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ETIOPIEČIAI ATKAKLIAI 
PUOLA ITALUS

Romoje pripažįstamas italų 
atsimetimas atgal

LAVALIS LAIMEJO~PARLAMENTO 

PASITIKĖJIMĄ

ROMA, gr. 17. — Paskelb
tas oficialus pranešimas iš 
žieminio karo fronto Etiopi-

PARYŽIUS, gr. 17. — Pr- | 
emjeras Lavalis šiandien lai- Į 
mėjo parlamento pasitikėjimą

joje. Pažymima, kad etiopio ir galės ramiai vykti į £ene-
čių didelės pajėgos atkakliai 
puola italų priešakines sargy 
bas žiemių vakarų link nuo 
Makale.

Italai užklupti visiškai ne
tikėtai. Iš pradžių mėgino 
gintis. Tačiau tas negelbėjo ir 
toliau kaip dvyliką mylių tu
rėjo atsimesti atgal.

Italams pagalbon suskubo 
lakūnai ir kruvinos kautynės 
vyksta visą laiką. Nėra žino
ma, kaip jos baigsis.

Iš pradžių prieš italų po
zicijas ūžtelėjo apie 3,000 et- 
iopiečių. Neužilgo padidėjo 
jų skaičius. Nukautųjų ir su
žeistųjų vietas užėmė nauji 
kariautojai.

Vyriausiojo vado generolo

vą, kur jis tikisi kaip nors 
apginti taikos planą, kad pa
naikinus karą Etiopijoje ir 
pašalinus karo pavojų Euro
poje.

Pasitikėjimas sunkiai at
siektas. Parlamentas buvo pa 
siryžęs svarstyti tą ypatingą 
taikos planą, kuriuo didesnė 
dalis Etiopijos paduodama 
Italijai.

Premjeras Lavalis reikala
vo, kad taikos plano svarsty 
mas būtų atidėtas, kad jam 
būtų duota laisvės vykti Že- 
nevon ir ten ginti Prancūzi
jos reikalus. Jis sakė, kad 
taikos plano svarstymu jo 
darbias bus varžomas ir Že
nevoje jausis pažemintu savo

DINGO ŠIS BRANGUS PAVEIKSLAS

Tai Rembrandto “Vakarienė Emmaus?.” Šis paveikslas įkainotas 750,000 
dolerių. Buvo siunčiamas iš Louvre (Paryžiuje) į Chicago Dailės institutą. 
Pereitą sekmadienį paveikslas turėjo būti jau New Yorke. Bet neatvežtas.

(Acme Photo.)

Bėglio pranežimu, ikišiol valstybės atstove. Pagaliau 
nukauta italų 4 karininkai ir i •’*8 Pa rt*iskė, kad jei parla-

ITALIJA NORI DIDESNIŲ 
KONCESIJŲ ETIOPIJOJE
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VARŠUVA PAGALIAU PRADEDA 
NEPASITIKĖTI HITLERIU

LENKAI SPĖJA,KAD ANGLIJA ŽADA 
VOKIETIJAI KONCESIJŲ

VARŠUVA, gr. 17. — Len- 1ų savarankis veikimas paker
ki,) os užs. reikalų ministeris ta T. Sąjungą.
Beckas išvyko Ženevon, kur i Varšuva daug susirūpinu- 
jis pasiryžęs atkakliai kovo- si paskleistomis užsienyje ži- 
ti prieš sudarytą anglų prancū niomis, kad Anglija su Pran 
zų taikos planą, kuriuo nori- cūzija kalbina Hitlerį patrauk 
ina nutraukti italų karų Et- ti atgal T. Sąjungon ir už 
iopijoje. Beckas yra nuspren- tai jam žada laisvą veikųną 
dęs prieš tą planą suregimen- žiemių rytinėj Europoj, 
tuoti visas mažasias valstv- Lenkams yra žinoma Hit- 
bes, įėmus ir Pabaltiją. Jis lerio ambicija ir jie pradeda 
pareiškia, kad prancūzų ang- juo nepasitikėti.

PATAIS/TA ISPANUOS KONSTITUCI
JA GRAŽINS LAISVE BAŽNYČIAI

1 TUŠČIOS DAR8ININKĮI
PASTANGOS,\

MADRIDAS, gr. 16. — Is
panijos parlamento komite
tas, kuriam pavesta taisyti 
konstituciją, nusprendė pada- j ryti svarbią pakeitimų. Jei;

♦

9 kareiviai. 3 karininkai su
žeista. Eritrejiečiai toli labiau 
nukentėjo. Etiopiečių nuosto
liai nežinomi.

Be kitko pažymima, kad 
etiopiečiai keliose vietose per 
simetę per Takkaze upę.

►Supliektos italų pajėgos 
kol kas laikosi Dembeguina 
tarpkalnvje.

IŠVADAVO PAGROBTA 
MILIJONININKĄ

HAVįANA, Kuba, gr. 17.—• 
Gruodžio m. 9 d. šalia šio 
miesto pagrobtas Kubos mili- 
jonininkas Nicolas Castano su 
jo šoferiu. Reikalauta 350,000 
dol. išpirkimo. Sakė, pinigai 
reikalingi revoliucijai.

Pagrobtojo suradimui iš
šaukta kariuomenė. Už 26 my 
lių nuo Havanos kareiviai ra
do vienam urve surakintus 
pagrobtuosius. Trys grobėjai 
nušauti, o vienas paspruko 
utsišaudydamas.

mentui yra taip daug svarbu LONDONAS, gr. 17. V- 
svarstyti planą, tad jis atsi- ra didelis klausimas, ką An- 
sakąs vykti Ženevon ir tuo- £hJa Prarys su taikos pla- 
jau atsistatydina. kurs sukėlė tiek daug ne-

, | smagumų premjero Bakhvi-
Tuo būdu jis paveikė par- 

lamentą ir 304 balsais prieš!
252 jam reikštas pasitikėji-j Premjeras Baldwinas rė
mas — atidėtas taikos plano naa užsienių reikalų sekre- 
svarstymas. .torių Hoare, kurs su premje-

____________ ru Lavaliu. “iškepė” taikos
, planą. Tačiau neparodo di
delio entuzijazmo ir, galimas 
daiktas, kad Ženevoje Angli
ja nerems karštai šio plano. 
Visą reikalą paves T. Są
jungai.

Žiniomis iš Romos, dikta
torius Mussolini yra palankus ' 
siūlomai taikai. Tik reikalau j 
ja dar didesnių koncesijų Et

KINIEČIŲ STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJOS

PEIPINGAS, gr. 17. — 
Kiniečiai studentai ir toliau 
čia kelia demonstracijas pr
ieš japonus. Vakar policija, 
kovodama su demonstrantais, 
sunkiai sužeidė daugiau kaip 
60 studentų ir studenčių.

PAŠALINTA 7 GUBER
NATORIAI

TEISMAS ĮSAKE VARTO
TI BENDRUS TRANS- 

FERIUS

MEXICO CITY, gr. 17. — 
Meksikos kongreso- nuspren
dimu pašalinti septynių val
stybių gubernatoriai — Cal- 
leso šalininkai.

Prezidentas Cardenas imasi 
priemonių, kad grįžusį Mek- 
itikon Callesą iš naujo paša
linus iš krašto.

Federalinis teismas įsakė 
Chicago viršutinių geležinke
lių kompanijai, kad ji pasi
rengtų vykdyti bendrų trans-

NUO PASIŽEIDIMO MIRĖ 
VIENUOLE

ŠIANDIEN ĮVYKSTA 
"DRAUGD"BADIJO 

PROGRAMA
Šiandien 4 vai. po .pietų iš 

stoties WEDC, 1210 kil., įvy
ks “Draugo” radijo progra
ma. Bus gražios muzikos, įv-

DES M0INES, Iową, gr.
_________________________ Į17. - WPA darbininkai šio-ikomiteto nurodymai ir spr-
DnDICilIię ADPAIII VA je val8tybėie nusprendė sau- bUS PJ’Pazinti’ k^ta_
POPIEŽIUS APGAILI lA- šio m. 2 d. sukelti streiką,.1^ kune 8udar°
TAU VII PFDQPVinilMIK kad išsikovojus žmonišką at-,™*-* dauginą^ pasy^A ir 
I ALIRy PtKSERIUJIIVUft -lvgininu7 darbą vėl laisvi. Nusimes panoms,

----------- ji viešuosius darbus j^iarJ iriais juos supančiavio f«di-
VATIKANAS, gr. 17. -’1)iai pareiškia> kad su aptu-1^ Panaikinus monarkiją.

Vakar įvykusioj slaptoj Į<on-1 rįniu, atlyginimu gyvenimas Komitetas pirmiausia nus- 
sistorijoj Šventasis Tėvas gta£įaj neįmanomas. prendė išbraukti iš konstitu-
Popiežius Pijus XI ap- ... Sltrainqni trpAia kad

WPA direktorius Iowa val-|clJOS »traiPsnl trecią, kad 
“Ispanijos valstybė neturi 
jokios oficialės religijos.1

gailėjo Katalikų Bažnyčios
stovį ir katalikams sunkų gy- jstybėje paskelbė, kad atlygi-

‘ ivenima Rusiioi Meksikoi irsimo dalinimas negalimas ir icngijua.amų pranešimų, ir receptųenim4 Rusijoj, Meksikoj 11 . Taip pat nutarta panaikinti
, . , ., . , Vokietijoj. Šiuose kraštuose nenumatomas. Tad darbinin- . • • ' -j vir patarimų laikas, skirtas J J _ _ .„g/. straipsnio 26-ojo priedą, ku-vykdomi žiaurūs katalikų perįkU pastangos yra tuščios. Be- „rhn n«.šeimininkems. , ...

sekiojimai.
Nepamirškite atsisukti sa- , podraug reiškė didelio 

,vo radijo priimtuvų ant šios džiaugsmo apie įvykusias šį-lsy^s- 
stoties, kad išgirdus gražų i met katalikų triumfingas ti-1 • . • Į.

kybines demonstracijas Liur- 
ide, Buenos Aires, Clevelande,

lietuvišką programą.

WASHINGTON, gr. 17.— 
iopijoje. Atrodo, kad jis pa- Į Frez. Rooseveltas yra užim- 
sirengęs pripažinti tai, kas t&s valstybės sąmatos rengi-

PREZIDENTAS UŽIMTAS (Tarano, Praboj, Lubiaoo ir
CAIIATAC DCMPII1II Linia- Tenai katalikų vadai, oAlYlAIUO (iLNulmU 'civiliniai autoritetai ir tikin-

----------- fčiųjų minios bendrai dalyva-

darbiai sustreikavę negaus jo 
kios kitos pašalpos iš vvriau-

HOLLYVVOODE RASTA 
NEGYVA “ŽVAIGŽDE

riuo išgriaujamos arba pa
čios valstybės tvarkomos re
liginės kongregacijos, panai
kinamas kunigams valstybi
nis išlaikymas ir religinių 
kongregacijų turtų suvaistybi- 
nimas (konfiskavimas).

,įam siūloma, kadangi Etiopi
jos užkariavimas per keletą 
metų neįmanomas. Italija ne
tari pajėgų vesti ilgą karą ir 
podraug ,su visu pasauliu gy
venti nedraugingai.

Rytoj Mussolini tarsis tai
kos klausimu su fašistų vy
riausios tarvbos nariais.

SUSPROGO PALEISTA 
RAKIETA

ABERDT7EN, Wash., gr. 
17. — Charles Bushnell pa-SPRINGFIELD, III., gr

16. — Uršuliečių kongregaci- dirbdino didelę, 11 pėdų auk- 
ferių su busais sistemą, kaip jog vįenuolė motina Antonia^tą, bandomąją rakietą. Jis 
tai yra nusprendusi Illinois otfcer, 79 m anądien ’ planavo, kad su ta rakieta

parpuolusi pasižeidė ir mirė galės skristi žmogus, 
nuo tos nelaimės. | Vakar ji» paleido šią ra-

Velionė per 50 metų išbu- kietą, kuri šovė apie 100 pėdų 
vo šioj kongregacijoj ir per aukštyn ir susprogo, 
ilgus metus mokytojavo kou-i Bushnell apgaili ilgų mėne- 
gregacijos vedamoj akademi- : šių darbą in 100 dolerių vsr- 
joj. • I tės paraką.

prekybos komisija.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; maža 
temperatūros atmaina.

mu. Norima sąmatą pastaty- nymui. 
ti arčiau pajamų subalansavi
mo su išlaidomis.

vo tose demonstracijose, su
rengtose Dievo garbei, Baž
nyčios gerovei ir sielų išga-

Numatomas žymus išlaidų 
mažinimas. Sansio mėnesį su
sirinks kongresas ir iki to 
laiko sąmata turės būt paga
minta.

OAK PARKE PABRAN
GINTAS VANDUO

Oak Tark miestelis perka 
vandenį iš Chicago, moka 11 
centų už 1,000 galionų. Iki- 
šiol nuo vandene. vartotojų 
buvoi imama 18 centų už 1,000 
gal. Miestelio valdyba nus
prendė, kad nuo sausio 1 d. 
ši rata už vandenį bus padi
dinta iki 27 centų.

