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Reikalauja, kad Etiopija
pripažintų taikos planą

TAS REIKALINGA EUROPOS APSAU
GAI NUO KATASTROFOS

LONDONAS, gr. 15. — Ne 
paisant pasireiškusio triukš
mo ir protestų prieš Anglijos

LONDONAS, gr. 15. —
Anglijos premjeras Baldwi- 
nas grįžo iš Europos žemyno.

vyriausybę dėl paskelbto tai- Turėjo pasitarimų su grįžu-
kos plano, kuriuo siekiama su 
skaldyti Etiopiją, vyriausybė 
imasi visų priemonių, kad E- 
tiopija pripažintų planų. Pa
žymima, kad tas yra būtina, 
nes tik tuo keliu yra galimu
mo apsaugoti Europą nuo ka
tastrofos — naujo karo.

Anglija per savo pasiuntinį 
Etiopijoje spaudžia imperato 
rių Haile Selassie, kad jis 
rimtai ir šaltai apsvarstytų 
taikos planų ir pagalvotų a- 
pie savo ateitį. Podraug An
glija nurodo ir Mussoliniui, 
kad jis nepadėtų į šalį plano 
ir imtųsi žygių, kad nutrau
kus karų. Anglija žada Mu
ssoliniui, kad jei jis palinks

siuoju iš Ženevos kap. A. E- 
denu.

ROMA, gr. 15. — Fašistų 
spauda puola taikos planų. 
Tuo būdu norima paakstinti 
Anglijos vyriausybę, kad ji 
gintų savo pozicijų, kadangi 
ištikrųjų taikos planas yra 
tinkamas Mussoliniui.

SANKALBIS SKALDYTI 
T. SĄJUNGĄ

ŽENEVA, gr. 14. — Čia 
aiškinama, kad prancūzų an
glų padarytas taikos planas 
Italijai yra niekas daugiau, 

taikon, žibalo “embargo” to- kaip tik Prancūzijos^ Anglijos
liau. nebus nė svarstomas, sankalbis, kad -suskaldžiūs T.
Pagaliau T. Sąjungoje bus 
dedama pastangų, kad taikos 
planas būtų patvirtintas.

Anglijos parlamente susi
darė stipri opozicija prieš 
taikos planų' ir bus dedama 
pastangų, kad sugriovus pre
mjero Baldwino vyriausybę. 
Tačiau vyriausybė tikisi at
silaikyti prieš visus puolimus 
ir nepasitraukti iš užimamos 
pozicijos. Vyriausybė įsitiki
nusi, kad jei Etiopija nebus 
priversta pasiduoti, pati An
glija turės nukentėti. Juk dėl 
Etiopijos Anglija šiomis die
nomis turėjo pasiduoti Egip
tui. Tai tik pradžia. Ir jei 
Etiopija atkakliai ginsis, An
glija susilauks daugiau ne- 
pavykimų savo- imperijoje.

Spausdama Etiopiją, Ang- 
ija neužmiršta ir Europos 
■eikalų. Yra žinių, kad Ang

lijos ambasadorius Berlyne 
turi slaptus pasitarimus su 
Vokietijos vyriausybe. Siekia 
mas glaudesnis susiartinimas 
su Hitleriu, kad turėjus Eu
ropoje pusiausvyrų ir užtik
rinus taikų.

Anglijos atstovas T. Sąjun
gai kap. A. Edenas vakar grį
žo iš Ženevos. Laukiamas par 
vykstant iš Šveicarijos užsie
nių reikalų sekretorius Hoa- 
re.

Žiniomis iš Paryžiaus, Pra- į 
ncūzijos parlamente ir gi su
keltas didelis triukšmas prieš 
premjerų Lavalį dėl taikon 
plano. Tačiau tas šiaip taip 
laikinai užslopinta.

Sąjungos vieningumų ir tuo

UŽ RESPUBLIKONŲ PARTIJOS KONVENCIJĄ CHICAGO JE

Y

1 >

LinUVA AIŠKINASI ITALIJAI 
DEL SANKCIiy

Lietuva įsigijo mašinas
metalinių pinigų gaminimui

PENKTINUKĖS MOKINA-' “t“kalų ministens p. Lozoraitis 
priėmė lapkričio 29 d. Itali
jos pasiuntinį ir įteikė jam ' 
Lietuvos vyriausybės atsaky-

MOS MELSTIS
CALLįANDER, Ont.,

nada, gr. 14. —7 Garsios Dion i s’° ra^ne8i° 1' d. italų
ne penktinukės mergelės mo- dėl sankcijų.
kinamos ir pratinamos mels- Teko sužinoti, kad Lietu- „
tis. ,vos prisidėjimas prie sankci-
. Kas rytas ir kas vakaras jų aiškinamas notoje tuo, jog (’

jos suklaupia šalia savo lop- Lietuva, būdama Tautų Są-
šelių ir pakartoja slaugės sa- jungos narys, turi vykdyti

Šie penki chicagiečiai išvyko Washingtonan pasidarbuoti, kad krašto respublikonų j komų poterių žodžius. jai pakto uždedamas parei-
partija 1936 metais savo konvencijų (suvažiavimų) turėtų Chicagoj. Kita chicagiečių gru-į _ . . lKas. šis Lietuvos nusistatė

Keturios jų didesniosios ®pė taip pat dirba, kad ir dtmokratų partijos konvencijų pasukus Chicagon.
(Acme Photo.) jau pačios moka žegnotis. i mas nei kiek tačiau nepaUa- 
----------------- čia gilaus draugingumo jaųsL,

Ž. AMERIKOS KOLEGIJOS DARBININKAI SURENGĖ ŠIANDIEN ĮVYKSTA PO- M"įi Marie’kuri pa9
NAOJI KONIGAI

VATIKANAS, gr. 14. — 
šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus X,I suteikė audiencijų į M,ADRTDAS, gr. 
naujai įšventintiems . kunigą- J ' ’amplona diecezijos 
ms, kurie studentavo žiemių ; vyskupas Marcelino Olaechea 
Amerikos kolegijoje. Šios ko- .atlankė savo gimtinę vietų
legijos rektorius vyskupas R. 
L. įt&yes Luto jų priešakyje.

Šventasis Tėvas kalbėda-
būdu palengvinus M,ussali- mas pareiškė, kad jam yra 
niui jo žygiuose Afrikoje. malonu matyti naujus kuni

gus, kurie susirinko maldau
ti jo palaiminimo pirmiau ap-Tačiau nepasisekė šis Pr

ancūzijos Anglijos užsimoji
mas. Tiesa, tuo būdu sutruk
dytas žibalo “embargo” Ita
lijai paskelbimas, bet tas ne
paneigta.

T. Sąjungos taryba arti
miausiomis dienomis susirin
kusi be abejonės atmes tą tai
kos planą, kurs yra priešin
gas T. Sąjungos dvasiai, ir 
imsis žibalo “embargo” kl
ausimo.

turėję nuo Paties Kristaus 
brangesnį už viską palaimi
nimų per savo įsišventini
mus.

Popiežius laimino ne tik

NACIAI ĮKALINO KATA
LIKŲ KUNIGĄ

SEkGEN, Vokietija, gr. 14. 
— Nacių teismas nuhaudė ke
tverius metus kalėti katalikų 
kunigdų Rupieper, kurs, gir
di, “veikęs prieš krašto vy- 
riausybę.”

LIETUVA IR NEMOKA 
SKOLŲ

ŠANCHAJUS, gr. 15. —
Kinų policija suėmė 140 ja
ponų. Kaltinami sidabro šmu 
geliavimu iš Kinijos.

kiau už kitas pradėjo vaikS- kuri» Lietava turi ItoJi-

VAIŠES ATSILANKUSIAM PIEŽIAOS KONSISTORIJA
VYSKUPU * jai ir atsiklaupti vra neįpra-. .
f IUAUI UI VATIKANAS, gr. 15. — j gtaft dalykas pradžioje Kaunan atvežtai

KAUNAS. — Šio mėnesio

Rytoj įvyksta Popiežiaus sl-l ' pirktos Anglijoj metaliniams
apta konsistorija, kurioje ^'ro ^at'oe nuolatinėje pr- pinigams kalti mašinos. Pir-i 

naujas j Popiežiuf, 18 nau jų kav iežiuroje visos penkios kai miausia bus kalami smulkūs
14. —

dinolų (du kiti 1933 m. pa žu vytės sveikutėlės.

Bilbao pramępinio miesto Ba- 
.racąjdp-, &SL pri^
miesčio fabrikų tūkstančiai 
darbininkų nepaprastai ova- 
cingai pasitiko vyskupų. Jo 
pagarbai buvo surengtos tri
jų dienų vaišės. /Vyskupas pa 
vadintas “darbininkų vvsku-

pinigai: po 1, 2 ir 5 centus 
kurių trūksta dabar ap

Mpu
Yra priežasties. Vyskupo 

tėvas buvo mekanikas ir šiuo 
se fabrikuose dirbo. Pats

skirti). Be to, bus skiriami .
nauji vyskuiplai. PRADĖTI 383-JI MOKSLO toj. Šių smalkių pinigų

’ i • i - —METAI * . (Ja bos truputį kitoniški ne-
pastot, kardinolai, ----------- gu dabartiniu. K^i bus : ■ i

bu, priimti kardinolų kolegi-j R0MA |(per paStą). _ dirbta smulkiu, J
jon Popiežiaus viešoj konsi-|383-ji akademiniai metai šį- ir sidabrinius litus, kurių bus 
storijoj, kuri įvyks gruodžio met pradėti Grigorians. uni-į ir dešimtličių.
19 d. ’ , įversitete. *Šia proga univer

siteto rektorius kun. V. A.
MdCormick laikė iškilmingas 
Mišias Šv. Tgnatijaus bažny
čioje. ____

Po pusiaudienio universi-! CAIRO, Egiptas, gr. 14. — 
teto didžiojoj auditorijoj tu- j Egiptiečiai grei( apsidžiaugė 
reta iškilmingas susirinkimas, atgavę savo kraštui konstitu-

VYSKUPAS O’BRIEN 
SAVO PARAPIJOS 

BAŽNYČIOJE

EGIPTAS REIKALAUJA 
DAUGIAU LAISVĖS

vyskupas būdamas jaunas 
jaunuosnus levitus, bet ir ją' jankė saleziečių mokyklų po-'o’Brien, Chicagos vyskupas 
gimines, kurie neturėjo pro- draug su kįtų darbininkų vaf- pagalbininkas, Kalėdų rytų 
gos asmeniškai dalyvauti jų kais ir kone kasdien iper po. 4 val pontifike iSkilmin-

Jo Eksc. vyskupas W. D.

įsišventinimo iškilmėse, bet, 
be abejonės, dalyvavo dva
sioje. Laimino jų diocezijas 
ir jų vyskupus.

LENKIJOS ŽYDAI

VARŠUVA, gr. 15. — Lvo- 
.vo universiteto vadovybė at
skyrė žydus studentus nuo 
lenkų studentų, kad tuo būdu 
sustabdžius riaušes prieš žy
dus studentus. I

Kiti universitetai ir gi no
ri imtis šio metodo. Tačiau 
žydai atkakliai protestuoja, 
kadangi tuo būdu pakerta-

rų valandų atlikdavo viso
kius patarnavimus Biscay lie 
jykiose, kur nuolat dirbo ap
ie 6,000 darbininkų. Vyskupo 
tėvas mirė Jų Ekscelencijai 
esant jaunam.

Kai vyskupas Olaechea 
pontifikavo iškilmingas Mi
šias Šv. Vincento parapijos 
bažnyčioje tūkstančiams žmo
nių nebuvo vietos viduje. 
1,500 darbininkų priėmė šv. 
Komunijų iš vyskupo rankų.

gas Mišias ir sakys pamoks
lą savo parapijos — Šv. Jono 
— bažnyčioje, 18 ir Clark gat.

KARDINOLAS KALBĖJO 
SUSIRINKIME

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein vakar kalbėjo Šv. 
Vincento de Paul dr-jos me
tiniam susirinkime, įvyku
siam Pal'mer House viešbutv- 
je.

Pirmininkavo universiteto di
dysis kancleris .Ja Eminenci
ja kardinolas Bisleti. Po rėk 
toriaus įžanginės kalbos nau
jas studijų prefektas kun. C. 
Boyer sakė prakalbą susirin
kimui. Jis padarė pereitų 
metų universiteto akademinę 
peržvalgą ir pranešė, kad šį
met studentų skaičius siekia 
daugiau dviejų tūkstančių.

ciją, kuri nuo 1923 metų bu
vo suspenduota.

' Z • '•
Dabar Egipto gyventojai 

reikalauja daugiau laisvės, 
daugiau koncesijų. Jei An
glija turėjo kapituliuoti kon
stitucijos reikale, ji bus pri
versta padaryti ir kitų nusi
leidimų.

Egipto nacionalistų nariai 
Įteikė Anglijos komisionie-

Po šios prakalbos įvyko I riui naujus reikalavimus. Eg- 
mokslo laipsnių suteikimo Į iptas nori įsigyti savą karino
funkcija.

VVASHINGTON, gr. 14. — mos žydams lygybės teisės.
Lenkų vyriausybė ir toliau 

nieko neveikia, kad žydus ap
Per savo pasiuntinį Lietuva 
painformavo valstybės depar
tamentą, kad ir ji neišgali saugojus nuo pogromų 
mokėti skolų Amerikai.

KALTINA PAČIAS 
SEIMININKES

VISOJ APSKRITY KVA
RANTANA

MILIJONAI KINIEČIŲ BE 
PASTOGĖS

TSINAN, Kinija, gr. 15.—, 
Geltonosios upės patvlnimas 
Šantungo provincijoje padarė 
didelius nuostolius. Apie pen
ki milijonai kiniečių neteko 
pastogės ir mantos. Nėra mai- l 
sto.

