėti.... o prie 
to, žinoma, norime parduoti 
kuodaugiausiai tikietų. Taigi 
dabar nėra jokio surpraizo... 
Subatos vakarų 28 d. šio mė
nesio bus ta vakarienė Šv. 
Juozapo salėj, kur gerb. prof. 
yra surengęs tiek daug teatrų 
ir koncertų ir yra tiek daug

Visi lietuviai, o 
ceriečiai įsigykite 
“Draugo” numeij. 
lietuvių biznierių

ypač

$14,250 už nidaimę. Rūgs.
25., š. m., Chicagos viršuti
nio geležinkelio traukinys 
Berogne užvažiavo ant Abe 
Gold automobilio. Nelaimėj

<d- žuvo Abe žmona lx>ttie <ir
duktė Pearl. Šiomis dieno
mis apyganloe teismas Gold’- 
ui priteisė iŠ kompanijos $14,-

kalėdinį 
ciceros 

Kelbimų
bus apie du puslapiai. Kas 1*250 atlyginimo,
turėš “Draugo” kalėdinį nu
merį, tas ras jame daug lis- į crtKTCT TC
Kormuni iii Ii Iziti.i- -ivvlzou ' MANO SONELIS 

BUVO TOKS 
KODAS.

skaity-
I gražių, ugningų, patriotiškų u tojas ir jo rėmėjas. I^auksi- 
komiškų prakalbų ir pastabų me ir daugiau grįžtančių ci-

formacijų. D kitur atvykęs 
į Cecero, neturės teirautis, 
kur yra lietuviai biznieriai, 
tik į “Draugų” pažiūrės pa
matys jų daugybes. Tik ne
pamirškite gauti nors po 
vienų numerį. Ciceros “Draug- 
nešis” užsakė ekstra keletu 
šimtų ‘ Draugo” kopijų. J.
Jenčius, buvęs senas Ciceros 
gyventojas, vėl sugrįžo ir ap
sigyveno adresu 1238 So. 51 «&««<> nuo užkietėjimo, gasų, nemis- 

gojlmo, blogo kvapo, odos nesvelku- 
Ct. Sakė niekur nėra taip mų ir negerumų eųryfty BU vidurių 

. . neveikimu, Ir priduoda pasigėrėjimų
gerai, kai Ciceroj. J. Jencius „Upnlems apetitam*. Galite gauti Je 

“Draugo”

VERKDAVAU 
ŽIŪRINT J JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint kų valgė vle buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga milti
nai. kuri man pasakė apie Trlner's 
Bitter Vynų”.

Triner*s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis lelmyntnls vaistas, kuria ap-

yra senas visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

pasakęs. Kaina kuožemiausia. 
Laikas 7:30 vai. vak.

Bus šokių, muzikos, svečių

ceriečių. Vietos 
užtektinai.

yra visiems
Rap. Joseph Trinsr Company, Chicago

viai tėvai daugiau susiprastų kunigų ir vargonininkų ir tki-
siųsti savo vaikus lietuviškom 
katalikiškon mokyklon.

Tretininkės. — Sausio 19 d.,

tų Įvairumų.
Taigi, lietuviai, gerbkime | 

savo vadus. Lietuvis vargom- Į
VENHIAN MONUMENT Cfl., INC.

Sv. Petro parap. Tretininkės 1 ninkas Amerikoje losią svar- 
ruošia socialę parę, parapijos hią rolę katalikybės ir lietu- 
svetainėje,"tUbjdlį po’ 3: vai. vybės, muzikos bei meno sri 
pamaldų. tyse. Jisai lietuvių neužmirš

ta taigi ir mes, neužmiršk)- 
Federacija. - Alusy para- L nes turMt ta[ 

pijoje Federacijos skyrius e- , kartą> kada jam rengiama va-

Iidirbij&i aak&teinės rūšiss pamink
lų ir Or&bnamių 

------------ o------------
Didiianaia paminklų dirbtnvi 

ChicagoJ

vangelija taip pat kalba ir i dangau8 paVeldetojai». nergingat darbuojasi traukda- L me(ų J() sflnufe
mas vienatan visas draugijaslaike Išganytojo gimimo, ves- gį dvasinį Kristaus giminią

dama mus su piemenėliais Be- mu>ų širdyje Jis Pats kalba: Sausio 26 d. ruošiama pramo- gankaUs gyvenimo remia ir