Miestelio valdybai reikalin-

PASITRAUKĖ VIEŠŲJŲ 
DARBŲ KOMISIONIERIUS

Oak Parko miestelio viešų
jų darbų komisionierius D. C. 
Meyers vakar pasitraukė iš 
užimamos vietos, kai susekta 
kokių tai neaiškumų fonde, iš 
kurio mokama Chicago mies
tui ,už pristatomą miesteliui 
vandenį.

LOS ANGELES, Cal., gr. Pagaliau komitetas reko- 
17. — Hollywoodo filmų, menduoja, kad Bažnyčios san
“žvaigždyne” nepaprastas Itykių su valstybe tvarkymui 
triukšmas. Rasta garadžiuje nustato konkordatas, kad ka- 
savo automobilyje sėdinti ne- noniškos jungtuvės turi būt 
gyva aktorė Thelma Todd. pripažintos ir grąžinti Bažny-

. čiai užgrobti jos turtai. Ant
Niekas nežino, kaip ji pa-j^ turf w gr^inta 

kliuvus , .ntomob.li .r kmp ka uiBvė kata|iWskam 5vfe. 
ii miros. Tik konstatuota kad prad5jus pradžio8 mo.
mirus nuo verkiančio automo kykl(mis ir aukStosio.
bilio inžino m.odmOT.li) dnii).|mis

IŠKABOS TURI BOTI 
ISPANIŠKAI

RUOŠIAMAS VYSK. VA- 
LANČIUI PAMINKLAS

KAUNAS. — Didžiausiai 
blaivybės apaštalui vysk.

PANAMA CITY, gr. 17. —
Čia su visu griežtumu vykdo
mas įstatymas, kad visos iš- Valančiui paminklą pastatys 

-kabos būtų ispaniška kalba, Kaune Rotušės aikštėje. Grc^ 
Sakoma, kad komisionie- arba ^ja angjiįko teksto bū- čiausia dar Šį rudenį 

rius jau ilgą laiką kasdien jr ispanjSka8, tekstas. Nu- paminklo statymui vietą, • _ 
po 100 dol. per daug moko- pjuigiškos baudos už pavasarį pastatys patį pa-
jęs už vandenį. įstatymo nepildymą.

MIRĖ PILSUDSKIO 
BROLIS

minklą. Vysk. Valančiaus fi
gūrą skulptorius Grybas jau 

17. — baigia lipdyti. Ji yra apieBERLYNAS, gr
Hitleris atsisakė pasigailėti ’ pusketvirto metro aukščio. 

VILNIUS, gr. 17. — Nud nubausto mirtie® bausme vo- Kai tik baigs lipdyti, tuoj
plaučių uždegimo mirė sena- kiečio komunisto Rudolfo bus atliedinta iš bronzos,

gi fondai. Nėra pinigų tar-1 torius Adomas Pilsudskis, 66 Claus, apkaltinto, išdavišku- Paminklas, esą, būsiąs gra-
oautojų apmokėjimui. Tad'm. amž., mirusio maršalo Pil mu. Mirties bausmė galvos žus, didinga® ir kaštuosiąs
padidinta rata už vandenį. sudskio brolis. 'nukirtimu šiandien įvykdyta, apie 35 tūkstančius litų.
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ifcmi M ratu kaliioa Drisi liDčlAiiioa uarclltateTUB 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų netrartna. 

irt neprašoma tai padauytl Ir neprlrtunčlama tam tik* 
lul paėto lenkiu.

mentu mus gali niekinti, mušti ir j ka-| 
įėjimų sodinti... Mes patys turime tupė
ti kambariuose ir tik retai tegalime iš
eiti viešumon, nes spjaudo, mėto, net. 
apdaužyti nesigėdi, kaip kokius pikta
darius.

Lietuvos Studentų Ateitininkų 
Konferencija

skaityti K. Zupkai). Labiau-l mas mėnesinis žurnalas “A- 
siai subrendus ir reikalaujam teitis ’ jau 26 metui kaip ru- 
ti kiek gilesnio literatūros pa- į pinasi aktualiausiais kataliki- 
žinimo buvo A. Vaičiulaičio akosios moksleivijos reikalais
novelė. Klausytojus pralinks 
mino Drungaitės ir ypač J.

KĄ REIŠKIA BEDIEVIŲ IMEI2TAI?

Socialistų laikraščių bendradarbiams, 
teisingiau pasakius — šmeižikams, nei iš šio 
nei iš to visi mūsų visuomenės reikalai ėmė 
“rūpėti”. Jie “rūpinasi” lietuviškumu mū
sų bažnyčiose, mokyklose, “rūpinasi” lietu
vių ligonine, klebonų virtuvėmis ir jų virė
jomis ir visokiais kitokiais rekalais. Pasku
tinėmis dienomis “susirūpino” ir Marijonų

ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje. Jame bendradarbiauja 

tiek užsieny 
moksleiviai.

"To jūs, gal būt nesuprasit, bet mes, Stud. Ateitininkų S-ga ruo- mus. Prof. Pakštus palygino Mikul„iiiaOT kaun0 ,ute|ige-1 tiek Lietuvoje, 
savo kryžmus >r ertkMrų keliams ap- ii» kasmet konferencijų. Ji Lietuvos kultūrų su kitomis int nim0 5aržaL Visai I gyvenų lietuviai
sakyti neturime žodžiu . vra tradicinė. Hpt tai npreiš- šalimis. Skirtumu du u ir — . .sakyti neturime žodžių”. yra tradicinė. Bet tai nereiš- šalimis. Skirtumų daug
Taip tai vokiečiai kankina Prūsų Lietu- kįa> kaj jį turį ^fltį eilinė. Lietuva beveik visose srityse vykę!

Eilėraščius skaitė Juodval-vos lietuvius. Apie tai turėtų plačiai žinoti Tietja> ži konferencija truko atsilikus. Bet argi čia lietu- “ T • «■'
Klaipėdos krašto gyventojai* kurie yra per- Uk di w jos dar.|viai kaiti! Juk jie buvo ilgų > i H UuTt; Knv^
sidavę vokiečiams. Juk jei tų kraštų uzgro- ... . , ... , ,. ^uP^a 11 U. Laukaitis. Buvo
btų vokiečiai, ir jie turėtų eiti tais kryžiaus ba‘.,r ,Uk‘ g-VV°S jaučiama, kad klausytojams
ir erškėčių keliais. «•**“ Jel kal" '«* swl kl,^.,au,os sau ramnu ,abiau . ku.

atrodė, kad ateitininkai yra dirbti ir kurti. Jei taip yra,, . .•». • »». .auuuv, n.«*u aiviii.i.iicui * .. . pletiski eilėraščiai, negu šenJ ’ I a _ - ..... ... —-A.. . X... .. Tat, *asas.*a> . * u si . I s ■ .

Jaunesnijų moksleivių taip 
pat mėnesinis žurnalas ‘'Atei
ties Spinduliai” stengiasi ve
sti savo jaunuosius skaityto
jus tikėjimo, doros ir tėvynės 
meilės keliais. Be aktualių 
straipsnelių, abiejuose žurna
luose dar yra platūs mokslei 
vių gyvenimo kronikos sky-

Popiežius Pijus XI, atidarant kousisto ta*P sau 8ruI*> t®* ^Os> mūsų ųz uvin ‘̂s *‘aiR lc timentalūs. Aišku, per dienų 
rijų, kalbėjo apie pasaulio taikų. Kalba bu- konferencijos metu galėjo įsi- - — įvykdyti didžiojo \akaių kĮausįus rįmt„ paskaitų ir 
vo trumpa, bet reikšminga. Joj pabrėžta, kad tikinti, kad ateitininkai iš es- ir Rytų tilto paskirtį, pasiek- pavargus, laukiama va-;V— ^prvenuno ,Kr°*yK°S SK?
Bažnyčia, kaip praeityje, taip ir ateityje dir- mes yra tautos ateitis. ti vakarų kultūros laipsnį, k jumore, nors jumoras nėr ‘i.unuose ‘
be už taiko, palaikymų. Joj užtikrinta ir iž- Konfarencija jvyto .uod. laukti "rimų utk-aUt™. ,m na Lietuvos mokykla pas,-
kilmingai pakartota “visiems geros valios Zitieči salė’e Daly lue^ pirmyn,
žmonėms, nežiūrint kokiam kraštui jie ne-, ' v\ . . va • a , X* a • vavo daug garbingų ateitinin- Mes negalime pakęsti fata- riginalūs, nuoširdūs, kilę išpriklausytų, kad mes karstai trokštame tai-1, , . , / • - ra i • * •» » a a-. • m x- « ikos ir sten-riamės jų palaikyti”. Taip pat kl> sendraugių, dotnuviecių, o lįstų, kurie atsiduoda atsitik-, pergyvenimo. Tačiau Jumoru,-

-r-a . Z -a .. a ,, 1 4 a a • 4 ■ » 1 r • • n įlMllTltlll' lll/llkllll TlZ. ' ĄI a • L’ ZV fllViniO U t UI* I I <n II

na Lietuvos mokykla pa.- 
poezijos tikslas. Kai kurie ei-1 Jžiaugia laim6jimais ir „usi. 
lėraščiai buvo tikrai gilūs, o- skundžia m.patekimais.

pažymėjo, kad •‘meldžiamės prie Dievo už Katingiausiai 
tų taikų, kuri jungiasi su teisingumu, tiesa atstovavo V. D. Un-to studen 
ir meile”. Bažnvčia visuoHiet dirba ir mel- tai- 1vienuolija, seminarijai koplyčios statymu, . . .

taip pat lietuvių prieglaudos reikalingumu. ' džiasi,_ kad pasaulije viešpatautų taika ir Konferencija prasidėjo pa- 
Taigi, ar ne gerų laikų susilaukėme, kad į iamybė. maldomis Studentų bažnyčio

je. Po įspūdingų mišių ir tu-
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro lep, rini kl(1()j kurį

džiumas .savaitraštis "Mūsų Laikrarii, |- k. j R vygk M v-

ateitininkijų, tinumui; likimui — ne nuo 
žvaigždžių, bet nuo mūsų pa
čių darbo ir pastangų pri
klauso Lietuvos ateitis. Tie
sa, pas mus nėra ypatingų že-

tiško turinio atžvilgiu kiek
Amerikos moksleiviams kai 

nuoja: “Ateitis” merams

sociulistai ir bedieviai rūpinasi bažnyčiomis, 
katalikiškomis mokyklomis, ligoninėmis, prie 
glaudomis ir dar gr jų labiausia neapken
čiamomis katalikų vienuolijomis! Tai bent 
gadynė, kad socialistai, stovėję už Rusijos 
čielvbę, pasisakę nė cento neduoti Lietuvos 
nepriklausomybės reikalams ir kliudę tiems, 
kurie Lietuvai dirbo ir aukojo, dabar lietu
vybę gina!

Juk tai gyvi šių dienų stebuklai!
Bet nesidžiaugkime tais stebuklais. So

cialistai savo šlamštuose rašo apie įvairius 
mūsų visuomenės reikalus visai kitokiais su- 

i metimais. Jie pradėjo naujų šmeižtų ir mė
ty kampanijų prieš katalikus ir jų vadus, 
ypač kunigus ir vienuolius, žinodami, kad 
po daugybės šmeižtų ir melų vis šis tas už
siliks jų nelaiminguose skaitytojuose. Tai 
yra eilinis jų planas griauti mūsų įstaigas, 
berikti jų palaikymai ir [ifr ąjjtvoHcertksmingo 
visuomenei darbo sau bizrtt *darvti.

Nereikia manyti, kad socialistų laikraš
čiams katalikai, ar, kaip dažnai pasirašo 
parapijonai, bendradarbiauja. Aišku, kad ne.

Susipratę katalikai socialistų laikraščia
ms nerašo, tai viena, o antra — tie visi 
socialistų dienraščio “katalikų” ir “para- 
pijonų” raštai gryniausia liedievybe atsi- I 
duoda. Dėl to neapsigaukime ir nesiduokime ! 
suviliojami. Tas visas “gražias” korespon- ’ 
dencijas apie katalikų įstaigas ir veikimų 
rašo patys socialistai bedieviai.

Ir terašo. Kuo daugiau šmeiš ir itie- 
luos, tuo aiškiau savo nešvarų veidą paro
dys, tuo didesnių protestų ir pasipiktinimų 
bangą visuomenėj sukels prieš save. Jų laik
raščiai seniai išmatų vieta atsiduoda, nes 
ten viskų, kas tik kų nori, gali mesti. Ten 
švaros neieškokime, nes nerasime. Tuščia 
būt ir pasitaisymo arba atšaukimo reikalauti.

Dėl to išlikime socialistus su visais jų 
nešvariais darbais ramybėje. Žiūrėkime sa
vo reikalų, kurių begalo daug turime. Jų 
niekas neaprūpins, kaip tik mes patys. Tu
rime dirbti nesidairydami į šalis ir negai- 
šttodami. Stiprinkime katalikiškų ir tautiš
ką veikimų, platinkime savų, katalikiškų 
spaudų, uoliau remkime katalikiškas įstai
gas, kurios yra ir tautinėmis mūsų tvirto
vėmis.

mės turtų, mes neturime ka- linksmoj nuotaikoj

plokštesnė poezija turėjo dau-1 $L50, “Ateities Spinduliai”! 
^*įaa pasisek 11110 metams $1.00. Vįsiems kitie.-

Literatūros vakaras praėjo ins perpus brangiau, 
kiek susikaupusioj, bet gana Abiejų žurnalų

vedė naujus skyrius: jaunimui, vyrams, mo
terims ir vaikams.