RINKS NAUJĄ PREZI
DENTĄ

JAPONAI SIUNČIA KA
RIUOMENĘ KINIJON

menę ir be Anglijos nurody
mų vesti užsienio reikalus. 
Taip pat kaipo laisvą ir ne
priklausoma valstybė nori į- 
citi T. Sąjungom

PRAHA, gr. 15. — Čekos
lovakijos prezidentas Masa-

TIENTSIN, Kinija, gr. 14. 
— Japonų vyriausybė siun-

rykas pasitraukė iš užimamos gausingą kariuomenę žie- 
vietos. Trečiadienį sefmas j m*ų Kinijon. Tai, esą, tvar- 
rinks naują prezidentų. palaikymui.

NANKINGAS, gr. 15. — 
Kinijos centro vyriausybė ga-

MEKSIKOJ LABAI 
NERAMU

NEW YORK, gr. 15. —
Gausingam moterų susirinki
me krašto vyriausybės atsto
vai už maisto brangumą kal
tino pačias moteris, kurios 
“njoksliškai” neperka mais
to, bet palaiko rakieteriavi- 
mų.

HOBART, Okla, gr. 15. — 
Nugarkaulio uždegimo ėpide- 
mija pasireiškė Kiowa aps
krityje. Visoj apskrity pas
kelbta kvarantana. Uždarytos 
bažnyčios, mokyklos ir par
duotuvės. Griežtai uždrausta 
kur nors suseiti daugiau kaip 
trims asmenims.

NACIAI SULAIKĖ KATA
LIKIŠKĄ LAIKRAŠTI

DANCIGAS, gr. 15. — Na
cių autoritetai čia uždarė ka
talikišką laikraštį Dcnzinger 
Volkszeitung. Girdi, laikraš
tis įžeidė šio miesto vyriau
sybę.

vo naują japonų įspėjimų. ,Ja-1 VARvUVA, gr. 15. — Lea- 
ponai reikalauja, kad vyriau- kijos vyriausybė nusprendė 
sybė sustabdytų studentų de- prieš Kalėdas paleisti apie 
monstracijas prieš japonus. 30,000 kalinių iš krašto kalė-

----------- - . . ■ jimų. Tame skaičiuje yra
Illinois valstybės parolių daug ir politinių kalinių, ii- 

boardo nuosprendžiu iš Jolie- ėmus komunistus, 
to ir Stateville kalėjimų są
lyginiai paleista 70 kalinių.

MEXICO CITY, gr. 15. — 
Iš kariuomenės vadovybės pa- 

PALEIS 30,000 KALINIŲ Salinami Calleso šalininkai, 
kurie dirba prieš prezidentų 
Cardenasų. Prezidento įsaky-
mu čia sutraukta daug karino 
menės.

PLATINKITE “DRAUGĄ

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.

— Debesuota; maža atmaina 
temperatūroje.
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lai neprašoma tai padaryti Ir nepristunčlama tam tiks

šis T» Apie Drama k Vaity

DIENOS KLAUSIMAI

Generolo Žukausko vardas kiekvienam, 
senesniam lietuviui yra žinomas. Taip yra 
dėl to, kad jaui teko stovėti kariuomenės 
priešaky tais laikais, kuomet Lietuvę; puolė Į
ir lenkai, ir rusai, ir vokiečiai. Savo parei- Į Drama yra viena iš žodžio gailėjimo) ir pasibaisėjimo 
gas jis ėjo garbingai, ir dabar jis tebėra meno (poezijos) rūšių. Žodis jausmus, — dramos veikalų! 
veiklus, nors jau prieš mėnesį laiko atšven- drama yra graikiškas, kilęs vadinam tragedija; jeigu šu
tė 75 metų amžiaus sukaktį. Gyvenk, Gene-1 įį drao — veikiu. Graikuose kelia juokų, — vadiname ko
rulę, dar daug metų! Beje, Lietuvos Vyčiai taK žodis pirmučiausia reiškė mediją; o tie dramos veika- 
anais metais nuvežė Lietuvon ir įteikė gen. tiktai patį dramos veiksmo lai, kuriuose yra ir pasigai- 
Žukauskui aukse kurdų, kuris buvo nulietas t. y. žaismų, vaidinimų;! Įėjimo bei pasibaisėjimo ir

tas žodis ten buvo vartojamas juoko, vadinami tiesiog dra-Amerikoe lietuvių jaunimo sudėtais pini
gais. daug anksčiau, negu atsirado ma (šia u ruja prasme).

Kiek Tartu - Tiek Papročiu
kiekviena tauta į kurį nors viešpatauja nepaprasta neu- 

duiykų žiūri savotiškai, skir- pykanta tarp žentų ir uošvių, 
tingai. Kas nors viename kra- Uošvės ir žento susitikimas 
šte yra leidžiama, o kitame — lemia didžiausią nelaimę. Uo- 
siuerkiama. Net doros, supra- švė savo dukterį lanko tik. 
tuno ir tai nėra vienodo. A- tada, kai žino, kad nėra na- 
pie tai, kas dora ir kas nedo- muose žento. Vis dėlto pasitai- 
ra, kiekviena tauta sprendžia ko, kuri uošvė su žentu susi- 
pagul papročius) ir tradicijas, tinka. Tokiam atsitikime tuoj

Kinijoje, pavyzdžiui, vyras abu nusispiauna ir atsigręžia 
gali turėti tiek žmonų, kiek nugaromis. Jei reikia pasikal-
itu m troli luinu ii inf i O ruiu 1 liūtį t U1I1 IV L'H Ihuui

Socialistų - komunistų “bendras fron
tas” jau veikia. Jis pradeda ardyti tauti
ninkų - sandariečių prakalbas (Pittsburgh. panašiai. 1 aip

dramos rašytojų ir dramos kū 
Chicagos u Kitų miestų ketuvių tarpe rūdų. Ir visose kitose tauto-

Kodėl dramos (plačiųjų pra

,o jaunimo kl‘rbUtti (veikai «« dramos tQrąf Todgl> kad meR patyR 
buvo manyta, kad tautininkai su socialistais ! organizavimu ir nesistengiame jį įtraukti įi * ) • savo akimis matome ir savoPa.) ir stumti juos lauk iš SLA. Pirmiau j to, kad turiniu). Dramos forma

pasielgs taip, kaip jie 1928 m. SLA seime t naudingų darbų. Kalti yra ir tie tėvai, ku-, vaJ‘W yra žmona ų gyveni- 
Sdcagoj pasielgė su komunistais, bet įvyks- * ™ ^o vaikų nepratina prie gerų darbų, mo vaizdavimas mėgdžiojamu
A d,___ _____ : j bet paleidžia keturiems vėjams. Jei mūsų veiksmu, paprastai lydimu ka-

jaunimo tarpe nusikaltėlių skaičius auga, lbų.
reiškia, kad dar neužtektinai rūpinamės jo Dramos formos (vaidybos 
organizavimu ir doru auklėjimu. užuomazgų) jau matome vai-

• ♦ • kų žaidimuose, kurie yra ne
Popiežius Pijus XI savo kalboje apie j kas kita, « tik gyvenimo pa-

ta kaip tik priešingai
♦ R .*

Adv. Jonas Borden (Bagdžiūnas) vie
noje savo kalboj# gerokai pakuteno socialis
tus, kurie, žinoma, supyko ir mėgino Bortle- 
nui atsakyti (atkeršyti) tuo, kas buvo ar i

ausimis girdime, kas atsitin
ka scenoje, patys esame atsi
tikimų liudininkais, tuo tar
pu kai skaitydami mes viskų

tautelė. Ten net už mažiai.si9 
vagystę baudžiama mirtimi. 
Tačiau žmogžudžiui yra reiš
kiama užuojauta. Jų nuoino-

gti ištemptomis lūpomis. .ii? 
jau iš mažens tarp apatines 
lūpos ir dantų įdeda medžio 
skritulėlius, kurios vis didina

ne, žmogžudys pergyvena di- J ,igj lūpa kajp ,ėk-
dėlę nelaimę. Pagal paprotį, 
žmogžudys turi apleisti kra-

tik vaizdubjamės. Užtat dėl štę, kad svetur prasiblaivytų
to, kad mes savo akimis ma
tome (o matytu visuomet ti- 
.kinie), mes patikūne scenoje

nebuvo prieš trisdešimts metų. Bet, Jonai, ■ )va>m,il,o taikų sako, kad yra skaudi klaida loegdžiojnnas (pavyzdžiui, ir tuOj kuo daį,,aį netikėtu- 
pavartyk kai kuriuos rekordus ir ten su- : tikS“8- kad "kr» ,r ""o,at‘nė. ,aika ''lai-. “ plėšikų gaudymo pamėg- Bkaitydami Be toj me8j
•asi, kiek "(Jaunių darbelių” per našumo.’ Pa,“U8 ,larpe, * dva8,nes. Krovės diio.iimas). Lėlių žaidimuose .aarėdami vai(UnimOi patv8
dus trisdešimts metų yru pridarę socialistai. i pobeiuuo lo nebus, kol žmones ieškos vien bartais esti net gana sūdė- |yg dalyvaujame, labiau įsi-

ir nelaimę užmirštų. Išleid
žiant, tokiam iškeliama did
žiulė puota. Puotaujama ir 
žmogžudžiui sugrįžtant. Su

tik žemiškų, materialinių dalykų. tingų rolių paskirstymų. Pa 
ga;iau nemaža vaidybos esti

giliname į asmenų sielų, kaip 
sakoma, “įeiname į rolę”, pe-

tė, o dažnai ir didesne. Ki 
nietės moterys trokšta ture 
mažytes kojas ir dėl to iš’’ 
mažens apsiauna medinėmis 
klumpėmis, kurių nenusiauna 
ligi užaugant. Kiniečiai gro
žisi plikomis galvomis, ant

gyįžęs žmogudys velia nužu- kurių yra kuokgtos piau. 
dytojo giminaitę ir gyvena. kjJ> . katfc kuri pa.

Toje pačioje Atakoje yra į aurk& nodeg, 
tautelių, kurių žmonės turi
labai originalų supratūnų a- Tą visų daugybę keistumą, 

kurių galima užtikti kiekvie-
Los Angeles, Calif., lietuviai, kurių ten 

gyvena keli šimtai šeimynų, prisiuntė pluoš
tų rezoliucijų. Jos priimtos bendrame drau

lenk,rs. tebelaikančius užgrobtąjį Vilnių, prieš, V į sužadina scena’ ' netavo. Pavogti iš svetimos štamų mes pasijuokiame, ta
vokiečius. gręsiančius atplėšti Lietuvai Klai-• iw,t tain. kain ioms nan.. L ., . . , ! doros jautrumų, mūsų jaut- giminės ginklus, apdarų ir ėiau Jie yra kilę m tų žmonių

Tautų Sųjungn ir kitų smūgį gavo. Su- įvaniuose apsimetimuose, praI rgVventime vaizduojamųjų a- pic nuosavybę. Esame gal gir- kuri 
sirinkę valstybių atstovai dėl kilusio italų - dedant paprasta žmonių ,nei-1 valios jr kovos įtem. noje tautoje) 5unku ,la įj.
etiopiemų konflikto vienaip nutarė, bet Di- Jingllmu „ baigiant didžiau-',^ pagaliaU) dar vien, da. ir ,„ano. be, lnanOi tai skaičiuoti, iš daugelio tų kei-

pėdos kraštų. Taip jjat reikalaujama, kad nutarimais, bet padarė taip, kaip joms nau-, rlr„nin< _ v»idvho« &»knvRi _ . 1°...... ““ ®------- ’ “ ... ”• ’• -a-. •
. . .. . , ,, . / I rumų geriems ir blogiems žino’vėl kų nors, tai maždaug tiek .giliausio įsitikinimo, kad- taipLietuvoje būt sušaukta tautos atstovybė - . ^nū^^^m^id^rvaWyMų“dwl'į““ glfldi įnSn,a darbams°Mes7aug

Semias.

“Daibininkas”, taip kaip ir mūsų dien- • 
rastis, paskelbė naujų skaitytojų vajų — 
kontestą, Kų “Draugas” reiškia Chicagos ‘ 
lietuvių gyvenime, tų “Daųbintnkdil” Nau
josios Anglijos. Būt gera, kari “Darbinin
kas” surastų daugiau naujų skaitytojų Clii- 
cagoj, o “Draugas” — Naujoj Anglijoj. Tai 
būt gražu ir naudinga. Dėl to ir reikėtų, kad 
abiejų laikraščių platintojai, kontestininkai 
bendradarbiautų.

• * *
Nors pavydų niekur netrūksta, bet ypa

tingai daug jų yra politikų tarpe. Šiomis 
dienomis pradedama pulti kongresmonas A. 
Sabatli, kuris energingai veda investigacijų 
visokių bonų ir nuosavybės pardavinėjimo 
kompanijose, kad užkirsti kelių spekuliacijai 
ir tolimesniam žmonių išnaudojimui. Kadan
gi kongr. Sabath dėl to įgija vyriausybės 
ir žmonių akyse gerų vardų, išsipopuliari- 
zuoja. dėl to atsirado žmonių, norinčių pa
kenkti jo darbui ir geram vardui. Reikia 
manyti, kad p. Sabath varys savo darbų 
pirmyn, nekreipdamas dėmesio į be pagrin
do daromus priekaištus. ,

• ♦ w
Chicagos Vyčių apskritys sėkmingai ve

da krepšiasvydžio (basketball) turnamentų. 
žaidimai eina ketvirtadienio vakarais šv. 
Ritos salėj. Šiuos žodžius rašantis npitė tuos 
žaidimus ir gėrėjosi. Taip pat įsitikino, kad 
verta paremti ir stipriai paremti Vyčius, 
per sportų traukiančius jaunimų prie mūsų 
religinio ir tautinio veikimo. Reiktų, kad 
visose kolonijose veiktų gausingos kuopos, 
kad jos būtų aprūpintos sporto įrankiais ir 
patalpomis, kad jų gražus veikimas susi
lauktų visuomenės ir moralinės ir medžia
ginės paramos.