Pirmosios Mišios paprastai i “j*“*? Ttt “Jei k“s ”*“> lai' para?,J'0SJ\aU i leidžia į mokslus, irgi tenjviskųjį kūdikėli prakartele- kvR žodžiu*- ir mano vadU ir veikėjų. Todėl,,

Norbertas, kurį tėvas iŠ gana

vra laikomos vidunaktyje iš-4. w ’ ' kys mano žodžius; ir
kilmingos. Šios Mišios laiko-P6' ‘ ’ d Tėvas jį mylės; mes pas jį
mos atminimui amžinojo Kri-'l Paslaptis Kristaus gimimo ateisime ir padarysime pas jį 
staus gimimo iš Tėvo. Vidu- į laike yra taip pat dideliai
naktyje Šv. Mišių eelebravi- svarbi. Pagal Tėvo nuspren- 
mas pirmiausiai reiškia Kri- į j dimą, kad nuodėmingoji žmo- 
stauš amžinų gimimą, nes vi- nių giminė būtų atpirkta Jo 
dunakčio valanda primena Sūnaus kančia ir mirtimi. Sū- 
murns amžinasties tylą, ir an-j nūs noriai sutiko, atėjo že- 
tra, nes šis gimimas yra pa- ' mėn ir veikiant šv. Dvasiai 

paėmė iš nekaltai pradėtos 
Motinos Panelės Marijos ir

buveinę” — Jono 14,, 23. Šin 
dvasiniu gimiman Bažnyčia 
kreipia mūsų domę trečiųjų 
Mišių inžangoje žodžiais:

mano ’*—*.**..’—~~~~‘lbus.
visos draugijos prisidės prie 
išpildymo programo Ir visi 
nariai dalyvaus parengime. į 
Sėkmingo darbo mvykinimui 
išrinkta veikli komisija: J. 
Trakšelis, V. Mandravickas,

: PAI NL_
- EXPEIIER :

švinui t*
1i&f-

Nuo Muskulų Gėlimo tr 
Skaudėjimo

rcilulaokit vinme pasauly 
pagaraĖjutio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIX>
kuris sufsikia greitą Ir tikrą

Snviri Bč metų prityrimo
<>■

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVL
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

slaptis, kurios negalime savo 
dvasios akimis permatyti. Šį

“Vaikelis gimė mums, Sūnus ; P- Lrbikas, Al. Ramanauskas, 
duotas mums” ir ragina mus Šaulys, la pati komisija,
džiaugtis ta malone: “Giedo- ta*P sustatys planą pro-

gramo pagaminimui vasario 
16 d., Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo šventu iškil
mingai paminėti. Federacijos 
susirinkimas invyks gruodžio

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Kalėdų Diedukas pasakoja 
vaikučiams apie Kalėdines 
plotkeles: “Kas tik valgo
plotkeles, dideli ar maži, kas 
kart darosi geresni. ” 

Tūkstančiai Išėjo. Dar 
Tūkstančius Galima 
Užsisakyti.

KŪGIAI IR KALĖDOMS 
GRAŽIŲ PLOTKELIŲ

J
Gerbiamiems Klebonams ir 

Vargonininkams šiuo pranešu, kad dar yra galima 
užsisakyti šių metų Kalėdoms gražių, spelvotų, lie
tuviškais sveikinimais Kalėdoms plotkelių. Ne tik 
artimesnių, liet ir tolimesnių parapijų klebonai, var
gonininkai plotkeles gaus laiku, jei užsakymus at
siųs telegramų. Užsakymai bus išpildyti tą pačią 
dieną. Dešimtys lietuviškų parapijų jau aprūpintos 
mano darbo plotkelėniis ir kone iš visų gavome pa
dėkos laiškus dėl aukštos plotkelių kokybės.