» • •
l)r. J. Leirnonas, vyriausias Pavasari

ninkų Sąjungos vadas, patraukė teisman už 
šmeižtus tautininkų jaunimo laikraščio ‘Jau
noji Karta' redaktorių. Tautininkų laikraš
čių redaktoriai Lietuvoje, taip kaip ir mūsų 
socialistai, savo skaitytojus ima maitinti 
šmeižtais.

LIETUVĄ APLANKIUS
______ Rašo L. ftimuUs_________

KONGRESO PRAMOGOS

si konferencijos dalyviai su
sirinko 14 vai. į šv. Zitos sa
lę, kur įvyko konferencijos 
posėdis. Posėdį atidarė Atei
tininkų Centro Valdybos pir
mininkas, dr. Pr. Dielininkai- 
tis. Jis paaiškino dalyviams, 

i kodėl ši konferencija vyksta 
[pavėluotai ir kodėl ji trunka 
į tik vienų dienų. Aišku, prie 
to prisidėjo įvairūs žinomi į- 
vykiai. Dėl to ir konferenci
ja negalėjo savo laiku būti

syklų nei išsišakojusios pra
monės. Bet ar tai užkerta ke
lių į pažangų! Mes matome 
tautas, kurios, būdamos pa
našiose sąlygose, kaip ir mes, 
išugdė milžiniškų kultūrų. 
Tik reikia darbštumo, tik rei
kia kūrybos, užsimojimo. Ne 
šūkaudami, ne puotaudami, 
bet dirbdami laimėsime dva
sios ir medžiaginių turtų. Tam 
yra pašaukti visi lietuviai, 
tam yra ateitininkai ir pašau
kti.

Prof. Pakšto paskaita buvo 
sutikta su didžiausiu entuzi- 
jazmu. Jis aiškiais žodžiais 
sufonrfhlavo ir faktais parė
mė tai, kų jaučia nevienas 
lietuvis inteligentas.

adresas: 
Kaunas, Laisvės ai. 3b.

B. Laukaitis "R.'’

KĄ VEIKIA MOKSLEIVIAI?
Galima sužinoti tik Iš jų 

leidžiamų žurnalų Lietuvoje. 
Vyresniųjų moksleivių leidžia-

Gražiausio pasitenkinimo 
duoda tie džiaugsmai, kurie 
didelėmis pastangomis buvo 
pasiekti.

PLATINKITE “DRAUGĄ

MkAUDUS BALSAS IS PRŪSŲ LIETUVOS

Lietuvos spauda jiaskelbė vieno Prūsų 
llJetuvos (iš Gumbinės) laiškų, kuriame taip 
nusiskundžia:

“Mes šiandienų net namuose negali
me gimtąja kalba kalbėti, nors vokiškai 
ne visi temokame. Gatvėje turime tylė
ti arba kęsti smūgius iš uniformuotų 
‘Parteigenossų’, klausyti koliojimų, pa
niekinimų, kad esam lietuviai”.
Laiške nusiskundžiama ir dėl to, kad

vaikų jau seniai nebegali mokyti lietuviškai, 
e tatai esą ypač skaudu, kad Lietuvoj vo
kiečiai turi laisvę ir jų mokyklas valdžia 
užlaiko. Toliau rašo:

“Mums niekas darbo neduoda, niekas 
neperka iš mūsų, nes kas iš lietuvių per
ka, tų iš tarnybų paleidžia. Mes neturime 
pasų ir jokių dokumentų. Kiekvienu mo-

sušaukta. t
-- Pasaulio lietuvių kongreso fc>t stovam s tyr 1 garbės prezidiumų buvo
vo surengta daug pramogų. Apie'kai kurias pakviesti: J. E. vysk. M. Rei- 
jau esu rašęs, bet daug jų teks apleisti. Bent nys> Un-to prorektorius B. 
trumpai dar parašysiu apie užsienio lietu-1 Česnys, prof. Pr. Kuraitis,
vių koncertų, kuris įvyko valstybės teatre, prof. S. Šalkauskis, prof. K. ' Toliau ėjo kitas punktas - 
rugpiūčio 15 d. ' Pakštas ir kan. P. Dogelis. Į ! rezoliucijų priėmimas, Konk-

Lietuvos visuomene, matyt, domėjosi už 
siciliečių dainos ir muzikos meno jėgomis, 
res entuziastingai nusiteikusios publikos bu
vo pilnutėlis teatras.

Pirmieji pasirodė Latvijos lietuviai. Jų 
didžiulis jungtinis choras, A. Šerėno vado
vaujamas, padainavo Lietuvos, Latvijos him
nus ir keletą dainų. Choras tikrai gražiai 
dainavo, sukeldamas triukšmingų aplodisme
ntų. Latvijos lietuvaitė dain. Latonaitė dai
navo solo. Mūsų pianistė Aldona Briedytė 
mikliai paskambino “La Campanella” ir 
dar du kūrinius. Latvijos lietuviai taip pat 
turėjo pianistų. Juo buvo St. Vainiūnas. Jis 
paskambino J. Tallat - Kelpšos “Pasakų” 
ir Debussy “Fejerverkų”. Worcesterietė A. 
Stoškiūtė vykusiai padainavo kelias dainas, 
viena iš jų buvo arija iš Verdi operos “Er- 
nani”. Ji turi gražų balsų, dainuojamus kū
rinius gerai interpretuoja.

Savotiškų sensacijų sudarė Šv. Jurgio 
parap., Cleveland, Ohio, vargonininko sūnus 
V. Greičius, kuris smuikavo Mėndelsono kon-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS j a buvęs c-aro vaisko kadrų 
---------- apicierius. Trečias maršalas

Lietuviškas-priklodas sako; | Budenny caro vaiske buvo
| darbo prezidiumų, — JT. Štau- į rečiai dėstyti jų turiių čia oė- "espiauk į šulinį, ha gali pri-1 pasiekęs vahmistro cinų. Ir 
pas, p. Šapkaitė ir J. Luža. ra vietos — jos bus paskelb-1 reikt gerti. O tokie aku- 
Po to konferencijų pasveiki- tos savo laiku spaudoj. Ben-iratn^ priklodai visados žrno- 
no prorekt. B. Česnys ir dr. ; drai, tenka pabrėžti, kad jos 1 S1* Paeina.
Ūsoris Kauno Arkivyskupo yra turiningos, nuosaikos ir Pamenat, kad kaip tik 
vardu. Raštu konferencijų dar kultūringai suredaguotos. Kai Mausiu pakalenęs Trockis
pasveikino Lietuvos vyskupai į at-kus meta akmenis, jie Rasiejuj užriktavo balšavikiš' ma, dar juzins tų žodį. Ale

taip toliau.

A, matot! No inor balšavi- 
kams Rasiejaus runytojus va
dinti tavorščiais. Amerikt1, 
dėl akių apmuilinimo, žino-

ir kiti žymūs katalikų visuo
menės veikėjai. 15 vai. visi 
konferencijos dalyviai nuvy
ko į Karo Muziejaus sodelį, 
kur buvo ant Nežinomo Ka
reivio kapo uždėtas gėlių vai
nikas. Čia prakalbų pasakė p. 
Štaupas. Jis paminėjo vardus 
tų garbingų ateitininkų, ku
rie žuvo už Lietuvos ralsvę, 
kurie Uetuvų kūrė tada, kai 
daugelis dar nežinojA Jos va

paduoda duoną. kų “rojų,” Rasiejaus, o pa-
Sąjungos organų rinkimas skui ir lietuviški balšavikai 

užtruko kiek ilgiau. Centro j galvas guldė, kad datolar nei
valdybos pirmininku išrinktas 
Albinas Graževičius. Buvęs 
centro valdybos pirmininkas 
Pr. Dielininkaitis pasižadėję 
iš savo pusės padėti Ir dirbti, 
kaip ir ligšiol, visuose ateiti-

huožėms, nėi visokiems caris- 
tams Rasiejuj nebus šiltos 
vietos; darbininkai viską rū- 
nys: kučeriai bus kamisarai, 
strytų klynytojai — apicie- 
riai, dženitoriai — fekterių

Rasiejuj už pavadinimą mar
šalo tavorsčium turėtų patys 
sau duobę išsikasti ir prie 
jos atsistoti.

ninku svarbesniuose reikaluo- inžinieriai, o žydai, žinoma,
se. A. Graževičius šia proga 
]»asakė kalbų, kurioje jis nu-

— prezidentai. Titulai, viso
kie cinai, pakilnojimai iš že

lauja iš mūs aukų, energijos 
ir darbo. Uždėdami vainikų 

cerio pilnių dalį ir dar porų lengvesnių vei- ant Nežinomo Kareivio kapo, 
kalų. Jaunutis smuikininkas Greičius neabe- i ateitininkai tvirtina ir prisi- 
jotinai turi švelnų smuikavimo tonų ir gerų pažjsta> kad jų primas - 

kova ir darbas už Lietuvos

rdo. Ir šiandie tėvynė reika-. rodė ateities veikimo gaires, mesnių vietų į aukštesnes, vi-

intonacijų. Visi juo domėjosi ir kėlė ovaci-
3a8' v ... • v gerovę. Pagaliau buvo sugie-
dovaujamas Šaulių Sąjungos choras. j (lotas ateitininkų himnas ir,

Šiame koncerte chicagietė Barbora Dar- karo invalidų orkestrui išly- 
lys - I>rangelienė nedainavo, nes ji ruošėsi dint, visi išsirikiavę, su vė- 
sunkiausiai partijai “Aidos” operoj, kuri liavomis pryšakyje nužygiavo 
suvaidinta rugpjūčio 17 d. Ji savo partijų per Kauno gatves. Tyliai, su- 
“Aidoj” gerai atliko. Tų pastebėjome ne simąstę, be jokio triukšmo, 
tik mes, amerikiečiai, liet ir Kauno kritikai tvarkingai, kaip visada. Visi 
pripažino, kad Drangelienė yra didelio mas- vėi atvyko į Zitiečių salę, ir , himnu
to dainininkė. 1 gja poodis buvo tęsiamas to

Žodžiu sakant, visi užsieniečiai dainini
nkai ir muzikai gerai (įasirodė. Tai labai 
giliai įvertino Lietuvos visuomenė. Vienas 
laikraštis parašė; “Mums užsienio lietuvių 
muzikos jėgos yra labai brangios ir vertin- *^1 H,m m ° 
gos. Juk joms tenka svarbus tautinis užda
vinys: savo menu ir veikla gaivinti, stip-

Uždarant konferencijų prof. 8okių 
K. Pakštas pasakė ugningų, 
kalbų. Nors, sako, kažin kac' 
liūtų, nors Lietuvai grėstų 
priešai iš oro ir IS vidaus, 
nors daugelis ir šunkeliais nu
eitų, bet, jeigu dar lieka dva
sios milžinų avangardas, ku 
rie ugny nesudega, — Lietu
va nežus. Mes pašaukti kovo-

medalių kabinėjimas

Dėdė Mikas anų dien ap
lankė savo kaimynų Baltrų, 
gyvenantį antram aukšte. 
Baltrui 'Milkų pavaišinęs ir 
Mikui paviešėjęs, atsisveil 
no su šeimininkais ir prad 
da lipti tamsoj laiptais že
myn. Baltrienė atsiminus,

... , . . kad Mikui gal lĄiti tamsu,npicieriams, jenerolams, kaip............ , , . aišėjusi ant laiptų klausia;
— Mikai, labai tamsu! Galbuvo caro čėsais, liūs padėti 

šalę Lenino mauzaJiejaus — į 
muziejų, Iš syk taip ir buvo. 
Vyriausiu raudono vaisko je- 
nerolu buvo padėtas Lugans- 
ko bleksrniter’is (kalvis) Yb- 
rošilovas. Jam nereikėjo eiti 
jokio karinio mokslo; užteko

pašvieeitif
— Labai ačių, — atsakė 

Mikas. — Nereikia. Aš jau 
guliu žemai su didele kaktoje 
liktame.

Kulnui s,uskaudėjus nuėjau 
pas Dr. Modikaitį. Sėdint 
laukimai! kambary ir lau
kiant eilės, kieme pasigirdo 
trukšmas. Pakelia daktarus 
langų ir pamato savo dženi- 
torį^ besipešant su dviem mo
terim.

— Laurai! — sušuko Dr. 
Medikaitis. — Na, kų tu da
bar darai. įAr nesiliausi!

— Būk ramus, — daktare, 
— atsakė Lauras. Matai, ga
minu tau pacientus.

ti... ne su lietuviais, bet ui to, kad lnuvo Stalino frentas. 
1 Lietuvą — baigė prof. Pakš- Ale dabar svietas dyvijas 
tas. iš balšavikų duoto žodžio, bn 

į savo raudonų vaiskų jau 
i ved* činus, kaip kad yra 
buožių valakuose. O pasta
ruoju čėsu raudono vaisko 
penki apicieriai net maršalo 
titulais apdovanoti. Iš jų 
maršalas Fuchačevskis, (Vo- 
rošilovo dešinėji koja, yra 
kilęs iš liajorų pakalenęs, ca
ro vaiske buvęs apieier.uni. 