* *
Vienas prancūzų žurnalas įdėjo įdomų 

straipsnį apie Pabaltijo valstybių armijas. 
Straipsnio autorius rašo, kad Lietuva, Lat- 

. vija ir Estija turi suorganizavusios pavyz- 
4ingas armijas, su kuriomis tenka rimtai 
•kaitytis. Primenama ir tas faktas, kad dar 
rusų viešpatavimo laikais Pabaltijo tautos 
duodavusios armijai inleligentiškiausius ka
rius. Tos jėgos dabar tarnauja savose armi
jose. Be to, jos esančios gerai ir modemiš
kai apginkluotos. Jš to galima padaryti to
kių ivšadų: jei Lietuva, Latvija, ir Estija 
sudarytų sųjungų, joms jokie pavojai ne
būtų baisūs. - -

matų suktumui, kas daugiausia ir 
Į taikai pasaulyje palaikyti.

LIETUVĄ APLANKIUS 
________ R ato L. Simutis -

KĄ VEIK* MOTERYS?

kliudo'*“"1 n,e8 y™ m(i8«! jautriau atsiliepiau, savo šir
| veiksnias, aktas, kuriame pa- dyje į scenoje lnatomug gerus 
prastai daly v. mūsų valia, są
moningas noras paveikti kito 
valių. Be to, ištariamų žodį 
arba posakį luasr paprasta i pa
lydime kokiu ’nors veiksmu,

• i ii,1 žaismu, pav., tam tikra into>-
Moterų viso pasaulio lietuvių kongrese nacija (balso išraiška), ,vei- 

buvo gana daug. P-lė Cečionytų, Išeivių do į§rttiška, gestais (mosta- 
Draugo” redaktorė (Škotijoj) net į kongre
so prezidiumų įėjo. Kai kurios dirbo komi
sijose.

Nemenkų atstovybę turėjo ir Amerikos 
lietuvaitės. Didžiausių lietuvaičių organiza
cijų Amerikoj atstovavo chicagietė p-nia Pi- 
variūnienė. Ji buvo .Moterų Sąjungos atsto
vė. Trumpu laiku ji aplankė beveik visų
Lietuva. Buvo ir Vilniuje. Dalyvavo studen- . , . . .
tu ateitininkų jubiliejiniame kongreae Tel- dau« Jttde81»>,me8 “J^m“ 
šiuose. Moterų Sąjungos vardu ant Nežino- savo pasakojimą papildome

gavimais), pozos (kūno būk
lės) pakeitimu. O kai persa-

darbus ir nusikaltimus, o taip 
kurio susilaukia geri ir blo
gi asmens. Taigi scena ne tik
tai taip gaimgai' inoko mus 
gyvenimo, ne tiktai auklėja 
mūsų grožio jausmų, bet taip 
pat žadina ir mūsų doros jau
smų.

pat, kaip nusipirkt*. Į yra gerai, o ne kitaip.
Didžiojo vandenyno salose “D. I*.”

vienas kitas ir profesionalas, t Atstovas vaizdžiai nušvietė 
Gyvena visi išsimėtę po pla- j Lietuvos būklę, jos vargus ir 
tųjį miestų, beveik visi jau laimėjimus, jos progresų. Ka- 
prasdgyvenę, diduma turi sa- lba sudarė labai gero įspūd- 
vo namus, automobilius. žio.

• I
Prieš keletu metų čia uzs*- Pastaraisiais laikais čia vis 

mezgė Washingtono lietuvių daugiau ima rastis valdinin- 
draugija (sumanymas jų kur- kaujančio jaunimo. Pennsyl-

Drama, vaidinimai mūsų 
koni kitų žmonių kalbas ir1 tautos gyvenime jau atliko
nuomonę, mes juk dažnai juosĮ^elį vaidmenį, kaip ir dai-Įlaimė buVQ kad iaįkų school’es „ _____
verčiam kalbėti taip, kaip tai (kaip ir k^a poezija (žo- Į neĮjUVO visuomeniškai Įgudu- na neblogas vietas įvairiuose 
daro dramaturgai (dramos
veikalų rašytojai). Pasakoda
mi kų nors gyva, kas turi

ti buvo iškilęs dar prieš ke- vanijos mūsų mergaitės, su pa 
liolikų metų). Kolonijos ne- sižymėjimu baigiančios higb 

lengvai čia gau-
______ w vietas įvairiuose

džio menas). Nelaisvės lai- lietuvių, mokančių gerai ofisuose. Ir su jomis tas pats
kais vaidinome dažniausiai
klojimuose, kaip mokėjom irij^jujo nariams, savaime su- 
kas nemokėjom, ir tuo buvom prantoma nebuT0 to.

BAUUBT?. mvicių kjęjuuguo vcuLviu ų»av patenkinti. Kaip daina, taip Us akting0 dttlyTavimo ir vo.
mojo Kareivio Kapo uždėjo gražų Vainikų! mostagavimais, — vadinasi, ir drama JunSe mus» ^ino j dovavimo draugijai). Pasta-• • a « « j *«*z*xa«*« a a a n Ir i I va a a a ra -zniervsimn ■
ir pasakė kalbų, pažymėdama, kad užsienių turinčiais vaidybos, 
moterys žuvusiųjų dėl Lietuvos nepriklau- 
ęomybės žygį motiniška meile vertina 
Mes užsieniečiai dirbom, bet tai buvo iš i •
tolo. “Lietuvos sūnūs krauju ir ugnimi iš
sklaidė plėšriuosius Lietuvos priešus, pra
mušė* angų į šviesų ir laisvę”. Ji taip pat 
pažymėjo, kad lietuvaičių tikslai visur vie
nodi: dora, lietuviška šeima, savo tautos mei
lė, morali parama savo vyrams ir broliams.
“Amerikos lietuvės moterys čia pasižada dė
ti visas pastangas, kad jų vaikai nedingtų 
svetimųjų jūroje, o būtų tėvynei ištikimi 
sūnūs ir dukterys”.

Šiose vainiko uždėjimo iškilmėse daly- veido išraiška. Todėl drama- 
vavo ir Lietuvos Katalikių Moterų Draugi- Į turgas dramos veikale sura- 
jos veikėjos — p-nios: Galdikienė, Ragai-' So žodžius, kuriuos turi kal- 
šienė, Pikčilingienė, Dr. O. ILabanauskaitė ir bėti vaidintojai (artistai), ir 
kitos. Tuo norėta pareikšt Moterų Sąjungai
(mgarha ir nuoširdumas.

Dabar bus nebesunku su-

Drainos veikalu vadiname to
kį atvaizdavimų įvykių, kur 
tam tikri žmonės, siekdami 

1 pat ir į atlyg. arba kerštų, 
tikslo, kovoja su kliūtimis. 
Šitame dramos nusakyme, 
kaip matome, glūdi pagrin
dinė dramos ypatybė — veik
smas reiškiantis kovų jų at
vaizduoja kalbos, judėsiu1,

geresnius, kilnesnius jausmus.. laisWs ,aikais aWrado ir >u. 
Ir dabar, atgavę laisvę, tart-1 visuomel,iaia, vaao.
darni, jau aukšti} scenos m®’• vauti k. a. jaunas, bet
nę, neturėtumėm pamiršti dta valdininkas Janiūnas,
mos auklėjamosios reikšmės, | „ ras Bralinskaa (6eorgetow. 
tautos bei valstybės gyveni-'
me. Tad reikėtų Lietuvos da
rbo žmonėms pagalvoti ne tik 
apie darbininkų choro reikalų, 
bet ir apie darbininkų teatrų.

L. K. “D. L.”

lietuvių kalbų (Atstovybės pe- , vargas. Jos augo parapijose, 
kur nėra lietuviškų parapiji
nių mokyklų, tad ir jos men
kai temoka lietuvių kalbų. 
Bet nori išmokti. Iškilo su
manymas steigti lietuviškus 
kursus. Reikia manyti, kad 
draugija vis dėlto kada nors 
tokius kursus įsteigs. F. K.

VAKARĖLIS ATSTOVUI 
PAGERBTI

dažnai nurodo judesius, veik- w»hington D. C Su nauju 
smus. Kadangi^ kaip matėme, ,4,^ susipažinimo

Be Pivatiūnienės, kongrese dalyvavo p- kalboje jau yra dramos užuo-! vakarėlis. Gruodžio 8 d Wa-
lė Sinkevičiūtė iš Iteyton Ohio (ji atstovą-unazga, kadangi dialogai (pa-lsllingtono lietuviai 
vo L. Vyčių organizacijų), p. Vaitkiene iš sikalbėjimai tarp dviejų ar' „
AVorcester, Mass., Bijanskienė, Augustienė 
iš Chicagos ir visa eilė kitų. Be to, daini
ninkės Drangelienė, Stoškiūtė ir pianistė A. 
BriedytČ.

Lietuvos moterų organizacijos Amerikos 
' lietuvaičių atstoves labai nuoširdžiai priė
mė, tinkamai pagerbė ir vaišino. Girdėjau, 
kad jas maloniai vaišino eks-amerikietė K. 
Pakštienė, kuri dabar yra atvykusi Ameri
kon (Woreester, Mass.) savo motinų atlan
kyti. - ‘ -

sikalbėjimai tarp dviejų ar;g08 9ugip.iinti au nauju Ue- 
daugiau asmenų) plėtoja patį tuv06 įtstovu Žadeikių ir 
veiksmų ir apibudina pačius 2ad,įki,oe. Ga) ne vi.
kalbėtojus, veikiančiuosius a- siems žinoma, kad Washing-

no universiteto profesorius), 
kun. Giedra (išaugęs gretimo-! 
je Baltūuorėje); lad reikia 
manyti, jog ir draugijos rei
kalai ims sparčiau eiti pir
myn.

Tik vėl bėda. Pasirodo, Kad 
naujieji ir jaunieji vadai, dau 
ginusiai čia gimę augi; — ar
ba visiškai lietuvių kalbos ne 
moka, arba moka jos tik tiek, 
kad nedrįsta vesti draugijos 
susirinkimus lietuviškai. Tad 
nenuostabu, kad ir 8 gruodžio 
Washingtoao viešbutyje susi
rinkę lietuviai p. Ministerį 
Zadeikį pasveikino lūpomis 
dr. Bražinsko — angliškai. 
P. Ministeris, atsakęs porų 
žodžių angliškai, tuojau pe
rėjo į lietuviškų kaTbų, pa
sveikinęs lietuvius kaip savo

SUSIVIENYMO CHICAI 
APSKRIČIO VAOOVY-’ 

BĖS DEMĖSIUI

smenis, tai veikėjų kalbos v- tQne įr ne(jkaitlinga
ra svarbiausioji dramos vei- _ ,ietuvių kolonjja (ftpie 
kalo dalis. . šeimų, išviso apie 100 žmo-

Drama žiūrovui sukelia ne- nių). Kolonija susideda dau- v,en^*u ,Ws ir tlU) iššaukęs 
vienodų įspūdį. Jeigu įspūdis giausia iš senai jau apsigy- džiaugsmingus ir net entuzi- 
didingas, jeigti dramos pa bai- venusių žmonių: darbininkų, jadingus susirinkusiųjų ploji- 
ga sukelia užuojautos (pasi-1 ai na t ninku, valdininkų. Yra Į mus. Gražioj savo kalboj p.

Pirmadienį, gruod. !ti d., 
8 vai. vak. Sus-nio Cliic. ap
skričio sekret. 1. Sakalo bu
te, 6747 So. Arteslan Avė. į- 
vyks svarbus Chicagos aps
kričio valdybos nanų, apskri
čio organizatorių ir seimo re
ngimo komisijos narių susi
rinkimas. Visi prašomi susi
rinkti. Yra daug svarbių rei
kalų svarstymui.

Be to, iš anksto primenu, 
kad priešmetinis »Sus-mo Chi
cagos apskričio susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 29 
d., 2 vnl. j>opiet, Gimimo P. 
š. parapijas mokyklįoj, ant 
antrų lubų.