Plotkeles kepamos elektrinėmis mašinomis ir iš 
aukštos rūšies kvietinių miltų. Paveikslai ir svei
kinimai labai aiškūs. Visos plotkeles paženklintos 
užrašais — lietuviškais, lotyniškais ir angliškais. 
Visas pelnas skinamas a. a. kun. F. Kudirkos pa
minklo pastatymo fondui.

BROLIS VLADAS,

2334 S. Oakley Avė.

Chicago, Ilk

širdingi sveikinimai Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga visiems vartotojams mano Kalėdinių plotkelių.

‘ 27 d. 1935 m., Dariaus ir Gi-

kitę Viešpačiui naują giesmę, 
nes didžius daiktus padarė”.
Mes taipgi maldaukime šio 
dvasinio gimimo dalyvauda
mi Šv. Mišių Aukoje, maldau
kime Dievą, kad Jo Sūnaus
priėmimas žmogiškos prigini-Į r^na kambaryje, 7:30 vai. va-

Į ties ir giminias būtų malonus kare.
Rėmėjai. — Šv. Pranciškaus 

Akademijos Rėmėjai savo pra 
eitame susirinkime vienbalsiai 
nutarė surengti parę, kuri 
invyks vasario 2 d., parap. 
svetainėje, *po 3 vai. pamaldų. 
Išrinkta darbšti komisija, ku
rią sudaro Šlekienė ir Gabrie-
n6‘ ! ’ ?• 

Laikraščiai. — “Draugo”
ir “Laivo” vajus visu rimtu
mu ir energingai žengia pir
myn. Vyrai, viseonsiniečiai, 
užsirašykite, minėtus laikraš
čius, kad Wisconsino valsty
bės lietuviai laimėtų “Drau
go” administracijos skiriamą 
ją pirmąją dovaną.

Klebono linkėjimai 
Mylimieji Kristuje, Šv. Ka

lėdų šventės proga, nuošird
žiai sveikinu Jus visus Tr ma
ldauju naujai gimusį Kūdikė
lį Jėzų, pasaulio Atpirkėją, 
visu gausumu Jums laiminti 
ir pripildyt dangiškuoju džiau 
gsmu jūsų širdis bei apdova
noti reikalingomis žemiško
mis gėrybėmis, Jūsų kun. A. 
J. Andriušis, M. I. O.

išlaisvinti mus iš nuodėmės 
vergijos. Atgimkime dvasiniai 
taip, kaip šios dienos evan
gelijoje skaitome: “Kas tik 
Jį priėmė, tiems Jis davė ga
lios būti Dievo vaikais, bū- 

| tent tiems, kurie tiki į Jo va-I
į rdą, kurie yra gimę ne iš 
kraujo, nei iš kūno valios, nei 
iš vyro valios, bet iš Dievo”.

Jono 1, 12-13. Šv. trečiųjų 
Mišių laikymas plačioje die
nos šviesbje nurodo mums, 
kad Kristus tik tada dvasi
niai gema mūsų širdyse ir ap
sigyvena su savo malonėmis, 
kada mes prašaliname tamsy
bės darbus, klaidas ir nuodė
mes, ir vaikščiojame tikėjimo 
ir meilės šviesoje.

Viskas priklauso nuo Kris
taus dvasinio gimimo mūsų 
širdyse, nes be jo mums nie
ko nepadės nė Jo gimimas 
amžinume nė laike. Tačiau, 
kad Kristus gimtų mumyse, 
privalome vengti visokio blo
go. Gerai peržveigktme tavo 
sąžinę, ar nei a klinčių Kris
tui gimti mūsų širdyse. Jei

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPA8

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad Jisai ga 
nėtlnal neiftslvato Ir todėl praplatins 
bakterijas kartos ulkrvCta Jus Ilgo
mis, susilpnina Jūsų organizmą lt 
Jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir t.t

NUGA-TONE Įtvaro visus nuodus 
lė Jūsų sistemos Tra milijonai mote
rų Ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatą su iluo pa
stebėtina valetu. Jeigu Jūs Jauėtatge 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingoee 
vaistlnyCloee.