Imedžiaginė8 kultūros klausi- J vykti, pavedė savo raštus Kitas maršalas Jegarovas y-

Konferencija baigta Tautos 
ima.
Paskui sekė meninė konfe- 

liau. Pirmoje vietoje buvo rencijos dalis, kurių išpildė 
Vyr. Ateitininkų Vado, prof. “Šatrijos” filisteriai ir kor- 
K. Pakšto jiaskaita: “Į ant-1 porantai. Belestrinius kūri- 

ketvirtadalį nins skaitė rašytojas A. Vai- 
žengiant”. Paskaitos turinys čiulaitis, p. Jadzė Drungaitė, 
buvo labai aktualus! Lietė J. MikuleviČius ir kun. St.

rinti svetimųjų jūroje blaškomų lietuvio šie-1Lietuvos tiek - dvasinės, tiek Būdavas (pats. negalėjęs at- 
lų, saugoti jų nuo žuvinio mūsų tautai”.
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bone!” — paklausiau. Gale reikia pridėti, kad kun.
“VidutiniSkai” — atsakė. ! Antanas yra darbštus ir žmo-

“ Besirūpinant kasdieniniais nių mylimas kunigas. Pats 
parapijos reikalais, n6 nepa- per sunkų darbų ir vargų iš-

ŠV. TERESĖLĖS NOVENA
PHILADELPH1A, PA.

stebi, kaip laikas prabėga, ėjęs mokslus ir pasiekęs ku- Gerb’ kun- c’ePuka^J0 Pa’ 
Štai jau praėjo penki metai, nigystės, supranta kitų var- stangomis, Šv. Andriejaus ba- 
i_ : 1-1 VnrflvnTAvo ome ir nmriinn rldT*Vma Rfl7. ZliyClOJC 1UOS1&I11Q, \lCŠOjl 110-'kai klebonauju Šv. Kazimiero gus ir įvertina darbus Baž- 
parapijoj. Ir, rodos, taip ne- nyčiai ir tautai
seniai čia atvykau. Netruko Linkėtina kun. Martinkui oiv u i-
praeiti ir penkiolika metų nuo susįiaukti ne vien sidabrinio, sįos novenos pamaldos 
įsišventinimo į kunigus . bet ir auksinį0 kunigystės ju- ^ais ir vakarais.

“Gal švęsite iškilmingaibiliejaus. 
“Bažnyčioje — taip” — 

tuoj atsakė kun. Antanas.
“Mat, kažin ar sulauksiu si- 
dabrinio jubiliejaus, tat, da
bar reikia padėkoti Dievui, 
kdd pašaukė kunigystėn ir

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

bas čionai — tai suruošimas $110, pirmiau buvo šimtų au- siprašydlme, susitaikinsime
,Šv. Sakramento 40 vai. Ado- koję. Į vieni su kitais ir pasižadėsi-
racijos valandų, kurių išvaka- | Parapijos mokyklos vaiku- me užmiršti apie praeltj if
rėse klebonas tapo ligos par- čiai yra ne tik duosnūs auko- daugiau nebekartoti senų hlo-
blokštas. ' tojai, jie yra ir geri artistai, gumų. O, Kalėdų rytų bėgsi-

_ meno mėgėjai. Jaunieji moky- me į bažnyčių ant šv. Berne-
Be parapijinių darbų kun. ,. ,. . . • • _ , • • * «,o . ,«__ „. . klos artistai rengiasi pne ka- lm Mišių ir pne šv. Komu-S. Stoms yra pasižymėjęs vi- .... . , , L .. . .v , .ledinio koncerto. Daromos re- nijos. Grįždami namo iš baž-vena į Šv. Teresėlę. Prasidės _

. gruodžio 28 d. ir baigs,, Mu. ouomenmėje dirvoje. Pastarais £ki,'~'į", ^“fos "sveiki^iine'Tr jauni
1 • r- ji t__• • v motule no roJurrovn * *šio 5 d. Pamokslai ir viešo-

DUS

Novenos vedimui yra už
kviestas misijonieriu8, kuris

metais jis redagavo Amerikos 
lietuvių kunigų skyrių Lietu
vos dvasiškijos mėnraštyje 
“Tiesos Kelias”.

atvyks Kūčių dienų ir ves Sv. r WAUKEGANO LIETUVIU
Andriejaus bažnyčioje pamal- *

Šiandien, gruodžio 18 die-

das kasdien ligi novenos už
baigimui.

Uolaus pamaldumo žmonės,
Kun. Antanas Martiniais, kad ligšiol išlaikė sveiku ir sueina 15 metų, kafp tnū- Per užtarymų Šv. Teresėlės y- 

Šv. Kazimiero pnrap. klebo- leido darbuotis savo tautiečių sų gerb klebonas kun. Anta-1 ra aparėję gausių Dievo ma- 
tarpe”. nas q Martinkus yra kunigu. Amerikos lietuvių oa-

Nors ginčijaus, kad kun. šventintas gruodžio 18, 1920. žnyči¥ dauguma jau lrgr yra
nas, Chicago Heiglits, III.

♦ TRUMPAI APIE KUN, 
A. MARTINKy

Martinkus tikrai sulauks 25 Primicijos diena gruodžio 19, 
I m. kunigystės sukaktuvių, nes 1920. Gerb. kun. Martinkus

pasipuosusios Šv. Teresėlės 
stovyla, liudija karsto pamal-

VEIKLA
Ona Stulginskienė grįžo na

mo iš ligoninės po sunkios o- 
peracijos. Linkime ngonei 
greitai pasveikti. Operacijų 
padarė d-ras Jonas Žekas.

Metinis, keturių vakarų pa
rapijos bazaras buvo našus irI
davė parapijai gryno pelne

ŠIANDIEN JO KUNIGYS
TĖS SUKAKTUVES

Rašo šilas
Šio straipsnelio antraštė — 

“Trumpai apie kun. A. Mar-

■ atrodo sveikas, tačiau jis kai- iškilmingai minės savo 15 ku- dumo naudingumų.
Įbėjo, kad nė vienas Žmogus, nigavimo metų sukaktį. Ry-| Šioji viešoji novena galės $^1 Didelė padėka priklau
ar jaunas ar senas, ar liguis- toj, 10 vai. mūsų bažnyčioj būti nepaprastai didelių Die- parapįjos visoms draugi-

, tas ir visai sveikas, negali bus iškilmingos šv. Mišios, I vo malonių šaltiniu ne vien joms Suprantama, kad be
Į pasakyti, kaip ilgai jis gyvens kurias atnašaus pats celeora- Sv. Andriejaus parapijonams, draugijų paramos ir jų nuo
goje žemėje. “Kas galėjo sa- ntas. Diakonu bus gerb. kun. bet ir platesnei apylinkei. gįrdaus darbo nebūt buvę to 

|kyti, kad Dievulis taip greit a. Baltutis, subdiakonu gerb.
pašauks pas save kun. Juo- kun. H. J. .Vaičūnas. Pamoks- 

.. . zapų Svirskų, kuris dar buvo lę, iškilmėms sakys gerb. prof.
? • T nIU 1 PaSir^ Palyginamai- jaunas Ir, rodos, kun. J. Vaitkevičius. Vargo-

sveikiausias iš visų lietuvių nuos prof. a. S. Pocius. Solo 
bažnyčioje giedos K. Sabonis.

Apie tai įsikalbėjus, ISga- Pamaldose dalyvaus “Drau-

dyti keista. Panašias antraš
tęs deda straipsniams, kunuo- » . ”,,x . . kunigų .se aprašomi mirusieji. Kun.
Antanas Martinkus dar nėra

.. . vau iš kun. Antano "paslap- go” red. L. Šimutis. Mokvk- \ J ’ 1miręs ir negreit mirs, nes y- . . x. - -• 1 • y. kun. Stanislovas Stonis, pra-,m . ti” apie jo amžių, kur ėjo los vaikučiai eis prie šv. Ko- 1 . ' „ ,ra sveikas ir diktas vyras. Tai * F J *’ .. F I eitų šeštadienį smarkiai su-: i- 11 mokslus ir t.t. .mumjos šv. Mišių metu. Se- *..............“* .
kam apie J| rašyti? — paklau I Kazimierietėš vpatimrai ne«aleJ° ir įvežtas gycrytIs t
site. Priežastis nemenka: šia-1 Pasirodė, kad kun. Martin- u L . ,x x- u x ‘f- -f Sv. Juozapo ligoninę. Konsta- Į 
ndien jis mini penkiolika me- kus yra gimęs 1888 metais 1 puo .. ny y? tuotoji liga — angina pecto- I
tų sukaktuves kai Jo Bm. Ka- Gardomo parap. (tuomet dar 1 ParaP1Jos parapijonai Krizis jau praėjo, tačiau I
rdinolas Mundelein, Chicagos buvo Naumiesčio parapijos fi- s “ uigai n sis 1 savo az- veikti im - bent keletą 
arkivyskupas, kun. Antanų į- lija.). Į Ameriką atvyko prieš Y? ar U’ f17 mU savaičių. I
šventino į kunigus. Tai buvo trisdešimts metų, būtent 1905 e °PU’ aPvai 10 # ® re^
1920 metais gruodžio 18 die-; m. Prieš tai metus gyveno t®8 ^kjJmes ~ pasimelsti už
nų. - (Anglijoj. Atvažiavo tiesiog 8ve*at* f* ren' n .. K

1 Chicagon kur tuoi pradėjo Siamas kun- Martuikui page- Spaudos Draugijos Kaune at-
Ta proga rytoj savo vado- mokytis/Tai buvo nelengva, rbti bankietas, kuris įvyks stovas, gi dabar klebonauja

™ sausio 5 . dienų, vienam gra- lietuvių parapijai Paterson,
žiųjų Chicagos Shoreland vie- N. J. Šių vasarų jis lankėsi
šbutyje. Rap. tėvynėje. Jo paskutinis dar-

va ujamoj Šv. Kazimiero pa
rap., Chicago Heigths, UI., jis 
švenčia. Švenčia taip kaip ku
nigui ir dera — bažnyčioj. 10
vai. ryto laikys iškilmingas , v ,r.». , T TT . tos High Schoolej ir St. Bedesv. Misiąs, kun. J. Vaičiumi,

nes reikėjo kasdieninę duonų 
užsidirbti. Dienomis dirbo, o 
vakarais lankė mokyklų. Vi
durinius mokslus ėjo Sv. Ri-

kun. A. Baltučiui ir kuu. A. Kunigo mokslus ė-
T. , . . . . . r» i i jo Šv. Prokopijaus seminan-Linkui asistuojant. Pamokslų . . „ .

, , jt JOJ- Gavęs paskutinius šven-pasakys kun. dr. Juozapas ... . v _r.v.,T ... ,, . tinimus, pirmas šv. Mišias at-Vaitkevičius, Marijonų Senu- , , v„ . laike Šv. Antano parap. baz-nanjos profesorius. Šioms pa-, , ... i2i & • nyčioj, Cicero, III. Dar priešmaldoms susirinks ne tik Šv. ,.7 , .„ . . .. , 1920 m. Kalėdas paskirtas vi-Kazuniero parapijos žmones, , , ., . . . karu pas kun. A. Sknpkų įbet ir jubihjanto draugai Is y m - t~ . Šv. Kryžiaus parap., Town of
ucagos. i Lake, kur sėkmingai darba-
Šios sukaktuvės gal būt ir vosi per 7 ir pusę metus. IŠ 

būt praėjusios spaudoje ne- ėia perkeltas į Šv. Jurgio 
pastebėtos, jei anų dienų būč parap., kur išbuvus 3 metus, 
nesusitikęs su kun. Martin- gavo paskyrimų į Šv. Kazi- 

um. miero parap. klebonu, kur ir
* “Kaip reikalai kun. Kle- dabar tebesidarbuoja.

“Draugo” Knygų Skyrius

n(

MALDAKNYGES
1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.501
3. Aniuolas Sartras, gerais juodais viršeliais .............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina ................. 75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais............................... 50
6 Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais......... 40
7. Maldų Knvgelė, inodnis viršeliais...................... .. 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. MaldaJnivgė Ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab........................ 1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab............. 1.25
13. Pulkim Ant Kebų, juod. paprastais virš., kaina .... 1.75
13. Pulkim Ant Kebų, juod. paprastais virš., kaina, .... 1.75
14. Pulkim Ant Kebų, odos viršeliais ............................ 2.50
15. Pulkim Ant Kebų, juod. virš. raud. kraštais........... 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ............................ 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ........... 1.75

Užsakymus siųskite tuojan, 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.

certas įvyks Kalėdų vakarų, ir senus, sakysime: linksmu 
Vertėtų ir seniems Ir jaunie- Kalėdų švenčių. Bėglias 
ms lietuviams į koncertų atei
ti pamatyti savus jaunus ar
tistus, išgirsti jų žavinčio dai 
navimo.