Ig. Sakalas, apskr. uekr.
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IJ Ia-h.a I TmaL4a1 ateiti- P<wteteta’ kad hedar- tankiai juos reikia aplankyti ATSILANKYS SANTAKO viešpats Jėzus Lauiausiai i roKsts fw? wogai ««*<>*>.-* *»*»* *•«» ^1™ *u claus

■ _________ tai i^ netinkamų gyvenimo raminimą, priduodant lai lie-; Kadangi ta brangi ir link- '9477, ne vėliau kaip gruodlio mis dovanom^. Galop seks
Viešpaties Jėzaus iš numi? liko savo įpėdinius - vysku- s^lygų’ . jaunimo tuviškus bei angliškus lai- snia Svent5 taip arli> vigi 18 dieną. Atvykusios į puotą, žaidimai ir pasikalbėjimai su

rusių prisikėlimo rytą Mari- pus, kunigus, kurie iki šiol ^tzines ir d\asinis j» gas, pa kraščius arba kingas. Be to, su nekantrumu laukia tos lin- prie papuoštos eglaitės, ir Ka- * Santa Claus .
, _ _ • « • ■» r •• i ii m V* viiil/ll nnlmiMA nAeiitMA nmaln»« <»i X* * * _ «« . . 1—1 TA— J 1  V — _£ J TkT>-« xxX« mzJ XI a •
ja Magdalena ir kita Marija, tęsia apaštalų darbą. Tačiau

vaikučių, malonėkite kreipties įsirodymą tai “Santa Claus” 
pas p. H. Zuris, LAFavette, gausiai apdovanos Kalėdinė

neradusios Jėzaus kūno gra- misijų darbą privalo dirbti
sėka. nekurie užsiima amatais, oi tai kėjimų ir dovanų šventės, y- lgdų Dėduko besisukinėjant Nuoširdžiai kviečiame

l-r suaugę bedarbiai virsta audimu. Na prie to reikalin- patingai mergaitės ir beriliu- linksmai, vakarą praleisite, jūsų vyrus
miVXmir»n'oio ii» mo^onrorZio io nv'.jJ — - . . _ i • _ • _ • _______ —

ir

be, kur Jis buvo paguldytas, ne tik misijonieriai, kunigai, nereikšmingais ii mažaverčiais ga ir medžiaga. Taigi, bran- jud> tat-gi Dariau-Girėno Mo-1 Svarbiausia tai programa, 
nuliūdusios norėjo grįžt at- vyskupai, bet ir visi katali- r ,nonijos bendruomenės na- gūs skaitytojai, su šituo tik- terų kuopa nepamiršo užkvies- kurį pamargins visi atsilan-
gal. Staiga prieš jų akis pa- kai be išimties. Visiems pri- (ria8, Po kūniško susilpnėjimo siu kreipsimės ir prie jūs. Jei- tį “Santa Claus*’ ir pas save, kiusieji vaikučiai. Todėl kvie-
sirodė Jėzus. Nustebusios valo rūpėti, kad nešąs išga- se^ dvasinis puolimas, »er-.jgu kas turėtų kokių neręika- kad apdovanoti savo nares ir ^iani> kad visos nar?s prlniog.
puolė jos ant kelių. Viešpats nymą, palaimą ir džiaugsmą 1 ^os> nenoras dirbti, apa- Įjngų lietuviškų bei angliškų jų vaikučius su įvairiomis Vaiknč
Jėzus liepė pranešti apašta- Kristaus mokslas šviestų V1. G'ja, neito ras net gyventi...^ . knygl?> vyrų ar moterų šilki- dovanomis.
lams, kad jie susirinktų ant sam {Risauliui. O kada ir viltis išblėsta, te

tų vaikučius ką nors atlikti 
ir pasirodyti ar tai su Claina

Dariaus-Girėno Moterų 
Kuopos Korespondentė.

GEN. ŠNIUKŠTA IŠĖJO J 
ATSARGĄ

gu bedarbis po kelių metų, nh* kurlos netinką- Tokia Kalėdinė puota įvyks ar muzika, ar šokimu. Svar- KiAUNAS. — Buvęs kraš- 
ministeris gen.1/alnn PoIiKaiai loiilzin Trv UtUttl Dlh MO KvilŲ ILICbl/, r ’ tH llIllZrinU, UI SUMJ11U. OMU- .

. . 4 u , * 1 Gal kai kam atrodo, kad sakvsim rauna koki darba io mos vartoti, tai iš plaukite, p. J. Juškos svetainėj, 2417 . . , bioVvlonn •mnro-nifs. to aP8aug0sapsireiškimo. Apaštalams nu- nereikia rūnintis tain -s ' i • 1 Ir vJLnkit* W 43rd St penktadieni | kd k k mergaite ltn. Petrftft ftniuksta pakeltas
ėjus į Galilieįą ant kalno, ku- n un\ nereikia UP nt b a,P išvargęs ir nusilpęs orgamz- sudekite i ryš| ir puduokite, W. «rd bt., penkta dieni, berpiukas t „enerolo laipsni ir paleistas

• t- k •• i tolimais misijų kraštais, kad mas nepajėgia su šių laikų ar našaukite ponia Francis S™0**740 20 dieną, 7 vai. va-, ? 1 , 1 generolo laipsni ir paleista?
ių Jėzus buvo jiems pasky- . p J g ? . ? ar Pilate ponią francis pramoca vra ren--vo Imlius parodv, o už pa- į atsargą.
ręs, prisiartino prie jų Kris- 8_ L, T L . gyvenimo tempu susiderinti. Prihodskį> kurį randasi 4358 kare‘ 8,ta Pramoga yra ien
tus ir tarė: “Man duota vi
sa valdžia danguje ir žemėje.
Eikite tat ir mokykite visa? 
tautas, krikštydami juos var
dan Tėvo ir Sūnaus ir Šven-

daug reikalų. Taip, mūsų žmogus kreipiasi į gydytoją, Maplewood, telef. LAF- glama tlktai tOlUR mol<‘nn,s
krašte yra daug reikalų, bet kuris turi jį pripažinti nusto- ’ ir vaikučiams, kurios priklau-
jokiu būdu jų negalime gre- jusįu darbingumo, arba net aye*te 4D50’ ° uz tai vardan so prie Dariaus-Ginėno Mo- 
tinti su reikalais misijų kraš- ir visiškai netinkančiu darbui. Dariaus-Girėno Moterų 270 terų kuopos. Taigi, narės, ku
tų, kur eina kova dėl 840 j^g to seka! __ Vėl už- Kuopos būsim labai dėkingos. | rios dar neužregistravo! savo

torioT^aštos,’"ir "mokydami siel?,' y™ visos , burtas nedarbo ratas, vėl var' '
Juos laikyti visa, ką tik esu Baz“>'“os Je,kal“; ® kur /' 8a», badas, nusivylimas...
■Aš įsakęs.” Mat 28, 18-20. ra I,azny{‘03 r<''kalas, ten Nedarbas žudo tautos svei-
" Kežus, prieš pareikSdamas m<“S. tann,e “kotl ,sav0 batingumį, žudo tautos fizi-

■ meninius reikalus ir siekti nes įj» dvasinesi jėgas, stato

RADIOS
• , ,, ir x no m.iA ra Bažnyčios reikalas, teniš {sakęs.” Mat. 28, 18-20. 7 / , A.. ¥ ¥. mes turime aukoti savo as-lezus, pneš pareikšdamas . . , . . ,.... meninius reikalus ir siektisavo paskutinj norą, savo ¥ ¥., , , Bažnyčios geroves,testamentą, pabrėžė savo val

džią: Man duota visa vai- Tiesa, tapti misijonieriais, 
džią: “Man duota visa vai- vykti į misijų kraštus, skel- 
paskutinis noras, Jo testą- bti Kristaus mokslą stabmel- 
mentas, tai ne paprastas pa- džiains ne visi gali, bet pa
tarimas, bet aukščiausios dan- dėti misijonieriams gali ir 
g-škos valdžios įsakymas. Po privalo visi.
šių žodžių seka pats Įsaky
mas: “Eikite tat ir mokykite 
visas tautas...” Šiais žodžiais ateinie Tavo Karalystė’’, bet 
Kristus paskelbė pasaulyje paklauskime savo sąžinės, ar 
misiją, kuri turi apimti vi- mes, iš širdies taip meldžia- 
sas tautas, pradedant nuo mės? Gal tai yra tik mūsų 
kultūringiausiųjų ir baigiant tušti bejausmiai žodžiai? Pa- 
laukiniais stabmeldžiais. A- klauskime savo sąžinės, ką gi 
paštalai tą gerai suprato ir mes darome, kad toji Dievo 
su džiaugsmu vykdė savo Mo- karalystė ateitų įr įsiviešpa- 
kytojo valią — stojo į misijų tautų visame pasaulyj? Ar

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Manų Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50
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. Mlaldų Knygelė, juodais viršeliais ............................ 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

pavojun visos tautos likimą ir 
tuo būdu tampa mūsų didžiau
siu priešu.

Berods, mūsų kraštas mažai 
turi bedarbių, ir šiuos galė
tume gerai darbu ir pragyve
nimu aprūpinti, jeigu tiktai

______ šitas rūpestis būtų ne ven by- 10. Maldaknygė ir Bai. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
Mes kasdien kalbame: “Te- "ausybės ir vavivaldybių bet U uitai’a^Mel“ais’be kak125

ir visos visuomenes rūpestis, Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina---- 1.75
L-as “DX.”

SPECIALIS SUSIRINKI
MAS

- - - - - - - . Dariaus-Girėno Moterų Au-
darbą. Jie tad ir buvo pir- daug maldų, šv. Komunijų I xiliary 271 skyriaus susirin- 
mieji misijonieriai. Vieni jų aukojame misijų intencija, ar kjmaB įvykg trečiadienį, gruo 
eina pas rymiečius, kiti pas daug aukojame pinigų misi- džio lg d, g Vftl vakare p 
graikus, treti pas žydus ir jų reikalams, išsižadėdami j. Ju§ko8‘’svetau^j prįe 2417 
taip išsisklaidė po pasaulį, savo malonumų? Nj žodžiais, gt Visos nargs e-Po
Kad tas darbas būtų ir to- bet darbais būkite Dievo Ka
liau tęsiamas, jie mirdami pa- ralystės platintojai žemėje.

NEDARBAS ŽUDO TAUTOS SYEIKINGUMJį

13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, .... 1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ............................ 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais .............1.50
16. Maldų Knygelė,-baltais viršeliais ...........................  1.00
17. Aukso 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.

STKOMBEiRG-CABLSGN, RCA VICTOR, RADIO- 
NAS, PHILCO, ZENLTH ir kitos padarys Kalėdas 
daug linksmesnes. Galite išmainyti savo seną radio, 
o tik mokėti kitais metais.

sat kviečiamos skaitlingiau
siai atsilankyti reikale dova
nų ex-kareiviams ligoninėj ir 
Kalėdinės Puotos Vaikučiams. 

Kiekvieną metą yra teikia-
Jau keleri metai, kai nedar- matyt, nervų ligos, kurios an mos tam panašios dovanos, 

bo našta yra visu' sunkumu ksčiau labiausiai plito tarp mūs broliams lietuviams ex- 
užgulusi darbo žmogų — dar- bedarbių ir darbo nustojusių j kareiviams, kurie randasi kal
bininką ir valdininką. Jau ke- žmonių šeimų, šiandieną jau po invalidai Hines Memona! 
leri metai, kai visuose pašau- dažniau ir plačiau persimeta ligoninėj. Todėl yra tam tik-
lio kraštuose slankioja bedar- ir į dirbančiųjų sluogsnius. 
bių armijos, kurių žmonos, To reiškinio negalima paaiš- 
vaikai ir tėvai kenčia skurdą kinti baime dėl egzistencijos, tus. Pri© progos reikia pažy- 
ir marinasi badu. Skaitėme bet tenka ieškoti jam aiški- mėti, kad šiam metui išrinkta 
spaudoje, kad nedarbo žaiz- nimo sąlygose. yra gabi ir sumaninga ponia
dos visur gyja labai iš lėto. j Tuberkuliozas _  yra an- Francis Prihodski, kuri nenu-
Čia turiu galvoje pačią nedar- 'traa a ciJ6s an. ilstančiai darbuojasi visose or
bo ligą. Gydytoją praktika ro Ugos 8imptonas Nenor. ganizacijose ir yra susiiauku- 
įo, kad ir fizinės bedarbių n- malMS dska? or. si daug pasisekimą. Taipgi ti-

is labai sunkiai pagydomos. ganizraas siipn5ja; primiausiai kim5s’ kad ir 5itanle 
redicinos gydytojai, gydą be- naikina vigng kflno rjefca|l) af to užvaldyta “RehabJIita.

darbius už dyką, tvirtina, kad sargM rezervU!s bet kai jie tion” parodys savo gabumus 
ne vien kūno sužalojimai, bet tada organizmas i- “ nenuilstančiai darbuosis, y-
ir visos kitos Ugos bedarbiuo. maigtni or_ pajs tokioj svarbioj rolėj,
se labai sunku įSgydytl. Yra ganizmo ląsteles — organlz-1 Nemažai finansų reikia su- 
pastebėta, kad bedarbiai,, y- mas gilpn8ja> nykgta žmogan9 kelti, idant visus apdovano- 
pač bedarbių vaikai, iytmai fizinįR ir dvaainė8 vs. jas kokia dovana, prie to dar
dainiau reikalin^ yydylajo |iMsiai priejnama prie wrvp
payelbas «i dirbaniius emone., SUvartojimo gvnbės
bei jų eeimos nonas. • )a,|aikymui. ' ,

Tirmas ženklas, dažniausiai Negotumag nepaprastai gi|. 
pnverčiąa bedarbius kreiptis pnjna bedarWus |abei prielan.
į gydytoją, yra nervų patri 
mas ir nervų ligos. Bendras 
nerrvozas, virškinamųjų orga
nų nervozaa, širdies nervozas 
ir kt. — tai pirmieji varge ir

5LONO?

Have

5R.UNETTE7

Jlist
GRA>HAIR. YOlz

ra komisija, kori šitą daly
ką svarsto ir prižiūri per mė

Be Progressive sbout your sppesrsnce! If you don’t likę the 
color of your hsir—chsnge it!