Nno uikletėjlmo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluoeuotoją vidurių 26b t r 
1*0.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR N, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. ladiawicz
J. Liutevians
S.P.Mažafca 
A. Masalskis 
A. Petkus 
1. F. Radaus 
S. M. Skalas 
1.1. Zolp

42-44 E. 108th St.
Phone PUIJman 1270 
arba CANal 2515

4092 Archer Ava.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARdn 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

I , - —
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

ooo vvent lot n otreet 
Phone CANal 6174

718 We«t I8th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I. F. EnHas 4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1743

bckawicž ir Šunis2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJd. F. EUDEIKIS
Ysrds 1741-1742



VIETINES ŽINIOS
PllIPIPnO 1/ADPnkllkllM Kewanee, “Muzikas Žinių” 
bnlbAbUO VAnbUNIllIll’ redaktorius varg. N. Kulys,

KAI PAS SAVO VAD|

KATALIKŲ VEIKIMO KUR- 
SĮI ATSIŠAUKIMAS

KAL£DŲ IŠKILMĖS

Gruodžio 17 d., Šv. Jurgio 
bažnyčioje, iškilmingai baigė
si 40 vai. atlaidai. Tos Šven
tes proga Chicagos vargoni
ninkai suvažiavo į pagalbų 
parapijos chorui, kuriam va
dovauja komp. A. Pocius. Va
rgonais grojo pats prof. Po
cius.

Sutartinas choro gledoji-' 
mas, jausmingas kleb. kun. 
Vaitukaičio pamokslas, iškiU 
minga vaikučių procesija, ir 
gyvom gėlėm papuošti alto
riai, tikrai kėlė visų mintis 
prie aukštų idealų, gaivino 
prislėgtų dvasių ir stiprino 
pasiryžimų laikytis ateityje 
vertingų dėsnių.

Glemža, Brazaitis, Kudirka, 
Janušauskas, Mondeika, Gau
bia, Raila, stud. B. Bulota Ir 
pats komp. Pocius, kuris nuo
širdžiai dėkojo visiems vargo
nininkams už laikymusi yie- 
nvbėje.

TOWN OF LAKE. — To- 
wnoflaikiečiai iš anksto ren
giasi pasitikti Šv. Kalėdų 
šventę. Bažnyčia bus labai , 
gražiai išpuošta su pagalba

LIETUVIAI:
Tūkstantį ir vienų klau

simų kasdien Jums gyveni
mas iškelia, ir Jūs turite n?sesnZ'iŲ- Pirmos arba Pi(Mne*

tik apie juos galvoti, bet j 
juos atsakyti, juos išrišti ir 
tai neatideliuodami.

žmonių grupė: keletas ku-
Pasikalbėta bėgančiais var- nigų, gydytotjų, advokatų ir 

gonininkų reikalais ir išsiski- literatų, susispietusi L. R. K. 
rstyta. Ieva Lukošiūtė Federacijoje, besirūpindama

------------------- mūsų visuomenės gerove, pa
sirito įsteigti: “Katalikiško 
Veikimo Kursus”, kuriuose 
būtų nagrinėjami svarbiausie
ji tautinio gyvenimo klausi-

nėlių Šv. Mišios prasidės 5 
vai. iš ryto. Choras po va
dovyste p. V. Daukšos ren
giasi prie gražių kalėdinių 
giesmių. Kasmet, graži mūsų 
bažnyčia yra labai puikiai 
išpuošta ir pripildyta tikin-
v • •ei ai s.