Išsiilgę laukiame Kūčių ir

Kiekvienas, kurs palieka 
namus, ar brolius, ar seseris, 
n r tėvų, ar motinų, ar pačių, 
ar vaikus, ar dirvas dėliai 
mano vardo, gaus šimterio-

Kalėdų. Kūčių vakarienes me pftį jr paveijėg amžinąjį gy- 
tu lauždami plotkos dalelę at- venimų. (Mato XIX, 29).

RADIOS

K. J. J. kio pelno parapijai. Lai pa- 
T rapijos draugijos bujoja ir

SERGA KUN. S. STONIS - "
---------- Į naujos bažnyčios statymo

PATERSON, N. J., gruod. fondų aukojo: J. E. Grikšas 
14. — Vietos lietuvių Šv. Ka- $100, di;-stė Šv. Juozapo $100, 
zimiero parapijos klebonas, parapijos mokyklos vaidučiai

Kun. St. Stonis atvyko A- 
merikon kaipo Šv. Kazimiero

//^roR y°UR

e. Ves

Night and Morning
Dėl aklų pavnrgnslų nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la

žus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVriže for Free Book
"A Worlč of Confort for Yovr tyo." MURINĘ COMPANY

Millions prefer it to 
mayonnaise-

• Miracle Whip is tiffrrenl—ddi- 
ciousl The time-honored ingredi- 
ents of mayonnaise and old-fash- 
ioned boiled drensing are combined 
in a new, skillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recommend for ideal flavor 

and smoothness - in 
the Miracle Whip 
beater that’s txcltt- 
sivt *ith Kraft.

JTTLE BUDPY
X DOjfT MINO V/ORKIM’ 
HeuPTpe Polks pęr homh.But 

“tttprr BFFCIBNcy BXPCUT HPgE 
SURE GeTfc My GtoAiT’.'. V HC 
V/ftS PlRED, rp Be TRE MBPPiest 

phjvs-m rrr>
m

GAY

DIGNIFUD
• - y

nae

Schoolgirl, house- 
wife, athlete and sra- 
dent, conservative 
and ultra-modero — 
all ūse Clairol Shasa- 
poo Oil Tint.

This remarkabie treatment is 
the only shampoo oil tint that 
deanses, reconditions and tinta 
the hair in one short operation. 
Whether you simply winl to 
restore the natūrai color, or 
radically change the color of 
your hair — CLAIROL wiU do 
it easily, natūrali, and to per- 
feetly your dosest friend ca»- 
uot detect it. Arrorge )»r ta 
urlj tppointmen! T
Mali thi, coapoa with ■ t h re.. i«<fc 
<nand of rour hair and -ve will tr«»i ii 
a-d retur n it, ponpiid, with our rcemo 
eudatioas for CLAIROL u-c.to.ent
ggVFRLY KINO. Con trlua*•ara BEAirrv glildsalt M W 46tl> m . N.W York CK

M. »-

WHHRE S IBe you 
EFFiCIEMCy EXPERT ) 
0OS9? I 

see H1M AROUM0 
rooey?

Z v

Boooy, 
CAUSE I 

FlREP 
KIMV.

STROMBEiRG-CARLSON, RCA YTCTOR, RADIO 
NAS, PHILCO, ZENITH ir kitos padaras Kalėdas 
daug linksmesnes. Galite išmainyti savo seną radio, 
o tik mokėti kitais metais.

«t —------------------------------------ -  Si
26 šmotų Comunity Silver vertės $35.00 už $1350

Iš Aukso Ir Sidabro Yra Geros Dovanos Dėl Kalėdų.
Elektrikiniai toasteriai po .............................98c
Gražūs smoking standai po...........................
Ant stalo lempos po .........  ............................98c
Kiekvienas lietuvis gaus gĮoiu kalendorių dykai.

JOS. F. BUDINK JEWELRY
3343 S. Halsted St.

BIIDRIK FURNIIURE MflRT
3347 S. Halsted St.

JUS. F. BUDRIK, INC.
3417 S. Halsted St.

KRAUTUVĖS ATDAROS KOZNĄ VAKARĄ
................................... .... , ..............

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

H0N C(W?
'/

.J

By Bruce Stuart
he v/pis NO CrOOO •! 
HF WW1TCD lįjjįF
to rwse you R

v
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Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Rinitas

(Tęsinys)
KARINUS: — Tu man jį nupiesei kaip 

šventąjį, kurs nemiršta ir kurį visa Bažny
čia pagerbs. Ar atmeni, kaip elgeta Servu- 
lus pasimirė prie šv. Klemenso bažnyčios? 
"Mūsų giedojimai tuomet turėjo nutilt, nes 
ung< lai i»er jo laidotuves giedojo.

EUPHEMIJUS: — O, taip. Bet tokiam 
atsitikime Aleksijui jau bus nereikalinga 
tėvonystė ir žemės turtai. (Įeina Eusebius).

EUSEBIUS: — Atsiprašau, pone, kad 
pertraukiu. Tavo tarnai čia susirinko ir no
ri pasveikint tave ir busimąjį jų valdovą.

EUPHEMUUS: — Liepk jiems ateit. 
(Įeina Davus, Verną ir kiti tarnai. Atsisto
ja nuošaliai). \

EUSEBIUS: — Mes visi taniai sveiki
nam tave, pone, iš taip ilgos kelionės ir lin
kime jums linksmo ir laimingo gyveftimo 
namie. Teišsiblaško visi nubudimo debesiai 
ir tešviečia džiaugsmo saulutė. Užmiršk, ge
rbiamasis pone*, visus nubudimus ir turėk 
šviesios vilties pilnumą. Tegu šis jaunas žoly
nėlis (rodo Kariną) žydi tavo daržely, kad 
ant visados užmirštumei žiemos šaltį.

KARINUS: — Ne, gerasai Eusebijau. 
Aš tik vaikas ir negaliu dar parodyti vyriš
kos dorybės. Aš žinau, draugučiai, kad jūs 
mane mylite; taigi suteikite man šią ma
lonę; aš nenoriu, kad mane vaišintumėte, 
giltumėte ir glostytumėte, bet noriu, kad 
visada nian sakytumėt teisybę, net ir tuo
met, kai ji bus karti.

VISI: — Valio! valio! . ?
EUPHEMTJUS: — Ačiū, mano priete- 

liai, už taip gražius linkėjimus. Tas jūsų 
jausmų pareiškimas nurodo man, kad mano 
namuose dabar bus vienybė ir meilė. Dabar 
visi darban, kad rytoj galėtum tinkamai pri
imti mūsų brangų svečią) — Ciesorių. Rytoj 
mums bus džiaugsmo diena! (Visi išeina). 

SCENA II. Ten pat.
Įeina Aleksis — silpnas ir išbalęs. Sė

dasi.
ALEKSIS: -* Kaip ilgui, o ^Viešpatie, 

dar aš vilksiu šį nelaimingą gyvenimą? Jau 
rytoj bus penki metai, kaip čia atkeliavau. 
Laikas prailgo skubiai, bet man rodos, kad 
jau priėjau prie liepto galo: kas nors nepa
prasto turi įvykti. Mano gyvenimo laivas 
iki šiol plaukė švelniai, bet jaučiu, kad jis 
jau atsimuš į kokią paslėptą uolą. Mano 
širdis prįjaučia, kad pirmiau negu numirsiu, 
pamatysiu savo įpėdinį. Tik sykį jį mačiau, 
kuomet jis dar buvo kūdikis. Kaip tie me
tai bėga! Jo jaunų dienų pranašystė, buvo 
išbrėžta jo veide. Jei pirmieji lapai neme
lavo, jo gyveninio knyga yra graži retenybė. 
Įeina Eusebius su valgiu.

EUSEBIUS: — Labą rytą, Ignotai! Kaip 
aš tavęs pasiilgau iš ilgos kelionės. Štai ma
no gerasis ponas Eupbemijus atsiunčia tau 
valgio nuo savo stalo. Bet, Viešpatie! kaip 
tu atsimainęs ir sumenkęs! Ar sergi!

ALEKSIS: — O, nieko, aš sveikas.
EUSEBIUS: — Aš bijau? Ignotai, kad 

mums nesant namie, tu daug nukentėjei nuo 
tų nedorų vergų.

ALEKSIS: — O, ne. Nes man būtų ne
dora rūgot ant To, kurs mane čia siuntė 
pabaigti tokios kantrybės mokyklą, kokios 
ir dykyne negalima rasti. Bet matau: jau 
jos galas netoli.

EUSEBIUS: — Ką tū nori pasakyt, ge
rasis Ignote?

ALEKSIS: — Tuoj sužinosi. Bet papa
sakok man apie tą jaunikaitį.

EUSEBIUS: — Ar Kariną?
ALEKSIS: —i Taip. Ar jis bus tinka

mas gerojo Euphemijaus sūnus?
EUSEBIUS: — Galėčiau pasakyt, kad 

geresnio nerasi. Bet tu pats pamatysi. Jis 
labai nori su tavim pasikalbėti. Jis buvo iš
auklėtas Azijoj.

ALEKSIS: — Atvesk jį kuogreičiausi&i.
EUSEBIUS (išeidamas): — Tuoj jo pa

ieškosiu.
ALEKSIS (paimdamas lėkštę su val

giu): — Aš tuom syk nuneštu šiuos gardu
mynus Gannijui. Jis taip juos mėgsta. (Jam 
tai bekalbant, įeina Ursulus. Eusebius stai
gu sustoja pas duris ir žiūri ištolo, nemato
mas).

URSULUS: — Ei! Kur taip skubini su 
tais skaniais valgiais? Duok še!

ALEKSIS: — Su noru. Prašau priimt.
URSULUS: — Priimt Aš atbusiu, na

priimsiu, nes tai man priklauso. Kaip tu 
drįsti, nuskuręs ubage, pagrobti sau, kas 
mums visiems priklauso? (Pagriebia lėkštę 
ir suiarkiai stumia Aleksijų, kurs pasvyra 
ir vos nepargrinva. Tuom syk įeina Kari

LABDARIŲ DIRVA

NEUŽMIK* KIME KALĖDŲ BELAUKIANT

Buvusis mūsų organizacijos į Kalėdų šventės čia j>at, už 
seimas pasižymėjo gyvumu ir savaitės. Kas turi pinigų, rū- 
dalyvių gausumu. Bet neuž- pinasi dovanų pirkimu, vai-J 

nūs. Pamatęs tą viską susijaudina, bet pa- mirškime to gausingojo seimo kūčių apdovanojimu. Bet kas 
sislepia už stulpo.) gražių nutarimų, kurie buvo bus su tais, kurie ne tik do- '

EUSEBIUS (šoka pirmyn ir pagriebiu Padaryti ne taip sau, kad pro- vauoins, bet ir kasdi.niniai 
lėkštę): — Šalin, biaurus verge! Atsitrauk! tokole vietą užimti, bet kati duonai neturi pinigų! Kas bus 
Su savo nešvariom rankom tu viskų sutepi! vykinti į gyvenimą. su suvargusių šeinių vaiku-
(Smarkiai jį stumia. Ursulus pasvyra ir at- jau praėjo po seimo sū virš čiais, kurie irgi laukia šv.
siiemia į įeinantį Prokulų). mėnuo, tačiau iš labdarių kuo Kalėdų? . Į

TOOKOI.US: - Na p, varge. Kas tau pŲ |la,. netefa) Lolxbll.ių kuopos as. I
>r’ URSULUS: - Eusebius atėmė nuo ma- Į*“* y k"!. KalidlJ ivv",6be 8U'
UVS valgį, karį Įgimtas man davė nunešt kint. , gyvemm,. ar ne. “La- te.kti dzmugsnm savnrgasm-
Uannijui ir taip smarkiai mane stūmė, kad bdariV Dir™ • uiasM sk-v,:us ““ “•«««- Pal",ks..um: ne 
atsirėmiau į tamstą dienraštyje, nori. žinoti, ką , laimingus vaikučius. Šiame j

EUSEBIUS: — Jis begėdiškai meluoja. kuri kuopa veikia, kokią pa- darbe reikia susitarti su ki-Į 
PROKULUS: — Tylėk, verge! žangą daro, kad seimo visus ' toms organizacijoms, jei tiki

• • !• a* *1 • !• I— ’

•CALLFORTMIt.BINGOJ

nutarimus įgyvendinti. j yra reikalas, ir sulig išgalės
Neužmirškime, kad nuo kuo suteikti dovanėlę kiekvienai 

PROKULUS: — Kaip tu drįsti, verge? 'pų pareina organizacijos vei- suvargusiai lietuvių šeimai, o 
EUSEBIUS: — Nepravardžiuok manęs ,kįmo pasisekimas. Centro va- ypač. vaikučiams. Labd.

vergu. Aš jau laisvas, kaip ir tu! ldyba bus bejėgė, jei kuopos----------------- -
PROKULUS: — Pažiūrėsim, paziurė- snaus bus neVeiklios. ! CENTRO tukimą r

sim. Nagi, Ursuilau, papasakok, kas čia buvo. • . ...Seimas pirmoje vietoje nu- ---------t-
URSULUS: — Aš sakau, ponuli, kad taiė didinti organizacijos na-’ šį vakarą, IS vai., Aušroti

viskas buvo kuoramiausia, kol neatsivilko, rįų gfcaįgįų. Jau laikas prade- Vartų parap. salėj, įvyks Lie
tas nebuvėlis, Ignotas. Kai tik jis čia atėjo,; u nftuj narių va-ų Jeį to tuvių K. Labdarių Sąjuii-
nuo to laiko nebėra ramybės. Dėl jo mes tik , . , , , • • , • • ,, _ nedarysime dabar, žiemą, ne-i gos centro susirinkimas, i kuoaramės ir baramės. O Eusebius vis laiko i ...... . . . ......................., • . • , . sitikekime imvasarj arba va- n kviečiami visų kuopų at-jo pusę, nežiūrint to, ką mums jsatoei penkį1 □ , . , ' . . .......
metai atgal. . <sar*’ nes teda kltus . stovai ir visi labdarių veikė- nes yra daUg svavWų Kų„

PROKULUS - — Tas tiesa Tas keleivis! ”ikia dirbti* Dabartin,s rai' i>L Turėsime aptarti keletą kalų apsvarstymui, 
tai kaip adata ar pašinas mūsų pašonėj. Ikas naujiems nariams gauti; labai svarbių organizacija į J. Juozaitis,
Kur tik jis pasirodo, ten suirutė ir netvarka. j 'ra patogiausias. Dėl, to pa- Į reikalų. Valdyba L. Vyčių Ch. ap. sporto dir.