CLAIROL Shsmpoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tint* your hair in ooe pleasant 
treatment. We’U help you select a becotning shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

tkit witb e tbm-htcb ttr/nnl y*nr
bat/r tnui m« will tr^t it rtturti it, pntpaitl, 
witbTW*»tini*ti*m/t CLAIROL

UVIKLY KINO. Couolnm
HAIM B«AUTY GU1LD
126-02 W«m 46th Strw«. N«w York City

LITTLE

kias sąlygas atsirasti kūne 
infekcinėms ligoms. Tos ligos 
bedarbiuose labai sunkiai iš
gydomos. Blogi butai ir men
kas socijalinis aprūpinimas

vSPiKE.-rm -me 
VERy SPOT VJHCRE I 
FOUMD A OuARYER.ONCET’I 
Boy.iF i could oiez fino 
AacnHHR OKJE mcce

OLO SAVING," LIGH*TX)IMG 
NEVES STOKES TV/ICET 1M 

SAMF PLACE”

M

alkyje gyvenančių žmonių po- <]ar daugiau gcrjna sąlygas • 
žymiai. Ne tik bedarbiai, bot . Marbil) ,
ir darbo žmonės, ekonominio ,, .. v » j-j r « • i’ klasėje. Ypač dideų pavojų I
gyvenimo sąlygų pasunkėjimo kejja plitimas džiovos, skro- I 
dėka ir dėka baimės nustoti fulioso (vaikų tuberkuliozo), | 
egzistencijos, labai dažnai ken , kaulų Iškrypimo ir 1.1 Tos j 
čia nervų ligų skausmus. Ir ligos žudo jaunimą — tautos'

Hipi

26 šmotų Comunity Silver vertės $35.00 už $
Iš Aukso Ir Sidabro Yra Geros Dovanos Dėl Kalėdų.
Elektrikiniai toasteriai po .......  .................... sac
Gražūs smoking standai po........................ . .  QQC
Ant stalo lempos po .........  ............................98c
Kiekvienas lietuvis gaus grabu kalendorių dykai.

10S. F. BIM JEWELRY
3343 S. Halsted St.

SUDRIK RIRNITURE MflRT
3347 S. Halsted St.

JOS. F. SUDRIK, INC.
3417 S. Halsted St.

KRAUTUVUS ATDAROS K02NĄ VAKARĄ

WCFL, 970 kil. radio stotis. Nedėliomis nuo 5 iki 
6 vai. po pietų radio valanda leidžiama Budrikb.

CHEE;X V/OMOEP 
IS TV4AT?

b-'r . at-N.

By Bruce StuarT

’CAUSE AFTFS 
li6wrrwiuG_ striukes 
OMCET-NO MORF III

L4I» 50

k ScnUMk'C



Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Kmitas

(Tęsinys)
ksijus mėgina užsigrįžtl. Eupliemijus sulai
ko jį ir žiūri j veidų). Ir tavo akys prime
na man jo akis), tokios mėlynos ir malo
nios, kaip balandėlio, bet jis buvo baltas 
kaip marmuras, šiek-tiek rausvas sveiku 
kraujo rausvumu, bet kelionėje galėjo ki.k 
patamsėti, kaip tu. .Jo graži burna — ir ta
vo gul būt tokia, tik jų barzda pridengia — 
turėjo tokių saldžių, malonių išraiškų, kad 
iš jos visur jį pažinčiau — Ali! Tu verki, 
gerasai keleivi: ačiū už tas ašaras! O, pasa
kyk man, ar apie kada girdėjai?

ALEKSIS (sumišęs): — O, taip, gera
sis tėve! — Atleisk man, suklydau, —- tu 
toks geras ir malonus — tuip, garbingas 
pone, aš lyg kų atsimenu — lyg -—

EUPHEMIJUS: — Sakyk, sakyk, dėl 
dangaus, kų tu atsimeni?

ALEKSIS (liūdnai): — Gaila, kad taip 
mažai galiu pasakyti.

EUPHEMIJUS: — Bet norėčiau ir tiek 
išgirsti.

ALEKSIS: — Atsinnnu, kad kokie ke- j grūmojančiais vabalais! Ne, 
turi - penki metai atgal, atvyko į Edessa

p p a n n a s

NAUJOJI LENKUOS VYRIAUSYBĖ IR VILNIAUS 
KRAŠTO LIETUVIŲ BOKLĖ

Lenkijoj neseniai pradėjo nyčiau, kad taip. Mat, dabar- 
,, , , . v . .veikti nauja konstitucija, kuri tinis Lenkijos prezidentas y-

ltt Į**?,’ K“1?“1 .mugą ' latybėa prezidentui .ateitie ra ne tik mokslo, bet ir ,11-
,r prieš inirtĮ. Musų gyvybe Tavo, Sutvert-1 konatitn- dėlės inteligencijos žmogus,
jau, rankose, ar mes gvvi, ar mirę — budi- , . .
me, ar miegame. Bučiuoju Tavo maloniu ra- C'J& ‘,rezldenta *«*» '"<**’ patraukti savo
aku, kuri taip smarkiai įtempė meilės ir Pavedusi prie nulio ir vieniu- pusėn. Visi nuosaikesni ien- 
kentėjimu stygas, o dabar jam maloniai at- telis jo užsiėmimas buvo re- kai jį rems.
leidžia ir glosto. (Klaupia). Tėve, kurs nia- I'reaentuoti ir pasiraSInėti pa Tiesa, daugelis Simtapro-
ne sutvėrei ir davei sielų Tavo panašumu, kištus popierius. Dėl tokios rentinių pilsudskininkų vis
leisk, lai kūnas čia ilsisi tėvynėje, o sielų būklės Lenkijoj nemaža yra dar tebededa daug vilties da-
paskandyk savo amžinosios meilės liepsnoj, kurta įvairių anekdotų. Kuo- Kartiniam Lenkijos kariuome-
(įeina į kambarį ir užsidaro duris). niet buvo priimta naujoji kon nės vyriausiajam inspektoriui

SCENA VI. Ten pat. 'stitueija ir susirinko nauja- gen. Rydz-Smigly, kad jis pa-
sis lenkų seimas, visus labai kreips Lenkijos vyriausvbėn 

Įeinu .nirtuliu, »u užkandžio lakšte ir l|ol„jn() klaUfi,„as. kas buii jiwns
gėralo indu. Dešinėj rankoj laiko1 bonkų. 

GlItTULIS: — Už kelių miliutų Efuplie-
mijus ateis pusryčiauti ir atras viskų pa-

toliauf Idėjiniai pilsudskinin- kryptimi, bet ta viltis mažai 
kai tikėjosi, kad dabartinis teturi pagrindo.

.Il.Jk.t) levvik J V.ae.aaaa* **. V Ikl.VlJ pvė . . ,
prastoje vietoje. Jis paragaus gėrimo ir at- en .l,k)‘S prezi en s P10 • j j- artimų Pilsudskiui asine- 
ras jį skanesnį kaip visados — ir pakratys Afos<*lckl* bus pakefstas ku- dabartiniam lenkų kabi-
kojas. Kokia lengva ir smagi įnirtis! (Su 
duosią sau į krūtinę). Nutilk, tu neramioji 
sųžinė! Jau pervėlu — gėralas jau sutaisy
tas ir nuodų negalima išimt. Prie to, atsi
mink Ardea, su visomis ligomis ir mirtimi 

ne metas ai-

nuo nors kitu asmeniu, sun-. ....., ’ . , jnete paliko dar pagarsėjęstaproeentiniu pilsudskininkų, .... ,. , , .. . gennanotilas pulk. Bekas.ir kad jiems prasidės nauja i„
era (gadynė). Bet tai nebuvo 
tikrovė.

Išrinkus prof. Moseickį vėl

Pirmadienis, gruodžio 16, 1935

"ALL FOR MR. BINGO”,
mc oossuMivs 
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keli vieno turtingo Romos pono tarnai, jo 
ieškodami. Jie turėjo su savim daug dova
nų tai ir man teko gera išmalda.

EUPHEMIJUS (atsidusęs): — Tik tiek? 
Deja, jie nesurado Aleksijaus ir tuoj sugrį
žo. Aš vis tikiuosi — gal tuščia viltis — kad 
jis sugrįš. Prie stalo jam vieta visuomet pa

likta; jo kambarys, iššluotas ir švarus, die
nų ir naktį jo laukia.

ALEKSIS: — lštitsų, tai graži meilė! 
Taip, gerasis Eupl\eniijau, nenustok vilties: 
tavo sūrius sugrįš.

■ EUPHEMIJUS: — Ar ištikrųjų taip ma
nai ? Ar tik tų sakai, kad paguosti tėvo jaus
mus?

ALEKSIS: — Tai būtų menkas atsily
ginimas už tavo meilę.

EUPHEMIJUS: — Meilė? Kokia meilė? 
ALEKSIS: — Ta gailestingumo meilė,

1 kuri net angelus prie tavęs patraukė, tai 
kodėl gi ji nesugrąžintų tau sūnaus?

< EUPHEMIJUS: — Ačiū tau, Ignotai! 
Dieve duok, kad išsipildytų tavo žodžiai! 
Dabar norėčiau iš tavo lūpų sužinot apie 
tavo tėvus, kur gimei ir augai.

ALEKSIS (į šalį): — Gelbėk mane, 
Viešpatie!

EUPHEMIJUS: — Na, atidėsim tai ki
tam kartui. Mano žingeidumas trukdo tave 
nuo poilsio, kurio taip esi reikalingas. Štai 
ir tarnas, kurs parodys tau kambarį. Lai 
Dievas tave laimina! (Išeina).

ALEKSIS: — Ačiū Dievui, tyrinėjimo 
valanda praslinko. Dabar viskas bus lengva. 
(Įeina Prokulius, nešąs užkandį).

PROKULIUS: — Na, ponas Palmeri, tu 
tur būt pailsęs. Ir kambarį tau pataisiau, 
nors jis ne toks puikus, kaip aš norėčiau.

ALEKSIS: — Man bus geras bet koks 
užkampis.

PROKULIUS: — Gerai, kad taip saky
damas pavadavai mano tų patį pasakyti. Ma
tai, nors namai čia dideli, bet ir įnamių ne
trūksta.

ALEKSIS: — Be abejonės. Daugiau ir 
nesiaiškink, nereikia.

PROKULIUS: - Viena kambarių eilė 
turi būt visuomet tuščia, nes ji skiriama tik 
geriems, gerbiamiems svečiams. Manau, kad 
supranti, kų noriu pasakyti.

ALEKSIS: — Meldžiu tamstos daugiau 
neb'aiškinti. Bile kampelis man bus geras.

PROKULIUS: — Kadangi aš manau, 
kad čionai užtruksi tik kelias valandas ir 
vėl į pasaulį keliausi, lai užteks mažo ir 
neperpuikiausio kambariuko.

ALEKSIS: — Bile kur, gerasis tamsta.
PROKULIUS (atidaręs jiakampės du

ris): — Ar ne malonėtum čionai pasilsėti?
ALEKSIS (šypsodamasis): — Žinoma, 

man bile kur bus gerai.
PROKULIUS: — fttai ir užkandis. Pa

sistiprink ir ilsėkis ramiai. (Išeina}.
ALEKSIS: — Ar gi tau jau bus pasku

tinis mano gyvenimo miegas? Ar gi mano 
širdis jau paliaus plakusi ir siela šiandie 
atsibus danguje? Taip atrodo. Nes štai vėl 
sugrįžau kelioms valandoms į mano gimtinę. 
Taigi, sulig prajiušyste, čionai turiu išleist 
paskutinį mano kvapų. Esu pasirengęs. — 
Mano likimas geresnis negu mano rankose. 
“Ar gyvi, ar tiumirę, mes priklausom Vieš-

04 VOU MOK YMOOOKT to
FOOO AdlQ0«lM*.fX»M CMO.T'VOO <KX»HX TOl

Z
»>Tačiau ir jo padėtis nėra aiš

ki. Štai jau jis seniai pasvei
ko ir eina savo pareigas, o

manuoti. Ką aš dabar darau — tai mano' prezidentu, jie, matomai, to- ™>“ečią .pauda vis tehftkeha
pasiiiuosavimui. Dabar pažiūrėkime į mūsą liau nepanorėjo palikti sta- “<Jr“n? r
svečią. (Atsargiai žiūri į Aleksijaus kamba-|tiat„ ir „.(„„„dojo ww pasn.bzdotms kallut-
rį). Miega kaip negyvas. Niekados nemačiau. „auj * ,eIlk kad.pulk. Beko atmata-
taip sunkiai miegančio žmogaus. (Padeda sa-| t. . . , , tydinimas yra dienų klausi-
lia lovos laiškų). Šiam popieriui čia sau- J'BU aJan • r 4 nias. yra garnių, kad Beko 
giausia vieta. (Įpila nuodus į indelį). Galiu nHb ’,a ma^on,e 6* tal’ yįetą užimsiąs buvęs užsienių
pasakyt, kad gėralus jau nuo seniai čia bu- Jtad • naująją lanką vynausy- reika, miniat ris * žaJeskis. H „.„...„ri,, n. MIM TIIDAIiTCTH
vo padėtas, teigi aš neatsakomingaa. Bet,k« P'llk- Slavekae, j()kios abejua58j Ua,ld“B mtmatenu, lte- MIN. TURAUSKAS ATSTU
štai jau ateina poitas. O, Viešpatie, kad vis-,110 I*dk Pristoras, vienu žo- Lenkijos
kas greičiau užsibaigtų! Aš čia palauksiu džiu, n įėjo didžiausi ptlsud-

skininkų sulpai. Jiems t>uvo . v . . ..... ...„ . , . ir užsieniu politika, nes tikrųpavestos visai nereikšmingos, ...
’ T ta u ’ vyriaus ! 8»erinan0*“W Lenkijoj nedaug

Įeina Eupliemijus pro kitas duris. b įėj visai a’sn,enys t:.‘Va- Be to’ kalbaina’ kad ' lietuviai .traktuojami kaip nisteria E- ^rau8k“’ j™™
EUPHEMIJUS: - Kaip man patinka 'lnaža benUr0 teturĮ 9U toU. parijai ir jiems nepri ................................. ...........

ir pirmas pakelsiu riksmų. (Pasislepia). 
SCENA VII. Ten pat.