ŠV. KRYŽIAUS LIGONI
NĖS rėmėjos

Šv. Kryžiaus Ligoninės rė
mėjos turės susirinkimų penk
tadieni, gruodžio 27 d., Šv.
Kryžiaus ligoninėj, kad pasi
džiaugus bei pamačius kaip m. sausio 8 d
Seselės su jų nupirktomis eg-1 Vieta parinkta: Chicagos 

Aušros Vartų mokyklos kam- 
dariai. Tęsis trečiadieniais 
nuo 8 v. v. iki 10:00, pra-

raai. j į
Tas kultūrinis, daug gero

Kalėdoja
Kun. J. Statkus su varg | 

VI. Daukšu lanko parapijo
nus. Daugelis yra “šiaudi
niai”, nes bijo: kunigo į savo 
namus įsileisti. Kas bus mir-

laitėmis išpuošė koplytėlę ir 
ant kiekvieno aukšto parėdė 

Po visam komp. A. Pocius I eglaitę, kad palinksminus tuos 
pakvietė visus vargonininkus ligonius, kuriems tenka per dedant sausio 8 d. beigiant

žadantis, darbas prasidės 1936, ties patale, gal bus baimės, 
kaip kad kalėdojant.

Mirties šešėlis
Per ilgų metų eilę sirgulia

vęs sunkia liga DniAius Ruz
gia, 25 m., mirė i£*gruodžio

PRANCIŠKA POCIENĖ
(po tėvais Statkaitė)

mirė Gruodžio 21, 1935, 5 vai. po pietų, 26 metų amž.
Gimė Cicero, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime vvrų Jonų, sūnų Jonų, 

motinų Onų, patėvį Juozapa Valaitį, brolį Albertų, 
pusbrolį Juozapų, pusseserę Ona Bereckienę ir jos vy
rų Juozapų Bėreckiii, uošvienę Evų Juknienę, trisšvo- 
gerius: Danielių, Juozapų ir Eduardų, tetas, dėdes, 
pusseseres,.pusbrolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1330 So. 48tli Ct., Cicero, Tll.
Laidotuvės įvyks Ketverge, Gruodžio 26 d., 1935 m. 

Tš namų 8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnus. Miotina, Patėvis, Brolis. Pus
brolis, Pusseserė, Giminės ir Draugai-gės.

Laidotuvių Direktorius A. Petkus. Pilone Cicero 
2109.

Palaijninti, kuomet jums 
piktžodžiuoja ir persekioja 
jus, ir meluodami Rako visa 
pikta prieš jus dėl manęs. 
Džiaugkitės ir linksminkitės, 

i nes jūsų užmokesnis gausus 
danguje. (Mato V, 11-12.)

PARDAVIMUI on, HF.ATFR

Pardavimui pigiai oil heater 
geram stovy. Atsišaukite;

MARUSIC
3347 South Union Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J.Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Roekwell Street 

Telephone: REPnblic 9723

šventes ten būti. Jos taipgi 
nupirko saldainių, kuriuos

į Beethoveno konservatorijos 
rūmus, kur buvo suruošta ka
rališka vakarienė. Jų pagami
no stud. B. Bulota (komp.
Pociaus seserėnas). Studento 
esama tikrai gero kukoriaus, 
nes valgiai buvo kuo skaniau
sia prįruopti. Stud. Bulotai 
pagelbėjo ir gražia’ patarna
vo prie stalų, gabiosios Šv. mag vien narentSe 
Jurgio parapijos choristės: S.
Mbckaitė, Norkiūtė, Razbadau 
skaitė ir J. Ruskiūtė. Jos yra !

kovo 4 d.
Kursantai turėtų užsiregis

seselės kiekvienam ligoniui iš- i truoti — “Draugo” ofise, 
dalins. 2334 So. Oakley Avė., Chica

,n , . . ... go. III. arba savo parapijųraugi su tuo džiaugsmu si-1 ® , . « / .... ..... klebonijos,? prieš sausiordvje, jos ir rinksis ligoninėn J .
ir ten turės keletu linksnių 
valandėlių. Pradžia 7:30 vai.