EUSEBIUS: — Bet pasakyk, ar jis čia ' naudokime ji- Kiekviena «b----------------------------------------- , ------------------

EUSEBIUS: — Aš 
kaip ir tu.

jau nebe vergas,
ftoesxewG» tmcul -umc A
Ąae H£xoeo i-ere. k cune!._)'

kare. Visi kviečiami susirink- kas ir susidės iš rinktinės lie
tuviškos muzikos ir įvairių
pranešimų.

pats įsibriovė, ar namų ponas jį pakvietė? !darių kuopa tuo tikslu turėtų 
PROKULUS: — O ką man tas rūpi? surengti bent vienas prakai-

Jis čia yra prieš mano valiąt bas, aplankyti draugijų susi-
ALEKS1S: — Bet man atrodė, kad ne, rinkimus.

taip buvo, Prokuliau.
PROKULUS: — Jei tau taip atrodo, tai

buvai labai kvailas.
ALEKSIS: — Kaip tai?
PROKULUS: -r- Ar gi

įėjai pastebėti, išbuvęs čia

RYTOJ VAKARE NEBUS 
BASKETBALL ŽAIDIMŲ

BUDRIKO KONTESTAS 
6Į VAKARĄ

Liet. Vyčių krepšiasvydžio 
Yra vietų, kur pačios lab- (basketball) lygos žaidimai, 

darių, kuopos nėra užtektinai kurie turėjo įvykti rytoj va- 
stiprios. Dėl to reikia jas sti-, kare St. Ryta’s gym, dėlei

gi jau nė to nega-.printi. Šiame darbe kuopos svarbių priežasčių neįvyks. Ta Bus įvairi programų susidc- linkėjimus
Ha vieną valandą, viena kitai turi ateiti į talką, čiau visi kiti Žaidimai įvyks danti iš visokių dainininkų-________

kad mano pageidavimas buvo, kad tu čia Kai kur ir visai kuopų nėra. kas ketvirtadienio vakarą po kių muzikantų ant įvairių in- 
įiė penkių valandų nepasiliktum? .Reikia jiarirūpinti ten jas su- tam. strunientų ir t.t. Po progra- ,

EUSEBIUS: - Pasirodo, kad tavo no- organuuoti. , Vy-ių basketba|, ko.

DRĄSUS VARGONININKAS
Vincas Greičius, Clevalando 

lietuvių vargonininkas, jau 
baigia dalinti trečią tūkstan
tį Kūčių kalėdinių plotkelių.

Laiške sveikina visą 4 * lirai iBudriko lietuviško meno jė
gų kontestas įvyks šį vakarą go’’ štabą ir plotkelių kepė- 
Mark White Sųuare salėj, 29- ją ir siunčia linksmų Šv. Ka- 
tos jHie Halsted StM 7:30 vai. ledų ir laimingų Naujų Metų

LIETUVIAI DAKTARAI;
OKar. TH. HEMIock 4«4b 

mos gražūs krutamieji pa vei- Rėš. ’iei. OROvemn 4617
ui s nieko čia nereiškia.

PROKULUS: , Tylėk, verge! nių — gauti naujų narių. Bet • j»” • 2 . i.
ALEKSIS: — Jei tik būtum man pareiš- žrnil.vkinie j vrft • -r nedženai kviečiami tą paka

kęs savo norą, Ignotas būtų jį išpildęs. , . . • , rib gruodžio 19 d., susirinkti ko programa iš stoties AV H PC
* PROKULUS: — Taigi dabar aš jį pa- ° J Juozaičio namuose, 6822 1420 kil. Programas kaip ir
reiškiu. Ar jj išpildysi? i r

Tai vienas iš seimų nutari joni<,rįaj ir vis, tynlų nie. kabi.

namuose,
S. Rockuell St., 8:13 vai. va-

Rytoj vakare, iŠ vai. Budri

visuoniet bus tikrai lietuviš-
ALEKSIS: — Tikrai. Rytoj aš eisiu 

namon.
EUSEBIUS: — Ne; niekuomet! 
PROKULUS: — Laikau tave už žodžio,

Ignotai, išeik!
URSULUS: — Taip, eik kur tu nori, 

kad ir ant kartuvių, tu veidmainy!
PROKULUS: — Rytoj, šią valandą — 
URSULUS: — Išsinešdink iš čia. 
ALEKSIS: — Taip ir bus. 
EUSEBIUUS: — Ne, taip nebus. 
PROKULUS: — 0 kodėl ne?

AKIŲ GYDYTOJAI" , LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

OftBO Pitone 
PROspect 1028

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRlCALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą. kuris 
1 esti prtežastml galvos skaudėjimo, 
| svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

T.uTOl.mTTTCi VT * • v mo> «>«udamų akių karftti, atitaisoEUSEBIUS: --- Nes rytoj bus džiaugs- trumparegystę Ir tollregystę. Prlren-
rliotio rl" *•*•>»»»* akinius. Visuose atsltl-

II1O diena. klmuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Bonlevard 7859

PROKULUS:. — Taip, bus dvigubas 
džiaugsmas be jo.

EUSEBIUS: — Tas atneštų prakeikimą 
šiems namams.

URSULUS: — Laimę!
ALEKSIS: — Nesibaikite, draugučiai. 

Išmeskite mane, kaip Jonasa į jūres, kad jos' 
nusiramintų. Bet pirmiau aš norėčiau su ju
mis atsiteisti. Ursuiiau, pasakyk, kuom aš, 
tave nuskriaudžiau?

25 MEiy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vieo-

1-Dt.TTttTo IT • *-, * , , v kių akių. Ekspertas tyrimo a-URSULLS: l gi tik tuom, kad čia jkjų įr pritaikymo akinių
esi. Tu esi kaip šapas mano aky, kaip šašas J; ---------  ------ ---------
pašonėj. Toki dalykai, rodos, skriaudos ne
daro, bet kas jų nejaučia? Ar voras, driežas 
ar kits koks namų vabalas skriaudžia ką 
nors? Bet visi jų nori nusikratyt. (Labai 
piktai). Kas nenorėtų sumindžiot jų su ko
ja? (Trempia su koja). Jie kalti tuom, kad OPTOMETRISTAS 
atsiranda namuose. Lygiai taip ir tu. 1801 S. ASHLAND AVENUE

uų ir pritaikymo aku

DR. JOHN SMETANA
ALEKSIS (šypsotii): — Na, tai jau ma

nęs daugiau čia nebus. Dabar, Prokuliau, 
norėčiau ir tau pasakyt kelis atsisveikinimo ( 
žodžius — ramiai.

PROKULUS: — O, kai mudu peraiakir- 
sim, bus amžina ramybė!

(Bus daugiau)

Platt Bldg, kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėk it mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
rai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

R««. and Office
2359 S. Leavitt St. 

CANal 070fi

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS 

S to 4 and 7 to I P M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo C iki 8 vak. 
Nedėliomis pugul sutart)

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROepect <874 .
Res. Tel.: HEMIock 0141

Reztd.: 1515 W. 09th St.

OR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas tr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir (:>« Iki 8:80

Tel CANal 0857
Res. PROspect 4659

OR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1881 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6690 So. Artealan Avė.

Valandos: 11 ryte Iki 2 popiet 
4 Iki 8 v. vakare

Tel CANal 6122

DR. S. BEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2201 W Cermak Road *

Valaados 1—3 tr 7—8 
Seredomia Lr Nedėitacnis pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

««24 8 TALMAN AVĖ

OR. J. J. SIMONAITIS
8428 W MAROUETTE ROAI) 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 8—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Neįeitomis susitarus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Re*.: Tel' HEMIock 4884

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Kezidenlijos Ofisus: 2656 W. 69th 8t 
Valandos: 14-18 Ir 8-9 vai. vak. 

geredomla lr Nedėllomls pagal sutart

T.-l. CANal 2845

ŪR.F.fi.WINSKUNAS^M
tre M

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2158 W. CERMAK RO

Vai.: 8—4 lr 7—9 vai. vakare 
Ketvergals pagal sutart)

RES. 2136 W. 24th ST
Tti. CANal 4408

Tel. BOUlevard 7048

DR. C. L VEZEL’IS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

artt 47tA 8trMt 
▼ai.: nuo • ttd S vakare

Beredoj -----

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

Tel. VUtgtnla 0486 
Ofiso vai.: 2—4 lr 4—8 p. m.

Nedėllomls pagal sutarti

Tet. Ofiso BOUlevard 6918—14 
Rea VICtory 8848

DR. A. L BERTASH
Ofiso vai. me 1-8; anų 

756 WEST35th STREET

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 44tb CT.. CICERO. ILL.
Uar, Ketv.. Ir Pėtn. 10-4 vai. 

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Ssred. Ir Subat 8—9 vai.

J f Ali O 8 o A I TA I 4 1

DR. CHARlfS SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIPway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 14 Iki 18 vai. ryto, auo 8 IKI 4 

vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 18 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:84 sal

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tok YARds 0994 

Res.; ToL PLAas 9440 
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto; M Ir 74 ». ▼. 
ModiUomls nuo 18 iki 11 dlonp
)

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 4442

OR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street

▼AL: 8 Iki 6 peplet. 7 Iki • vak. 
Nedėliotai* sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELL A

DENTISTAS
85W 80 W«rtern Arenus / 

Valandos: 9 A V- iki 8 P. M
Nedėliomis pagal sutartį 

Tel. LAFayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą. 

OFIBAS m REZ.
2519 West 43rd Street

Valandas: Nao P ttd 10 rytais —
1 k 8 poptst — 9 Iki 8:94 vak.

■ aw U >Yto tM X aų,
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DAR DĖL JAUNIMO 
SUSIRAŠINĖJIMO

Priedui prie mano straips
nio “Susirašinėjimas su Jau
nimu’’, Tamstų atsispausdin
tame iš dienraščio “Ryto’’, 
prašyčiau įdėti šiuos mano ke
lis paaiškinimo žodžius.

Šiomis dienomis teko man 
patirti, kad mano ne visiškai 
tiksliai buvo suprastas atpa
sakojimas incidento apie Su-

no paskaita Kauno radiofone,
laikyta dar šių metų pavasa
rį. Tik atvažiavęs į Ameriką 
gavau patirti apie įsibrovu
sius į paskaitų netikslumus. 
Mielu noru juos atitaisau.

K. F. Kemėšis
1935. XII. 13.

MARCINKONIŲ APY
LINKĖS

kienei, P. Lipnickienei ir P. | Panelės Šv. mergaičių draugi-1 SeStadienį, vasario 15 d., 1936 
Budrevičienei. ’ J jos metinis susirinkimas, kurį! m., MeCormiek Club Kouse.

Marcinkonių apylinkėse ne- 
sirašinėjimų mūsų Chicagos palyginamos smėlio kopos su- 
Akademikių su tolimomis teįkįa nepaliaujamų žaislų vė- 
draugėmis iš Kauno Šv. Ka- jaras. Smėlio kalneliai, tarpi* 
zimiero gimnazijos. miškelių, yra nuolatos daromi

Pasirodo, kad Chicagoė lie- įr naikinami. Jų formacija y 
tuvaitės, Šv. Kuziiųiero Aka- ra interesinga.
demijos auklėtinės puikiai bu Vėjai, su savim nešdami 
vo supratusios kauniškių lie- smiltis, sutinka kliūtis, bū- 
taviškus, kad ir pianus poezi- tent, pušeles, žemus ir Sako
mos laiškus ir į juos kai ku- tas egles. Užvėjose ir nuty
kos lietuviškai ir atsakiusios, lant orui, smulkus ir gražus v . . _ _ .

Lotyniškai gi rnSiuaos tik Mnėlis būaa vietoj. Taoa smė- “» » Laaalag, Toliau aZ-iū aukotojams: M. Į Jurgl.lal«: _ raifc, a. «h
mergaitės ii lotynų kalbos lio žolės ir kiti augmenys au- dr'J"1“įkA'. Le5<™^k,,!- kis — fin. rast., P. Pocius

Kačių parodoj La Šalie viešbuty, Chicagoj. Lucille 
Hunter su katinuku, už kurį pripažinta dovana — si
dabrinė taurė.