r

tuvių persekiojimas Vilniaus VAUS LIETUVAI SAN
u^iernų kraSte ne tik nrattmaM. į tarvbs valstybbse

reikalą nnmeterm., pasikeistą • M Tas ! ---------
ir jam atsistojus- valdžios 1 
pryšakyje: Vilniaus

KAUNAS. — Lietuvos pa- 
siuntinys Čekoslovakijai mi-

į vra akredituotas Mažosios
tas svečias! Jo balsas toks saldus, jo veidas premierus į“““?- ^tema Bet el.mentertei,' f“1?“™* valstybes, nuvv-
primena man veidą kurį taip mylėjau. Jo ( kviaatek žmofius, k„. “ L?"V0’ '"‘"‘r1““. “»8 'r teimą. Tai kaip gi čia spau- k" k B^arestą itetkt. save
meile beveik kaip tikrojo sunaus. O kaip . . dabartinis Lenkijos premierus' , , . . ... skinamuosius rastus. Lapkn-
noriu gerti! (Ima taurę ir deda prie lūpų, ris labiau bus lojalus prezi- esųs didelis lenkų

dos gandus suderinti su tik- .. . .. a
lMrtuvi'* renybe! Iš to tegali būti dvi'^1.*1' ‘""T P“/

• .v , , ......................kalbėjimų su Titulesoo ir auki išvados: arba kairieji nezi- ...
, . .............. , slais rumunų uzfeiemų reika-būtų, no kų daro dešinieji, arba . .....v lų ministerijos valdininkais.

bet etai-iš pradarytų kambario durių girdi- dentui, ne8u j®01,' susitarimo šalininkas,
si iškilmingas balsas). 'Tuo tarpu pne Pilsudskio j

ALEKSIS: - Eupl.emijau, sergėkis! i kaip tik buvo atvirkščiai: j Ar taip ištikrąjų
EUPHEMIJUS (Krūptelia ir pamato P*1“ pre«He«tes buvo lojaiue bent tuo tarpu tvirtinti aega- viri tie gandai ekle.dz,a,m

taurę ant stalo): — Iš kur čia tas balsas? visoms Pilsudskio pastaty- Įima. Galiu tiktai pasakyti, tikslu suklaidinti. Mes, vii- LIETUVIAI DAKTARAI:
Ar man tik taip pasirodė? (Apsidairo). Niektoms vyriausybėms. Kokia iš,kad kol dabartinis lenkų pre- nieciai, su tikrove esame ge- f,rhvr if#, nEMlMk <«<& 
ko nėra, tai tik įsivaizdavimas. Koki^geras | to galima padaryti išvada? mieras nebuvo valdžioje, jis rai apsipratę ir apie, viską oRovehtu o«i7
tas pakeleivis! Aš jį norėčiau priimti už į Išvada gali būti viena: da-J lietuviams buvo gana priei- sprendžiame ne ii gandų, bet
sūnų. O, net mano lūpos peršti nuo trošku- bartinis prezidentas nori nu- namas žmogus ir su lietuviais iš veiksmų. Tuo tarpu lenkų
lio. (Vėl prikiša taurę prie lūpų ir vėl tas gįkratyti pilsudskininkų glo- neblogiausiai sugyveno. Ta- valdininkų veiksmai Vilniaus 
pats balsas sušunka): “Euphemijau, sergė-, ba įaį jaiu pavyks? Ma- čiau negaliu užtylėti ir to, krašte lodo visai kų kitų.
kis!” į 'kad jam esant Lenkijos vi

EUPHEMIJUS (Vėl padeda taurę ant *

8»M • TALMA.N AVB

>43> W. MARQUETTK ROAD 
utbrrojAs ir chirurgas 

vai. Ir 7—» Vak. 
K«tv. Ir Nedaliomis susitarus

stalo): — Ko aš turiu sergėtis? Nejaugi ši-1 AKIŲ OTDYTOJAI: 
to nekalto gėrimo? O, ne. Bet aš pažįstu tų | 
balsų! Tai mano brangus Aleksijus kalba; 
kur iš toli, o gal iš dangaus. — Jis gal ma
ne bara, kad priėmiau tų keleivį į jo vietų.
Ne, taip nebus, brangus sūnau! Bet! — ko-, 
dėl jis kalba, o nepasirodo? Tačiau, bran-1 
gus sūneli, kad ir tu negirdi, aš išgersiu už * 
tavo sveikatų. (Pakelia taurę aukštyn ir 
kai nori išgert, Aleksijus įbėga ir išmuša 
taurę iš jo rankos). |

ALEKSIS: — Negerk! Tai baisūs nuo- ,
’ trump*r»ry«e Ir tollregyste. Prlren-

EUPHEMIJUS (šaukia) — Ei, tarnai!
Eikit čia kuogreičiausiai! (Įeina Prokulius 
su tarnais, Aleksis atima nuo Girtuiio bon- 
kų ir pastato jųi ant stalo. Visi apie jį su
sispiečia).

PROKULIUS: — Kas čia yra? Kas at
sitiko?

EUPHEMIJUS: —‘Kas nors įpylė nuo
dų į muno taurę. Čia kas nori mane nužudyti

PROKULIUS: — Kas tamstai tą pasa
kė?

ALEKSIS: — Aš.
PROKULIUS: — O iš kur tų žinai?
DAV1S: — Girtuli, tu sutaisei tą gėri-J 

mų. Tu savo gyvasčia už tai atsakai! Pasi-' 
aiškink. I

OIRTULIS: — Gėrimas buvo tyras kaip 
dangaus rasa, kai aš jį Čia padėjau. Aš .ne-z 
galiu žinoti, kas man nematant Čia atsitiko.
Geriausiai žino tas, kas paskui įpylė nuodų. 1801 S. ASHLAND AVENUE

PROKULIUS: — Ką tu įtari? Sakyk Platt Bldg., kamp. 18 St. 
tuojau!

GIRTULIS: — Tų, kuris pirmos pasa
kė, kad čia nuodai. Iš kur gi jis galėjo ži-

DR. VAITUBH, OPT.
LIETUVIS

OOTOMETRICALLY abju 
SPEC1AIJKTAS 

Palengvins aklų Įtempimų,
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svalglųio, aklų aptemimo, nervtiotu

AMERIKOB LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Ofiso Phone RM. and Office Tel CANal 8187 

PROspect 1028 2860 8. Leavltt St.
JANal 0706

Hes. PROspect 6660

OR. J. J. MRSKAS ' D?-I'-Z’ZA™IS

kurki

PHYSICIAN and 8URONON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFF1C# HOURS
t to 4 aad 7 to • P. M. 
Sunday by Appolntment

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTBD 8TRBBT 
Rezidencija 8400 So. Arteslan Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet I Iki o y. vakaro

Ofiso: Tai. LAFayette 4017 
Rea: Tol. HCltlock «80

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valkudbs: 2-4 U- 0-8 Vai. vak. 

Kezldeniljoe Ofisas: 2664 W. 6»th St 
Valandos; 10-12 ir 8-9 vai, vak. 

earedomlg Ir Nedėiletnla pagal sutari

gla teisingai akinius. Visuose atsltt 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodanfila mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
i Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANAononmuMB

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHJLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėl lomia pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 88t8 
Ree. Tel.: HEMlock 0141

Resld.; 2S16 W. 89th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvla Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofteo vai.: 2 iki 4 Ir 4:80 Iki 8:30
Tel. BOUlevard 7042

DR. C. L YEZaiS
dbntibTajb

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
aru 47th straat 

Val.l kuo 0 Iki • Vakaro
Mrodoj H«A1 mtertĮ

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

noti? Nuodai yra ant jo liežuvio. Tegu įro- ^.V*
.... .. , y. , 1 ral. vakaro. Nediliomia nėra<lo, is kur jis žino$ kati čia buvo nuodų.

(Bus daugiau) -
įkirtų valandų. Room 6. 

Phom CANal 0623

Tel. CANal 4112

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 
Seredomls Ir Nedėltotnls pagal sutarti 

KKBIDhiNCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubllc 7848

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 4-*—S p. m. 

Nedėllomts pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 6918—14 
Rea vtetory 2141

UR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-B< nuo •t88-*(S0
786 WEST 35th STREET

H A Ii C 8 L A 1 T A

OR. CHARLES SE6AL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
I lutMe

CYIICAOO. ILL.
Telefonas Minvvay 3880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 18 Iki II vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 13

GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
4631 SG. ASHLAND AVĖ. 

Tol. Taros 8884 
Ites.c Tol. PLAaa 8800 

Valandos:vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 12 , . ------ « . w
vai. po Pietų Ir T »« 8:M upv * rr**‘ •• *

valandai o*n*t Madonomis nuo II Utį 11 dlaaa

Tel. CANal 2845

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS '

2158 W. CERMAK ROAD^k
Vai.: 8—4 ir t—i vai. vakare
rMŽ raffSr

Tai. CaMai 1402

DR. P. ATMNAS
DBNTISTAtf

1448 SO, 4>th CT„ CICERO, ILL 
Uar., Ketv., ir Pėtn. i8-l vai. 

8i4T ao. malhted ar., chicago
PanteL, Bered. Ir SUbat 2—8 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0482

DR. A. J. J AVOK
O/fice: 2643 W. 47th Street' 

Vai.*. I iki 6 popiet, 7 Iki I vak 
Nedalantis pagal sutArtJ

Phone Hemloek 2061
DR. JOSSPH KELLA

DKNTISTAS 
6SM 00. Wotftom Avenue

V&landoe: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedaliomis pąg»t sutartį

Tel. LAFayette 3001

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurge 

OFISAS IR RBK,
2519 W«rt 48rd 8tmt

Valandos: Nuo I iki 10 nrtala — 
1 tTpoete* — « Al lt A vuk------ -  nm. U ryt. tel 1



Pirmadienis, gruodžio 16,1935 B BXg8XS=rr'

MAHANOY CITY, PENNA,|N“orta ■ '*
40 VALANDŲ ATLAIDAI

; AVikaitis iš Tamaąua, kum '
Grigus iš Ringtown, kum P. 
Mockus ir Coal Dale, kum P. 
Garmus iš Easton, kun. Misi- 
jonierius Žvirblis, ir JO EK
SCELENCIJA VYSKUPAS 
T. MATULIONIS, kuris U- 
tarn. vakare atlaikė iškilmin
gus Mišparus ir savo atsilan-

“BC

Šv. Juozapo i«napijos baž
nyčioje gruodžio 8-0-10 dd. į- 
vyko 40 vai. atlaidai. 40 va
landų atlaidai tai didžiausia 
parapijos šventė, už tai per
šiuos atlaidus per visas Mišias kymu šiuos 40 vai. atlaidus 
buvo pilna bažnyčia žmonių. , padarė istoriškais Šv. J uoza- 
Taip pat ir po pietų dalis. po parapijos bažnyčioje, 
parapijiečių atlankydavo baž- 4() ya, ,itlaidai8 labai pa. 
nyčių. Per Mišparus bažny- tenkintį kiebonas kum P. Ces-
čia būdavo užsigrūdus. na, vikaras kun. P. L&uina-

Sekantieji kunigai sakė pa- kis ir parapijiečiai bei para- 
mokslus; Nedėlios vakare per pijietės.
Mišparus kun. S. Struckus iš Šv. Pranciškaus Seserys, 
Eynon, Pan. po Sumai kun. kurios mokytojauja parapijos 
A. Degutis iš Shenandoali, Pa., mokykloje, katalikiškai ir sko-

gŽfcC'i..

* •

Sohoolėj pereitų metų. Visi kas šypsodamas pasakė: “Ne, 
kiti lošėjai irgi yra išsilavinę, aš daugiau nevažiuosiu Eu- 
Tai tikrai liarboriečiai turės ropon, nes man šita kelionė 
du labai gerus tymus 3f metų. daug kaštavo.’’
C. Y. O. tymas turėjo pirmu- 1
tinį žaidimų Nedėlioj po pie Ludna žinutė — T. Muš
tų, gruod. 15. Visi Vyčių žaidi taikąs dar vis sunkiai serga, 
mai bus trečiadieniais 7:30 v. įJis dabar parvežtas iŠ ligoni- 
vak. Įžanga 10c. Ateikit! ir nės. Linkime greičiausio pa- 
pamatykit mūsų Basketballi sveikimo. Raporteris.
įlinkus žaidžiant!

Juozapas K romelis, vaisti
ninkas, parvažiavo gruodžio 
7 <1., po 15 dienų keliavimo 
Kiliojoj. Jis pamatė Ang'Ijų. 
Prancūzijų, Vokietijų, Lenki 
jų, Lietuvų ir Latvijų. Kada 
jūsų Raporteris paklausė ar

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

per Mišparus kun. A. AJaus- ningai papuošė altorius šiai
kas iš Maizeville, Utarn. po parapijos iškilmei.
Sumai kun. S. Norbutas iš Mahanojietis
■rackville ir Utarn per Miš-
P

(Acme Photo.)

Geležinkelio vagonas paverčiamas į bažnyčių. Vagonas yra 50 metų senumo. Vagonas 
prirengiamas gabenimui iš Mokena, 111. į Frankolrt, III. priemiestį. į tris savaites va
gonas bus katalikiška bažnytėlė.