(Jan.) 6-tų dienų.
Lietuviai: pasitikėkit, kad

Kalėdinė gėlių paroda. Chi
cago, Parkų distrlkto vice 

tikra pažiba Šv. Jurgio para- jprez> |{ Joseph praneša, kad, 
chore. pradedant gruodžio 22 die-

Vakaro “toastmasteriu” bu ;nų Garfield, VVtfshington ir 
vo Chicagos Varg. Provinci- .Lincoln parkų šiltadaržiuose, 
jos pirm. muz. V. Daukša. Ka- į bus kalėdinė gėlių paroda.

vak. Sis vakarėlis yra rengia- Kursai bus ,ums »domŪ3' 
j malonūs ir naudingi. Nuošir
džiai kviečiame Jus gausingai 
juose dalyvauti.

Kat. Veikimo Kursų Vardu 
Kun. M. Urbonavičius, M.I.C., 

Vedėjas.

Kas gi save išaukština, bus 
pažemintas, ir kas save pa

i _ . . . žemina, bus išaukštintas,
lbėjo: gerb. kun. Bartkus iš 1 Tęsis iki sausio 5 <j., 1936 m. (Mato XXIII, 12).

—. - . . ' ..... .. ■ ■ ■ ■ ■■

17 d. iškilmingai su bažnyti
nėmis apeigomis tapo palai
dotas Šv. Kazimiero kapinė
se. Velionis paliko mylimun 
tėvelius (geri parapi jonai ir 
“Draugo” skaitytojai) bei 
sesutes ir brolius. Reiškiame 
gilios tėveliams užuojautos. 
Laidojo I J. Zolp.

Gruodžio 18 d. po bažnyti
nių apeigų tapo jialaidota 
Mankų dukrelė Emilija (vien
turtė). Taip pat gruodžio 18 
d. a. a. Jonas Radovičfus ta
po iškilmingai palaidotas. J. 
F. Eudeikis abi laidotuves 
tvarkė.

Gražiai Pasirodė
Gruodžio 22 d. gražiai se

sučių mokyklos vaikučiai pri
rengti prie kalėdinio progra
moj puikiai išpildė. Visas pel
nas ėjo parap. naudai. Dabar 
vaikučiai yra mokinami ka
lėdinių giesmių, kurias gie
dos per Kalėdas 9 v. iš ryto.

Sveikinimas
Town of Lake stoties rašė- 

jas sveikina su linksmomis
PARDAVIMU ACCOĮRDION

Piano aecordionas pardavimui 
pigiai. Atsišaukite:

MARUSIC
3347 South Union Avenue

Šv. Kalėdomis ir laimingais 
Naujais 1936 Metais visus 
Town of Lake žinių skaity
tojus. Stotis. T.O.F.L.

GARSINLITĖS “DRAUGE”

PETER ZABELLO
LIF.TUV1S ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WENtworth 8713 
valandos 5 iki 0 vakarais

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

COAL
ANGLYS

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

“DRAUGO" PRENUMERATA
A

Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmiršta
mos, “DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingų-1 
jam apie Jūsų gerų valią ir duosnumų. Šių dovanų aukštai į- 
vertins kas tik gaus jų.

. f
IŠKIRPKITE IR VARTOK ITT'. fij K f PONĄ ŠIANDIEN

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, I1L

Šiuomi prisiunčiu $6.00 už prenumeratų “Draugui”, kurį pra
dedant..................................................... d., siųskite sekančiu antrašu:

Vardas, Pavardė ...................................................................

Antrašas . ..................................................................................

Miestas................................................... ................................

(Į Kanadą, Lietuvą ir kitur užsieny $7.00 m.)

AUKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 
pavaduotojas dėl Pocabontas:
Mine Run ................................. $ 6.76
Lump, Efrg ar Nut .............. 6.00
Sereenings ................................. 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
Kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais

Tel. KEDzie 3882

HIGH GRADF. NORTHERN 
1I.I4NOIS COAL

Best substitute for Poealiontas:
Mine Run .....................................♦ 5.75
Lump, Egg or Nut ................. 6.00
Sereenings ...................... ................ 4.75

Dlrect from the Mine. — 2 ton 
Yninimum.