Atsiprašau, jei per kluidų! vedė mūsų garbės pinu. Mo
rkūnų neparašiau teisingai. nika Petraitienė. Naujoji vai-

Taip pat priimkite padėkos dyba 1936 metams išrinkta 
žodį visi, kurie garsinot per sekanti: kun. M. Urboiiavi- 
radio: Margučio Lapinskui, čius, dvasios vadas, Stefanija
Budriko S. Valančiui ir dien- ( Kazanauskaitė, pirm., Eugc- 
raščiui “Draugui” už patai-1 nija Nausėdaitė, vice pirm., 

Įpinimų straipsnelių. . Elena Rudytė, rust., Irena Ai-
I Pelno liko nuo vakaro $155.-I tutytė, ižd. Ona Ūsaitė, fin. 
80. rašt., Ona Rudytė, fin. rašt.

R. Mazeliauskienė, sk. pirm. pagelb., Kathleen Balčiūnaitė 
------------------- Į “Club Room” prižiūrėtoja.

CICERAS ŽINIOS I Federacijos susirinkimuose 
dalyvauti per 1936 metus, iš
rinktos: Gene Miliauskaitė ir

Irena Aitutytė

SKAITYKITE BIZNIERIŲ£
BARGENUS

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

CICERO. — Trečiadieni,' Ona Jociūtė. 
gruodžio 4 d. laikytame susi- Į
l inkime Amerikos Lietuvių jos metina “Christmas party” ka8- visuomet būsiu dėkingą ra«i
Dukterų klubo, išrinkta 1936 ... . j- • . na‘- kurl man paaakė aple Trln*r'J* ’ įvyksta pirmadienio vakarų, mtter vyną”.

Kaip jau žinoma, ejodalici- 'Turėduvąu privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint ką valgė vis buvo men-

metams sekanti valdyba: k u n gruodžio 23 d., 7:30 vai. vak.: 3rln"’’ ?lller Yyna* yrk at‘° 7 sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap-H. J. Vaičūnas — dvasios va| Kaip ir Visados tam ir Spuet saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie-
- das, A. Atkoelūnienė — pirm., I, , ... , .. , sojinio, blogo kvapo, odos nesvelku-

Dar norime palinkėti links- J. Volterienei, T. JanuMui. u Timrelftitė vicp nirm A za< a alsllanK>u u8ai laukiai- mų ir negerumų sąryšy su gaurių- ------- - -- - Jurgtiaue — VlCeplUH, A. , Kalėdų Diedukas SU gražio -neveikimu. Ir priduoda pasigėrėjimą
CTurS- I . * • ° silpniems apetitams. Galite gauti jo

------- - visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

linis dovanomis.
bamsklasės, kurios norėjusios pa-iga ir auga su smėliu. Aug- Jr. visieins veikėjams, ne $5. Po $1.00: kun. J. Šau-1 kasininkė, A. Zakarienė ir L. j Sodalicija, po vadovyste la

silavinti lotynų kalbos raš> Į menai ir pats smėlis pasidaro k^ie._S.iaiS ,1^°. i insl^ay’ &lePavicius, J. Gu- Kondratas — kasos globėjos, bai energingos komisijos, tai
\ne, ir į savo lotyniškus lfriš- kita kliūtis prieš kų! ir ana- a^s^nana» aplankė, suteikė do- rinskas, J. Leščinskas, T. Ja- g Baubkaitė — koresponden- Pgi uoliai ruošiasi prse nieti- 

pus daugiau smėlio suranaa,vanas’ Paka‘b€j° į1’ Padaina-; nuUs, L. Gotautas, J. Maze- te. I » ||J nio šokių vakaro, kuris įvyks
_ti ~ _______ sau tuolaikinę prieglaudos ra-i vo 1HUms- Uz V3sa lal Die' liauskas, E. Gečaite, O. Švei-1 Susirinkimas buvo skaitliu
Apie tų lotyniškų susirašinė- mių vietų. Tuo būdu smėlio vas <’US aPdovanoJa sveikata kauskienė, M. Rumblmenė, J. Į gas. Prisirašė trys 
Si™ h„TO 15 sHRitar. krūva didėja kol būna susta- ir gerove ir nuo Strasdauskienė, R. Matijošai- rės.

bdyta per savo didumų arba «yveniniO verpetų, ktirie žmo- lienė, K. Cebatienė, L. Gotau

kus jos gavusios ir lotynų ka
lba atsakymus iš kauniškių

,’s naujos na-
jimų buvę iš anksto susitar 
ta abiejų mokyklų — Chica- 
giškės ir Kauniškės — vedė
jų. Tuomet lotynų kalba jau 
buvusi įvesta ir Kauno Šv.
Kazimiero gimnazijoje. Šiais ia. a4V. -. t i ,— ----- -----------------------—• •re c. . ™ ir bujoti ir tarnauti mūsų tau Petraitienė, O. Lenauskienė, - ...cmetais Chicagietes taip pat ciai, Mardasavas, Pauhai, Tra ,,, , ’ ženkleliai narėms, kui±os yia

noHivriatoi I t>: Gėčių labui. E. lenke, N. N., išbuvusios ištisus metus ta
Po 50c.: P. Kvietklenė, M. me klube. Taipgi bus gardžių 

Vainauskienė, E. Graževičie- užkandžių. Tad nepraleiskite 
nė, M. Žemgulienė. minėto vakarėlio. Koresp.

iš kitos priežasties.
Tarp smėlio kalnų, prie u-. . „ esame mes čionaipių ir ežerų, šioj apylinkėj y- ,,

nes parbloškia ir nustumia Į ! tas, A. Sebelskienė, J. Alasai- 
tokių padėtį ir vietų, kokioj ; skienė, Jutkienė, J. Antanai-

Yra rengiamas draugiškas Į 
vakarėlis ketvirtadienio vaka 1 
re, gruodžio 19 d., Šv. Anta

VENET1AN MONUMENT C(l„ INC.
Linkiiue j tienS, M. CerkauakienS, J. P- no svetainėje. Ta-

i-* e. ’ri l Draugui” stiprėti, platintis 1 Evaldas, P, Misiuncklen?, C. v.,„ra šie sodžiai: KdšėtOs, Pavė- T____ ,_A_. ime vakarėly bus suteikiam

susirašinejančios lietuviškai kiškiai, Žiūrai, Lavysai, Bi- 
su užjūrio draugėmis ne tik ’ žai, Mančiagirė, Zarvynos, Ala
Kauno, bet ir kitų miestų gi
mnazijų auklėtinėmis.

Malonu man visa tai čia pa
brėžti ir tuo atitaisyti gal 
klaidingai kai kam susidariu
sį įspūdį.

Anasai straipsnis — tai ma-

Emest J. Kruetgen, Cbica-

rgionys, Kapiniškiai, Darže
liai, Ašašninkai, Kabeliai ir 
Šklėriai.

Varšuvos valdžia jau uZiia- 
rė kai kurias kaimuose val
diškas pradžios mokyklas Ma
rcinkonių smėlio apylinkėje. 
Ačiū, Dievui. Žinoma, jei ‘ne
siima’, tai meškeriotojas iš
traukia meškerę iš vandens ir 
eina kitur arba namo. Daoar

Tų padėkų ij- linkėjimus 
reiškiu visų čia esančių įna
mių.

Jonas Rusteika,
Inst. Ward 52, 

Oak Forest, III.

ŠIRDINGAI AČIŪ

Ačiū biznieriams: Aleksa’s 
Bakery, Kučinskas Bakery, J. 
Bertašius, S. Daugelavičius, 
E. Obelienas, S. šiukšdienė, S. i 
Lovikui už gėles.

Rėmėjoms: S. Ručienė, A.; 
Venckienė, Al. Mazeliauskienė,

AUŠROS VARTŲ SODA- 
LICIJOS VEIKIMAS

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Chicagoj
• r -------- 0--------

Suvirš 50 metų prityrimoo-----------------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
* žymesnių Chicagos Lietuvių

-------- o—-----

BRIDGEPORT. — Sv. Pra
nciškaus Rėmėjų 2 skyrius Hinošaitienė.
dėkoja visiems, kurie prrsldė- 

ten lietuviai mokins savo kfl- jo prie vajaus vakarienės, 
dikius lietuviškai ir tuo pat A&ū programo vedėjui kun. 
būdu, kaip mokino rusų lai- Saulinskui, dainininkėms F. 
kais. Uždarinėjimas tame smė Garuckaitei ir Lorettal Zoly- 
lio krašte lenkiškų valdžios tei> šv. Kazimiero vietinėms 
mokyklų yra tikras nuverti- seselėms už prirengimų vai- 
mas sunkaus akmens nuo lie- kelių ir paįvairinimų vakaro,

Ačiū rinkikėms prie bažny
čios: P. Jančauskaitei, P. Ga- 
rbužaitei, V. Baturtenel. Ačiū 
komisijai: A. Auksutienei. J. 
Jančauskaitei, J. Pukeiienei. 
Vakarienės darbininkėms: J. 
Budrevičienei, T. Ručlener, A. 
Sekleckienei, P. Paliulienei,

Sekmadienį, gruodžio 15 d., 
įvyko Nekalto Prasidėjimo

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

į tuviškų krūtinių.
Šiandien tose Marcinkonių

I apylinkėse gimsta Ir auga ne 
vienas geras Lietuvos patri- 
jotas, kad ir po Lenkijos su-

komp. A. Pociui, kalbėtojams V. Baturienei, M. 'Mielinaus-

Nuo
Nouralgitlcų 

Skausmų 
reikalaukit visame pasauly

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kurta suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

gos pašto viršininkas. Dabar į nkia ir žiauria priespauda, 
prieš Kalėdas jisai labai rū- len nesustoja plakusios dzfl-
pinasi geru pašto patarnavi
mu.

JONAS RADOVICZ
Mirė gruodžio 15 d., 19S5

m., 9:15 vai. ryto. sulaukę*
pusės amžiaus.

Kilo O Teistų apskričio. Tei
sių parapijos, Kilnėn.ų kagno.

Amerikoje išgyveno apie 36 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą moter) Rozali
ją, po tėvais Gaižauskaitė, 2 
sūnus: Joną ir Edvardą, se- 
serĮ Veroniką ir SvogrerJ Cl- 
prljoną Gricius ir ją Seimą Ir 
daug kitų giminią: o MetuvoJ 
seseris Kazimierą lJambraus- 
kienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5253 So. 
Ashland Avė.

Laidotuvės |vyks ketvirtadie
ni. gruodžio IV d. IS namą 
8 vai. ryto bus atlydėtas J 
rtv. Kryžiaus para p. bažnyčią, 
kurioj |vyks gedulingos pa
maldos Už velionio sielą. Po 
pamaldų bu nulydėtas ) Av. 
Kazimiero kapines.

Niioftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, dneugus-ges Ir paž|- 
stanius-as dalyvauti nrose lal- 
dotuvėoev

Nuliūdę: M<gerta. Sūnūs, Se
suo. Mvugerts ir Giminės.

kų širdys, tikrai ir karštai 
mylinčios savo tautų, Lietuvų 
ir gimtųjį kraštų.

Paprastai tas Lietuvos kra
štas yra vadinamas Dzūkija. 
Yra mielas ten vėjo nešioja
mas smėlynas, šakotos kve
piančios eglės ir aukštos pu
šelės, Ten tai būva ir yra ry
tinė Lietuvos dalis.

Adv. N. Valasina

OAK FOREST, ILL.

Kudeikls.
4ą dl 

Tel. YARds tl«l.

Alės lietuviai, šios prieglau
dos įnamiai, baigdami šluos• 
1935 metus, išdrįstame viešai 
pasveikinti dienraščio “l>rau- 
go” leidėjus ir redaktorius su 
šventomis Kalėdomis Ir Nau
jais Metais. Širdingai jums 
dėkojame už jūsų brangių 
mums nuolatinę aukų, tai yra 
už siuntinėjimų mums “Drau
go” per ištisus metus po 15 
kopijų kasdien. Tai stambi 
auka ir mums labai brangu

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. ‘ 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.

XIa
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. įdo
mių paveikslų net) 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50. m.

Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

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

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

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

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

Cla nuplėttl

Gerbiamai “Draugo” Admlntatracljai:
Siunčiu au žilio lalžku $................. už kurtuos prašau kuogretčtausla

atsiųsti man sekančias Kelionių knygan:
VTSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — »1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A PAULIUKO — S.00

arba:
Siunčiu už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.