Lietuvos miestai yių toki,,
kaip Amerikos miestai, Kro- lr nenorint ką vaire vi* buvo msn- 

. . i.as. Visuomet būs’.u dėkinga fudtl-melis atsakė, kad yra tiktai 
du moderniški miestai, t.y

•Turėdavau privilioti, kad vaigyią

arus kun. K. Klevinskas iš tio nan TAQ ik!kalėdinio programo, kuris j- me vienų iš stipriausių lygo- Ujinskas, Kolas, John Avelis, dienas,
Minersville. Siu I Au IK UAK I Au IS vyks Kalėdų vakare, parapi

jos svetainėje. Tų programų 
rengia parapijos mokyklosSekantieji kunigai dalyvavo 

atlaiduose apart viršminėtų 
pamokslininkų: kun. J. Kara-

CICERO
vaikučiai, kurie po vadovy-

... c. p. i Pereitų Antradeinį Šv. An-sį-e seseiįų jftu stnaį strlopiai 
ms, Shenandoali, kun. S. o- tano parapijoje pribaigė su rengiasi, Idant savo tėvelius 

binis, Sliamokin, kua- Dr- J- didelėmis, įspūdingomis ižkil- ir atsilankiusius svečius pa- 
Koncrns ir kun. J Kimias iš mėmig Keturiadešimtės Atlai- jįnksminus Ko puikiausia. 
Mt. Itannel kun. M. Dauman- dai Per atIaidų daikų vi. Sprendžiant i§ darbo ta8 pro.
tas is GirardviUe, kun. W. V. g. parapijonyg ir daugybė gramas bus labai puikus. Vi- 
Matulaitis is St. Clair, kun. gvečių> skaitlingai ir pavyz- si gražiai dirba, ir kag neat_ 
J. Azukas is Minersville kun. dingai lankėsi bažnyčioje, da-lgiIankyg tai «.pramistys good 
S. Mosuras ir kun. I Mi sus lyvav() pamaldose, Garbė .ci-;tiiną. ‘ Draugo Rašejas” 
iš .New =PluUdelphių,. kun. y. ceriečiams už-tokį glažų^ pa-1

1 11 1 11 vyzdį.

A.
N e s e n i a i suorganizuotas 

“basket-ball” tymas, suside
dantis iš jaunuolių, Raudonos

VYČIU 14-TA KUOPA
Ciceros Vyčiai dabar ren-UtlllUb 12> JclLUlUOllŲ, LVlLU-CIUIlUb v |

Rožės kliubo, jau smarkiai 8iasi Pri« iv<kio'

o Klaipėdoj vienų
je. Tikimės užbaigti sezonų Clemence Budris, Peter Geni- dienų.
taip kaip pradėta — viršuj, išauskas, Charles Kucbinskas, Garlaivio kelionė nuo New

Pirmauienį, gruodžio 16 d., pr Tony 1?adžius; York buvo gan gera, Jiet grįž-
įvyks priešmetinis sūsirinki-i Vienas tymas žais C. Y. O. tant buvo trįjų Jienų audra, 
mas. Yra labai svarbu, kad' ly8°h 0 kltas žais Vyčlli ly' | Ant galo mūsų keliaunin 
visi nariai atsilankytų. ®°'1'

Taipogi prašoma narių už-1 Anton Mockaitis žaidė 
simokėti visus užsilikusius . Basketball Washington High
mokesčius, idant 1935 m. fi------------------------------------ --  I
nansai balansuotų prieš metų
pabaigų.

Naujų narių gavimu visa
dos džiaugiamės. Todėl kvie
čiame (Jieeros jaunimų prisi
rašyti.

Anastazija Jaukšaitė.

Nuo Reumatislcų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kurli lultilcia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

nal. kuri man pasakė apie Trlnar’* 
Bltter Vyną".

Trlner’s Bltter Vynas yra senas, at- 
Klaipėda ir Kaunas. Visi kiti sakantis Šeimynini* vaistas, kuris ap-

yiti IllHZl nilCbteliai. Juozapas gojimo, blogo kvapo, orios nesveiku- 
Kromelis buvo Kaune tris i «nu lr negerumų sąry*y su vidurių

neveikimu, lr priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitam*. Galite gauti Jo 
visose vulstlnėae.

TRINER’S ELIXIR 
’ OF BITTER WINE

Jote p h Triner Oompany, Chicago

VENETIAN MONUMENT Cll., INC.

DOMICĖLĖ LINKIENĖ’» • I» f**-
(po pirmu vyru Jurienė) 

(po tėvais Miknitaltė)
Mirė gruodžio 12 d., 1935

m., 6:12 vai. vakare, sulaukus 
pusės amžiaus.

Kilo iŠ Tauragės apskričio, 
Kaltinėnų parapijos, Tasauris 
kaime.

Amerikoje Iftgyveno 35 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą. 4 dukteris: So- 
phie Pankauskienę, Helen 
Phillips, žentą Antaną. Julią 
Schultz, žentą Juozapą lr Stel- 
lą Linkus, brol) Jurgj Miku
tį ir brolienę, seserį Ir švoge- 
rj Kazimierą ir Dominlaą a- 
volius ir gimines; o Lietu
voje sūnų Steponą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4621 S. 
Falrfleld Avė.

Laidotuvės |vyks .uitradtenĮ, 
gruodžio 17 d. IS namų 8 
vai ryto bus atlydėta J Gimi
mo Pan. 8vč. Mar. parag>. baž
nyčią, kurioj Įvyks gedulingos 
ptSfnaldos už vėllonės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoftirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy
stam us-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, I Mukto rys 
Žentai, Brolis, Brolkaiėy Se
suo, švogeris ir Giminės.

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

veikia. Ig keturių lošimų lai- būtent savo metinio bankieto,
INDIANA HARBOR, INU. I

.nėjo tris. Tai lakai gerai.' K™odžio 17 d., įer kurį rinks
Gražu matyti jaunimų lošiant 
su savo tautiečiais.

Darbas apie tų naujų orga
nizacijų labai gražiai eina. 
Vadų susirinkime pereitame 
Penktadienyje vienas iš ga
bių jaunimo veikėjų, Juozas 
Palubinskas pareiškė naujų 
mintį. Sakė, kad organizacija 
yra labai puiki. Visi vadai 
su ja sutiko ir pradeda tik
rų darbų, įdant tų mintį pa
darius veikminga ir vertinga. 
Kas tai bus, tai dar nevalia 
pasakyti, bet tik tai yra fak
tas, kad tas naujas darbas 
bus siekimas vieno iš geriau
sių darbų. Tų patirsime grei
toje ateityje.

Visi, kurie nori gerai lai
kų praleisti rengkitės prie

A. I-A.
DANIELIUS RUZGIS
Mirė gruodžio 13 d., 1935

m., 11:50 vai. popiet, aulau-
kę* 25 inetŲ amžiau*.

Kilo ift Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

motiną Oną. tėvą Mykolą. 3 
aeserin: Bronlslavą, Moniką ir 
Anielę lanuėannklenę. ftvoąer) 
Juozapą, 3 broliu*: Juozapą 
ir brolienę Eleną, Joną lr My
kolą, ir gimine*.

Kūną* pašarvota* 4556 So. 
Paulina Ht , Chicago, Iii. Tel. 
BOUlevurd 8432.

I lAldotuvėn Įvyki* Antradlen), 
gruodžio 17 d.. 1935 m. 18
nariui 8 vai. ryto bu* atlydė
ta* | Sv. Kryžiau* para p. baž
nyčią. kurioj (vyk* gedulingo* 
lažnialdo* už vėllonio sielą. 
Po pamaldų bu* nuiydėtaa j 
Sv. Kazimiero kapine*.

NuoėlrdžlHi kviečiame vl*u* 
gimine*, d raugu*-gn* lr pažy- 
Htamua-n* dalyvauti ėioae lai
dotuvėse.

Nuliūdę Miltina, Tėvą*, 8e- 
nery*, Broliai, Broliiuiė Ir Gi
minė**. ,

laidotuvių direktorių* I. J. 
Zolp. Tel. BOUIevard 5203.

1936 m. valdybų, jiagerbs šių 
metų valdybų. Šįmet pirminin
ku yra J. Dainelis. Šiam da
lykui triūso nemaža bus pri
dėta, idant pagaminti patrau
kiančių puotų. Per šių šaunių 
puotų, kuri rengiama vien tik 
nariams, bus įvykdinta “grad 
bag”; žinoma prieš Kalėdas 
reikia dovanomis mainytis. 
Teatralinės programos taipo
gi netruks.

Kas link kuopos basketball 
tymo, neabejotina, kad turi-

Trečiadienio vakare, Švento 
Pranciškaus gyin. salėj mūsų 
Vyčių 55 kuopos Basketball 
tymas atsidarė savo sezonų.

Taipgi mūsų jaunimas pri
sirašė prie C. Y. O. (Catholic 
Youtli Organization) dėl ža> 
dimo Basketball. Taipgi du 
tymai veikia. Gustis Mika
lauskas, mokytojas (Coacii) 
Basketball, ir Petras Poškus, 
inanadžierius, padarys tymus 
iš šitų vaikų: Bill Dragūnas, 
Anton Mockaitis, Gus and 
Frank Mikalauskas, Frank

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUŪE1KIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

įdirbėjai aukitesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ohicagoj

------—o--------
: Suvirš 50 metų prityrimo 

----------- o-----------
Pirkite tiesiai ii dirbtuvei ir 

taupykite pinigus 
----------- o—--------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

——o---------—

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ONA MAAliTIESfc 
(l»o tėvai* Tamošaitytė)

Mirė gruodžio 14 d., 1935
m., 6:15 vai. ryte, auluuku*
pusės amžiaus.

Kilo i* Tauragės apskričio, 
Pagruniončlų parapijos, Užbu- 
duklų kaimo.

Amerikoje Iftgyveno 30 me
tų.

Paliko didellanic nuliūiMmc 
Kūnų Antaną Ir marčią Caro- 
line, 2 dukteris: Antaniną 8a- 
moAklenę ir žentą Joną, Oną 
lllnderer lr žentą Clem, 2 se
seris: Kotryną Kulzlnleuę ir
Magdeleną Petraltienę, 2 a- 
nūku*: Marion lr Eilėn ir gi
mines; o Lietuvoj 2 brolius: 
Joną ir Juozapą, seserĮ L’rėu- 
1ę Mažeikienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 144 2 8.
«9th Ct. Tel. CICero 1898.

Laidotuvės įvyk* antradienį, 
gruodžio 17 d. 18 namų 8 
vai. ryto bus atlydėta J Sv. 
Antano parapijos bažnyčią Ci
cero. kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už vėllonės stelą. 
Po pamaldų bus nulydėta Į 
Sv. Kazimiero kapines,

NuoMrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stnurua-as dalyvauti 8loae lai
dotuvėse.

Nuliūdę: KOmis, Dukterys,
Koa-rys, Žentai. Marti, Antikai 
ir Giminė*.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkų*. TH. CICero 11»».

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ 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: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

XI*
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų nefc 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

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

ĮSPŪDŽIAIh 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 priruoštų laiš
kutį tuojaus siųski© mums.

' OI* nuplėšti
Gerbiamai “Draugo” Administracijai:

Siunčiu au 81uo laliku t............ už kuriuos pražau kuogretčlausla
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VT8K. P. P. BUČIO KEUON48 — gl.OO 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.80
KUN. J. A PAULIUKO — 8.00

arba:
Hlunčiu tJ.80 už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas 
Mano adresas: *

Vardas, Pavardė

.Street

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmon6s, kurie dėl senatvė* arba ki

tokios priežasties Jaučiasi silpni Ir 
nesveikos, atgauna savo Jėgas, svei
katą lr pasidaro stipresni Ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUOA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų lr vyrų, kurte susi
laukė nenatvės. Jis padaro Juos svei- 
kesniais, tvirtesniais lr priduoda Jiem* 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esat* 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite didelj pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas vlsoe* 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamtgdžlo-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
Jlraų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų LlnosuotoJa viduriu 3Be Ir 
K«e

HILLlONS OF POUNDS H AVI BEEN 
USED BYOUR COVEPNMENT '

Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lackmicz ir Sons2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

S. C. Lataicz 42-44 E. 108tb St. 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

J. Uobn
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
I. F. Raibjns
S. M. Skodas
1.1. Zolp
I. F. Endeikis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė j 
Phone YARds 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742



VIETINES ŽINIOS
Paukščių paroda. Sherman spulkos ofisas dabar Girčiai 

viešbuty Greater Chicago Ca- įtaisė modemiškų bučernę su 
ge Birtl klubas suruošė pau- elektrikiniu iceboksiu ir ki- 
kščių parodų, kurioj iSs’ary- tais naujais pegerinimaig. O 
ta 17 rūšių kanarkų ir 750 j- tavernų valdo J. Burinskas su 
vairių kitų. .dviems bartenderiais. Viršuje

Streikas dėl mašinų įdėji- salė pasiliko kaip buvus, tik 
mo. Oakes Products Co. dir- atnaujinta. Visi jų pamėgo ir 
btuvės, So. Chicago, darbini- norint jų pasirenduot prisei- 
nkai išėjo j streikų protestui na rezervacijas daryti išank- 
dėl įdėjimo automatinių pali- sto. Girčius turi gerų darbi* 
šinimo mašinų. ninku .Jonų Rubinų, kurs vi-

Paleistas butlsgeris. Iš Le- sų namų gerai prižiūri, ypač 
wisburg, Pa., federalio kalė- supranta, kuip valdyti nau- 
jinio paleistas Jack Guzik, jai įsteigtų boilerį. Girčini 
Kaponės, prohibicijos talkų, augina sūnų Rapolų ir duk- 
gengės biznio agentas. Buvo terį Lucijų, kurių ateinančiais 
nuteistas penkiems metams, metais leis į Aušros Vartų

Policija atidarinėja laiškus, i par. mokykla. Rap.
Ryšy su buvusia Brazilijoj ko 
munistų revoliucija, dabar a- 
tėjusius iš Rusijos laiškus a- 
tidarinėja policija. Ijaiškuose 
randa literatūros bolševlstinei 
propagandai.