(all Da.v oi- Niglit
KEDzie 3882

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. WASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

t Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 8 Iki f, 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčloe 

vakarais ( Iki t 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 95OO

Savininkas.
INTERNATIONAL 

WrtOLEŠALE WINE 
& L1QUOR CO.

Pirkdami degtinę visuomet 
perskaitykit letbelj ant kitos pusės 
butelio, persitikrinimui, klek se
numo yra degtinė Ir nemokėkite 
daugiau už tokią pat degtinę, kaip 
mūsų. Mflsų įstaigoj dirba visi 
lietuviai: agentai, dralverlal tr o- 
flso darbininkai. Reikalui esant 
visuomet kreipkitės j mūsų san
dėlį. Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisn}.
Reikalaujame lietuvių agentų.

Mūsų degtinė lengvai parsi
duoda. Nuošimtis geras.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL

QUALITY FOOD STORES, INC.

1632
1733
1845

WEST 47TH ST.
Tel BOUlevard 5134
(Jei reikia sutruippinti pada

rykite Blvd. ne Boul.)

Norint gerų, šviežių žuvų žemomis kainomis dėl 
Kūčių, ateikite į mflsų krautuvę. Mes išvalome jas 
dykai. Taipgi turime didelį pasirinkimų' geriausių 
riešutų ir inportuotų saldainių iš visų Kuopos kraštų.

JOHN P. IAVALU 
I OANS and INSURANCE

Ingu r> įk.'ibti'ji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
.įpilta įtins .1110 ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

840 VC ėst 3 3rd Street
TELEFONAS YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
l.'As I IMė.lL

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 kiekvienų moderniškų patobulinimų, ko
kį galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936 
metų PIRKINYS.

Pirmiausiai Matyki t Buick

Vartotų Karų Bargenai
ni'TCK '35, 5 Sedan. kaip naujas, garant.............................. » #78
BUICK '35. 5 Club Sedan 41. garant., kaip naujas ----- 745
BUICK '84. 5 Sedan 57. pirmos rflftles. garant.; .......... 725
BUICK '34. 5 Sedan 47. nėr geresnio, garant..................... «#5
BUICK '34. Club Sedan 91. labai pulkus, garant................ 7#5
BUICK '33. 5 Club Sedan 91, tobulas karas........................ 895
BUICK '33. Sport Coupe. 2-4 pasaž. Svarus........................ 545
BUICK '32. 5-Coupe 96. tolulam stovy.................................. 3»5
BUICK '32, 5 Sodan, labai puikus karas............................. 425
BUTCK '31, 5 Sedan 57, Svarus karas toublam stovy .. 275
BUICK '31. 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina. .. 295
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina .... 95
Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotų BUICK karų mieste, | 
visų modelių ir madų. apkainuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šiuos karus.
CADILLAC '34, 6 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas.

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

naujo............................ »................................... 675
CHRYSLER '35, 5 Sedan, trunk. kelis mėnesius varto

tas. garan.................................. .. ....................... 745
FORD '35, 2 pasaž. Coupe, mažai vartotas, garant.,.. 5«5 
LA SALLE '34. 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31. 6 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
I,A SALLE '31, 5 Sedan. labai gražiai Išrodo ................. 325
TjA SALLE '30, 5 Sedan. geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '30, 5 Sedan, apkalnuotas pardavimui, geram

stovy................................. ......................................... 245
OLDS SIX '34. 5 Sedan. Trunk. kaip naujas, garant., .. 545
PACKARD '32, 7 Sedan. puikiam stovy, žema kaina, 075 
PONTIAC '36. 5 Sedan. Trunk, NAUJAS KARAS, ne

vartotas ........................ .............. DIDELIS SUTAUPYMAB
TERRAPLANE '34. 5 Sedan, mažai vartotas. Išrodo

naujas .......................................................... 425
TERRAPLANE '33. 6 Sedan. tobulam stovy ............... 875

Puikiausias stakas vartotų karų kokf dar esame siūlę. Klek- 
\ lenas tobulai išrodo Ir veikia. Kainos žemesnės negu bile 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue* Tel. REPublic 8402 P00AH0NTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05