ŠIRDINGA PADĖKA
Širdingai ačiū visoms mo- 

, terims, kurios parodė tokių 
Gavo algų. Praėjusių savai- didelę užuojautų ir garų šir- 

tę 14,000 Chicagos mokyklų dį sunkiai sergančiai Antani- 
mokytojų ir 306 municipalių 1 nai Brazaitienei. Ypatingai a-
Oak Park darbininkų gavo 
algų už gruodžio pirmų pus
mėnesį. Kalėdos bus linksmos.

Gera, Kalėdų dovana. Iš 
Joliet valstybinio kalėjimo Ka 
lėdų šventėms paroliuota 55 
kaliniai. Praeitų šeštadienį 
busu pargabenti Chicagoo. 
Kalėjimo administracija kie
kvienam davė po 10 dol., eilę 
drabužių ir porų šiušų.

Perkelta, policijos stotis. 
Summerdale policijos stotis 
laikinai perkelta į naujų bu
tų adresu 5250 Broadway iki 

Isenoji stotis bus nugriauta ir 
Įjos vietoj pastatyta, nauja.

Pavojinga egzaminacija. Se- 
gal degtinės parduotuvėj 
Frank Silver, egzaminuoda 
mas revolverį, pašovė Valterį 
Stromekų.

Apsimoka prezidemauti. —
Chicagos dženitorių unija sa
vo prezidentui Jerry J. Horan 
Kalėdoms nupirko didelį au
tomobilių. Apsimoka prezide
ntauti.

čiū northsidietėms p. 0. 
Šniaukštienei, O. Kezelivrcie- 
nei, M. Sutkienei, ir J. Raz- 
-gaitienei už sukolektavimų 
po vienų centų, ir užprašymų 
trijų šventų Mišių, intencija, 
kad geras Dievulis grųžintų 
sveikatų Antaninai.

Dėl jos sunkios ligos, vai
kai netenka motinos, vyras 
moteries, ir brolis sesers.

Rodos ir mus namiškiams 
kentėti lengviau, kuomet ma
tome iš svetimųjų tokių šir
dingų užuojautų ir mėginimų ■ 
gelbėti kuom galima. Priim- • 
kit nuo mūsų širdingiausių 
AČIŪ.

Juozas Brazaitis, (vyras)
Vincentas Dargužis (brolis)

IŠPUOŠĖ NAMĄ IR SALĘ
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(Acme Photo.)

Pranešimas
Lietuvių Golfininkų Sąjun

gos susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 18 d. .1935, 
8 vai. vakare Sandaros svetai 
nėj, 814 W. 33rd Str.

Bus išduota raportai ir ap
tarta daug svarbių dalykų 
dėl ateinančių metų.

Taipgi bus valdybos rinki
mas. Visi nariai dalyvaukite

\VEST SIDE. — Visiems 
Chicagos lietuviams jau nuo 
seniai žinoma Mieldažio salė jr Būkite laiku.
ir užeiga. Anais metais ta į- 
staiga buvo garsi. Čia buvo 
visokie parengimai, koncertai, 
baliai. Bet laikui bėgant ta 
įstaięa ėmė pulti ir ebieagie- 
čiai visai apie jų ėmė užmir
šti. Tame kaltinami buvo ve
dėjai, o dar kiti sakė, kad 
taip įvyko dėl to, kad toje 
salėje kitų syk rinkdavosi 
Aušros Vartų parapijos prie
šininkai. Tai buvo kun. Am- 
brozaičio laikais.

Dr. A. J. Gussen, sekr.

MAŠINA CENTAIS 
APIPILTA

Lietuviškų Kalėdinių plot
kelių kepėjas buvo išvykęs 
savaitei laiko pasilsėti į Šv. 
Juozapo namų Marijos Kal
neliuose, Jlinsdale, III. Sugrį
žęs rado savo naujai išrastų
elektrikinę mašinų centais a- 

Daugelis pipiltų, tai yra rado daug 
sako, kad ši priežastis buvo užsakymų plotkelėms. Taip- 
svarbiausia, kodėl tas namas gi rado įvairiij paklausimų, 
ėmė pulti. Mat iš Bažnyčios, ■ —• —
kunigų ir jos tarnų juokų ne
pridera daryti.

Dabar šitas namas ir Salė
po visų štumų pradeda susi
laukti tinkamesnių šeiminin
kų. Dabar iš reeeiverio ran
kų perėjo priežifiron Rapolo 
ir Zofijos Girčių. Girčiai yra 
sumanūs biznieriai.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

Skelbiate, kad jūsų plotke- 
lės su lietuviškais užrašais ir 
pasveikinimais. Mes gavę iš 
savo plotkelių išnešiotojo, 
žiūrėjome ir jokių lietuviškų

Vietoj, užrašų neradome ir nežinome 
kur buvo Simano Daukanto, ar jos šventintos.

r
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NACIAI AREŠTUOJA ŽY- SPAUDAI NEBUS JOKIOS

MIUOSIUS ŽYDUS
į BERLYNAS, gr. 14. — Vi 
i soj Vokietijoj atnaujinta pr- 
I ieš žydus kampanija. 6į kar-I
tų areštuojami žymesnieji žy
dai, kurie ikišiol įvairiais su- 

I metimais nebuvo kliudomi.
I Naciai randa priežastis jų 
areštavimui.

Vakar čia policija puolė di
delę žydų vedamų departa- Į 
mentinę parduotuvę. Šimtus 
žmonių pirkėjų išvarė iš par-, 
duotuvės ir jų uždarė. Suim
ta parduotuvės vedėjas ir ke
letas jo padėjėjų.

Šio žygio priežastis aiški- 
j narna, kad šioje parduotuvė
je kėsintųsi užpuldinėti “ar-

KAUNAS. — Vidaus rei
kalų miniateris gen. CaplikM 
laikraščių bendradarbiams pa 
reiškė, kad, įsigaliojus spau
dos įstatymui, spaudai karo 
stovio būklė b|us nuimta, sp
audos priežiūra iš krašto ap
saugos ministerio bus išimta 
ir perduota, vidaus reikalų 
miniateriui. Jokios spaudos 
cenzūros, kaipo tokios, nebus.

Įstatymo vykdymų Kaune 
prižiūrės apskrities viršinin
ko įstaiga, prie kurios bus 
paskirti du specialūs valdi
ninkai.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

iętės” mergaitės.

APŽIŪRIMA BAZILIKA

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. VVASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

Kliūtys italams Afrikoje. Parodoma, kaip sunku italams varytis pirmyn. Todėl dabar 
nesigirdi apie naujus laimėjimus, nes reikia prirengti kelius.

Atsakymas. — Aišku, kad 
plotkelės ne mūsų. O kai dėl 
pašventinimo, tai nieko tikro 
pasakyti negalime. Mūsų plot
kelės šventinamos pagal kos- 
tomerių prašymų.

patraukia garbinti Dievų dar 
labiau ir primena žmonėms Jo 
didelį gerumų ir galingumų, 
ir tai, kad būtų visuomet dė
kingi Jam už viską. Svar
biausia tai, kad taptų uolūs 
katalikiškos spaudos rėmė
jais ir plotintojais.

JAU 5,120 BEDARBIŲ

VILNIUS. — Šiomis die- 1 
nomis speciali komisija ap-1 
žiūrėjo baigiamus remonto 
darbus Vilniaus bazilikoje, j 
Nutarta iki Kalėdų bazilikų: 
jau baigti remontuoti ir leis
ti joje laikyti pamaldas.

PRANEŠIMAS TOLIAU 
GYVENUSIEMS “DRAU

GO” IR “LAIVO” 
RĖMĖJAMS

IŠVEŽTA 1,072 TONOS 
MELASO

VILNIUS. — Vilniaus mie 
ste bedarbių skaičius diena 
iš dienos vis auga. Šiuo me
tu jau užregistruotų bedarbių 
Vilniaus mieste 5,120. Per 
paskutinę savaitę jų padau
gėjo 80 žmonių.

Visi “Draugo” ir “Laivo” 
rėmėjai, kurie norite kūčioms 
kalėdinių plotkelių su lietu
viškais parašais, tuojau rašy
kite laiškų plotkelių kepėjui 
2334 S. Oakley Avė. Chicago, 
Ilk, o gausite kūčioms šviežių, 
skanių tik iškeptų, vrslems 
malonių plotkelių.

KLAIPĖDA. — Lapkr. pa 
baigoje iš Klaipėdos išplaukė 
anglų laivas “Atheltarn,” ku 
riuo išvežta į Liverpoolį 
1,072 tonos Lietuvos cukraus 
fabrikuos^ pagaminto melaso.

1,000 BYLŲ BUV. BANKO 
NARIAMS

KAUNAS. — Prieš dvejus 
metus bankrutavo Kauno vo
kiečių bankas. Dabar paskir
ta banko konkurso valdyba 
prieš buvusius banko narius 
iškėlė 1,000 bylų. Iš jų ieško
ma banko padarytų nuosto
lių. Sųrašy su tuo bankrotu, 
už buv. vokiečių banko sko
las atsakys ir Tauragės, Ky
bartų ir Kėdainių vokiečių 
bankeliai.

LEO BETCHER PRAŠO 
SUMAŽINTI BAUSMĘ

KAUNAS. — Neumanno ir 
Sasso byloje nubausta pus
antrų metų kalėjimo Leo Bet- 
cher kariuomenės teismui įt
eikė prašymų, kuriuo prašo 
jam bausmę vienu trečdaliu 
sumažinti.

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY 
GkANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

Po Dovanėlei

Šįmet visiems Marijonų Ko
legijos ir Seminarijos rėmė
jams ir “l^aivo” skaityto
jams pasiųsta po gražų spal- i 
vuotų “Draugo” kalendorių 
kaipo kalėdinę dovanėlę.

Visi Džiaugiasi

“Draugas” jau nuo seniai iš
leidžia gražius katalikiškus 
sieninius kalendorius ir nuo 
visų savo rėmėjų gauna daug 
pagyrimų ir padėkos. “Drau
gas” susilaukia gražios para
mos. nes daugelis perka ka- odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:
lendorius, pasiuntimui savo 
giminėms į Lietuvų ir kitiems 
kaipo dovanas. Visi metiniai 
ir nauji skaitytojai gauna do
vanų “Draugo” kalendorių.
Šįmet “I>raugo” kalendoriai 
turi daug įvairumo. Visi, ku
rie gaus, turės progos pasi
džiaugti. Vaizduoja gamtos 
grožybes—dangų, saulę, kal
nus, uolas, gilias jūras, tan
kias girias, pūstynes, bažny
čias, laivus, nemelius. “Drau
go” kalendoriai visada žmogų

Jau Galima Įsigyti Nauja

Mattiyge Ir Pamaldi) 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 subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais krantais 75c;

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

joi in p. i:\vAin 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos .įuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk

840 Wcst 33»tl Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEIS! UČIO SKOtINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
' RAMUNĖJE

GRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoe kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėilo, Seredos Ir Pėtnyčlof

▼akarals S Iki 9 
Telefonas OANal 1175

___________________________ NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Pardavimui kampinis, biznia-J Telefonas repumio 9«oo
va s namas. Tinkamas tave r-; , OQAn
nai. Randasi geroj vietoj.:Telephone: BOUlevard 2800
Arba mainvsim ant privatiš- J Joseph J. Grish 
ko r.amo ar farmos. Rašykite:

B0X 423,
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.
Chicago

PARDAVIMUI NAMAS

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 

iRes. 6515 So. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
T’UTCK ’35, 5 Sedan, kaip naujas, garant., ....................
BUICK ’85. 5 Club Sedan 41. garant., kaip naujas .
BUICK '34. S Sedan 57. pirmos rūfiles, garant............
BUICK '34, 5 Sedan 47, n5r geresnio, garant................
BUICK '34. Club Sedan 91, labai pulkus, garant., ...
BUICK '33, 5 Club Sedan 91. tobulas karas......................
BUICK '33, Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus....................
BUICK '32. 5 Coupe 96. tolulam stovy..............................
BUICK '32, 5 8edan, labai pulkus karas..........................
BUICK '31, 5 Sedan 57, Svarus karas toublam stovy 
BUICK '31, 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina. 
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina .

$ 875 
745 
725 
695 
795 
595 
545 
395 
425 
275 
295 

95

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotą BUICK karų mieste, 
visų modelių ir madų, apkalnuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šluos karus.
CADILLAC '84,- 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas.

garant............................................................... ............8 1395
puikus karas, kaip naujas....

rtl nuo

CADILLAC '32, 5 Sedan,
CADILLAC '29. ToWn Sedan, žemai apkalnuotaa, 

galima atskii

845
145

CHEVROLET '36, 2 Durų Sedan, negalima
naujo............................................................................ 575

CHRYSLER '35, 5 Sedan, trunk, kelis mėnesius varto
tas, garan..................................................................... 745

FORD '35. 2 pasaž. Goupe, mažai vartotas, garant.... 595
LA SALLE *34, 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31, 5 Coupe, gera! bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31, 5 Sedan. labai gražiai ISrodo ....................... 325
LA SALLE '30, 6 Sedan, geras karas, žema kaina ............... 195
LINCOLN '30, 6 Sedan, apkalnuotaa pardavimui, geram

stovy................................................................................. 245
OLDS STX '34. 5 Sedan, Trunk. kaip naujas, garant., .. 545
PACKARD '82, 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 875 
PONTIAC '36. 5 Sedan, Trunk. NAUJAS KARAS, ne

vartotas ..................................... DIDELIS SUTAUPYMAS
TERRAPLANE '34. 5 Sedan. mažai vartotas, išrodo

naujas .............................................................. 425
TERRAPLANE '33. 6 Sedan. tobulam stovy ................. 876

Pulklatisiao atakas vartotų karų kokj dar esame sifllę. Kiek
vienas tobulai išrodo Ir veikla. Kainos žemesnes negu Mie 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvfopd 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
6 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.06 J

/