Vardas, Pavardė

.Street

LaMcz ir Simus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
• ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

S. C. LaMcz 42-44 E. 108th St. 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

4092 Archer Avė. 
Phoue LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 .Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIOAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
(Mtamautola.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUOA-TONE yra pastebėtinas vale
tas dėl Hfonlą ir silpną žmonių. Po 
to kaip Jūs J| vartosite vieną savaite. 
Jūs pastebėsite abelną pagerėjtana ir 
Jeigu Ir toliaus vartosite. Jūs atrau
site savo normalią sveikatą Ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną Istoriją kaip NUOA-TONE. 
Per 46 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyrą atgavo savo sveikatą 
Ir spėkas. NUOA-TONE parduodamas 
visose valstlnyčtose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrą NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotoją, nes Jie yra beker
tės

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
— Idealų Lluoeuotoją vidurių Sto Ir •M

A. Petkas
I. F. Radiirc
S. M. Skuta
1.1. Zolp

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 BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.Į 
Phone YARds 174L—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yardj 1741-1742

_________



2. ■ Šilti — op 4 rrrtaB
•>

-

Moterims Nepasiduosiu! -
Pasakė St. Staniulis

750 Taškų Pralenkė A. Gilienę Ir Atsistojo 
Pirmon Vieton

Bridgeporto vajininkės Ag. 
GUienės surpryzas vyrams iŠ 
visų kontestininkų, matomai, 
labiausiai paveikė Marųuette 
Park kontestininkų — Stasį 
Staniulį. Vakar rytų, vajaus 
vedėjui vos sėdus prie darbo 
stalo, atvyko Staniulis ir, po 
širdingo pasisveikinimo, tarė:

Kam ne kam, bet man Gi- 
lienė, ištikrųjų, padarė sur- 
pryzų. Nesitikėjau, kad jinai 
mums, vyrams, tokį Šposų bū
tų iškrėtus. Perskaitęs tai 
“Drauge” aš net pyktelėjau 
ant savęs, kad ne aS, vyras, 
pirmas parodžiau talkos mu
sų dienraščiui platinti darbo 
vaisių. Mat, nesitikėjau, kad 
Gilienė bus tokia greita. Na, 
kas jau atspausdinta, kirviu 
neiškirsi, bet aš sakau: mo
terims nepasiduosiu! ’ ’

Su tais žodžiais p. Staniu
lis paklojo tiek naujų prenu
meratų, kad pavijo, pralenkė 
Gilienę ir 750 taškais atsisto
jo priešaky visų vajininKų.

Moters surpryzas ir antros 
vietos vyrams

Niekas, gal, net nesapnavo, 
kad ir antrosios vietos kata
likiškos spaudos platintojams 
vyrams moteris padarys sur- 
pryzų. Bet ir čia taip atsitiko. 
Herrino, Ilk, vajintnkė M. Ro
vaitienė taip pat pirmutinė 
pribuvo su talkos vaisiais ir 
200 taškų atsistojo pirmon 
vieton. Nebent jos buvo susi
tarusios? Dabar lauksime ir 
žiūrėsime, kuris vajininkų, 
Staniulio pėdos, antrojoj vie
toj pralenks M. Rovaitienę.

Dabar vajaus stovis yra 
toks:

Nemaloni klaida
Vakarykščiam “Draugo” 

numery per neapsižiūrėjimų į- 
vyko nemaloni klaida: neį
trauktas į vajininkų sųrašų 
Town of Lake (Chicagoj) ko
lonijos vajininkas Alex Mar- 
tišius. šiuo klaidų atitaisome 
ir p. Martišių atsiprašome.

K. Gaubis, kl. F 
Dotroit, Mich.

Kat. Spaudos Rėmėjų 
Draugija, kl. F 
M. Šimonis, kl. F

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Herrin, UI .
M. Rovaitienė, kl. D

Gary, Ind.
.T. Aukškalnis, kl. D

Sheboygan, Wis.
J. Vrubliauskas, kl. D

Shenandoah, Pa.
Thos. P. Križanauskas,
kLD

Waukegan, Bi.
A. J. Sutkus, kl. D. 

Ringhamton, N. Y.
P. Petrauskas, kl. D 

Rockord, III.
S. Keliotis, kl. D 

Utica, N. Y.
J. Uždavinys, kl. D 

Kenosha, Wis.
Mandravickas, kl. D. 

Pittston, Pa.
,T. Makštutis, kl. D 

Orand Rapids, Mich.
M. Grudi iauskas, kl. D

200

0

0«

o

o

o

o

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Chicago

0

Mažosios rūšies orlaiviai, kuriuos išdirba Hayden 
Campbell, St. Josepb, Mo. Apskaičiuojama, kad jie bū
siu galima parduoti po $2,000.

8 vak vakare įvyks mūsų di- reik dar prarast. Publika, be- 
delė vakarienė 'su labai gra- ndrai atsižvelgiant, į šias pra-
žiu programų.

Komisija dirba išsijuosusi, 
kad sėkmingai pabaigtų senus 
metus, o laimingai pradėtų 
Naujus Metus.

Komisijoj yra geriausios 
veikėjos: P. Ivtpiauskienė, A. 
Jucienė, A. Vydmontienė, P. 
Grikšienė, T. ČĮepulionaitė.

Daug Žinanti

TREČIAS DIVIDENDAS
Tlie Midland National Bank 

of Chicago mokės trečių di-

tų priemonių, kad 
krašto finansinę struktūrų 

i nuo visiško sugriuvimo.
! Buvęs prezidentas puolė vy 
riausybę ypač už jos didelį 
išlaidumų. Jis sakė, kad ge
rosios valdžios gerovei rei
kėjo saugotis didelio įsiskoli
nimo. Jis nurodė, kad sucen- 
tralizuotas bedarbiais rūpini
masis ir 'šiam tikslui panau
dotos milžiniškos išlaidos su
laikė krašto atstatymo pa
žangų.

Jis nurodė, kad dar jam

rastas liuosybes, visai nerū- 
goja. Amerikonai dar vis tu
ri tų pačių kalbos liuosybę, 
tų pačių Konstitucijos protek
cijų, kurių visados turėjo”.

HOOVERIS PUOLA KRAŠ
TO VYRIAUSYBĘ

ST. LOUIS, Mo., gr. 17. — 
Buvęs prezidentas Herbe rt 
Hooveris kalbėdamas John 
Marshall Republican klube

sulaikius nebūtų įvykę, jei nebūtų pa- 94 MILIJONAI MOKESČIŲ
sikedčiusi administracija.
' Pakankamai aišku, kad su
tos rūšies prakalbomis buvęs , .., . ..... daugiau kaip 94 milijonus do-p rezidentas gyvai siūlosi is , . ,5. « .

. . , j.j A -v i lenų mokesčių už pajamas nznaujo j kandidatus iŠ respub- • ; ’ . .

UŽ PAJAMAS

Federalinė valdžia surinko

... ... t. ‘ . 1934 metus Chicagoj ir apv-likonų partijos. Bus įdomi ltnVgoa 
šios partijos konvencija 1936

Clevelande.

SUGRĮŽO dr. a. račkus

linkėse.
Ši suma yra apie 38 nuo

šimčiais didesnė už 1933 me
tų surinktus šios rūšies mo
kesčius.

Vakar dienų sugrįžo iš Lie 
tuvos į Chicagų dr. Al. Rač
kus, išbuvęs Lietuvoje ket- j 

preszidentaujant 1932 metais vert$ mėnesių. Su juo kartu j
apie liepos mėnesį jau pradė
jęs gerėti krašto ekonomiš
kas stovis. Tačiau tų gerėji
mų sutramdė iškelta naujoji 
santvarka 1933 metais.

atvyko skulptorius P. Rim
ša, beit jis mėnesiui laiko pa
siliko New Yorke. Taip pat 
sugrįžo pianistė A. Briedy- 

g“a tė ir 15 kitų lietuvių.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefoną* WENtwortl» 87 IS 
valandom 5 Iki 9 vakarai*

mieste 111 W. Waahlngton 8t. kamb. 
767, telefonas STAte 0917.

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

naujaja santvarka, anot Hoo į Dr. Račkus važiavo per 
verio, nieko naudinga neat- “Draugo” laivakorčių agen-
siekta, išėmus vyriausybės di- tūrų Švedų linijos laivu. Ke- 77 W. YVASHINGTON ST.

atsakė prezidentui RooseveLtui 
ividendų sumoje 15 nuoš. Apie į j0 8akytų prakalbų Atlan- 

U tai skelbia W. J.* Garvy to ta, Ga., kuriaja jis .užkliudė' kad, girdi, keičiantis krašto 
banko receiveris. Dividendai buv. prezidento vyriausybės administracijai gyventojus iš-

paskutines dienas 1933 metų tiko histerija ir jie puolėsi, 
pradžių, kai naujai vyriausy- kad atgavus savo indėlius, 
bei prisiėjo imtis nepapras- Ko panašaus, anot Hooverio,

bus išmokėti tiems depozito- 
.riams, kurie išpildė reikalau-

VIETINES ŽINIOS
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

DR-JOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

jamus formalumus. Kai šis .15 
nuoš. bus išmokėtas, tai depo- 
zitoriai bus gavę 90 nuoš. sa
vo padėtų pinigų. Depozrtonai 
gali jiems prigulinčius čekius 
gauti kreipiantis į 4148 Ar
cher Avė. Kartu reikia nusi
nešti Receiver’s Certifikate.

2,750 
2,000 1 

0

S. Staniulis, kl. F 
Ag. Gilienė, kl. F 
S. Straukas, kl. F 
A. Kūnickas, kl. F.
P. Pabijonaitis, kk F. 
\ Lapinskas, kk F 
V. Rėkus, kk P 
A. Bacevičius, kk F. 
J. Mickeliūnas, kk F. 
A. Martišius, kl. F 
F. Gubysta, kl. F
J. Šliogeris, kk F

Cicero, DI.
A. Valančius, kk F.
A. Stulginskas, kk F. 
V. Semetulskis, kl. F
K. Deveikis, Jr., kl. I

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

We«t Pullman, III. 
St Raila, kl. F

So. Chicago

0
0
o
0'
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Gruodžio 15 d. Šv. Kazimie 
ro vienuolyne įvyko Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų (Ir-Jbs 
susirinkimas. Bnvo labai skai 
tlingas ir daug svarbių daly
kų apsvarstyta. Delegatės y- 
pač džiaugėsi, kad gerb. Mo
tina Maria kartu su mumis 
dalyvavo. Valdyba 1936 me
tams išrinkta sekanti: kape
lionas, gerb. kun. B. Urba, 
pirm. A. Nausėdienė, pirm. 
pagelb. O. Reikauskienė, IT 
pirm. pagelb. M. Dabravols- 
kienė, prot. rast. V. Gamaftė, 
fin. rast. M. L. Gurinskaitė, 
ižd. viena iš seselių, iždo glo
bėjos B. Bitautienė ir E. Ne- 
dvarienė, maršalka F. Burbie
nė.

Po susirinkimo gerbiamos 
seserys vaišino rėmėjas ar
batėle ir užkandžiais ir prie 
to dar kiekviena rėmėja gavo 
po gražių dovanų, svetainėj

SisTas
Pietvakarių laikraštis, spau 

sdiniais Oklahomoje, South- 
west Courier, viename edito- 
riale labai žymiai ir gražiai 
komentavo apie “Kai kurias 
prarastas liuosybes”. Proga 
buvo tame, pasak laikraščio, 
kad senatorius Hastings iš 
Virginijos, kritikuodamas 
Roosevėlto administracijų, už- 1 
miršo pridėti kai kurias pra- 
lastas liuosybes, apart tų ku
rių buvo minėjęs. Laikraštis 
tolian sako, kad kai kurios 
liuosybes visai žuvo, kitos gi 
liko apkarpytos. Paduodu pa
ties laikraščio konnentacijų.

...“Spekuliatoriai prarado 
laisvę marketų prašmatuot ir 
apgaudinėt savo ^investorius. 
Apsaugos bonų pardavėjai ne 
gali savo melais publikų ap
gaudinėt savo tuščiais saugu-

, , . .mo bonais. Bankieriai negali
bnvo graži papooata eglutė ,r nandoti„ deporitorb} pi.
1 / .S azar^ 18 u* rėmėjos n>gajg spekuliacijose per
turėjo progų išbandyti savo
gilink).

Kitas susirinkimas įvyks 
sausio 19 d., 1936, kur patir
sim kam teks dovana — už
dangalas (kaldra), kurių do
vanojo Grikšienė. Rėmėja

Iš DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS

investmentų kompanijas. In- 
dustrialistai nesu laisvi pri
versti darbininkus dirbti il
gas valandas, gaudami vos 
pragyvenimui algų. Sweat 
shop savininkai gali aimanuo
ti, kad prarado laisvęi sam
dyti mažus vaikučius, kurie
ms mokėdavo mažų algų. Mi
lijonai tų, kurie du metai at
gal buvo be darbo, dabar nesu

----------- T laisvi ieškoti darbo, nes da-
Sv. Kazimiero Akademijos bar dirba. Tai štai, kai ku- 

Rėmėjų 5 skyrius rengta di- rios prarastos liuosybės. Esu 
dėlę vakarienę gruodžio 31 a. ir daugiau liuosybių, kurių

delį įsiskolinimų ir pramonės Bone patenkintas. Parsivežė 
kilimo suvaržymų. Kai pašau daug visokiausių įspūdžių, 
lio kitose dalyse, sakė Hoo- kuriais -tikimės pasidalins su' 
veris, laikai žymiai pagerėjo, Chicagos lietuvių visuomene.. 
tai mūsų krašte ir iki šian- j0 surinktas ir nuvežtas į 
dien vos apčiuopiamas tas Lietuvų muziejus padarė di- 
gerėjimas. Į delį įspūdį. Ir apie tai nore- J

Buvęs prezidentas bankų sime išgirsti.
pasiaubę, įvykusių kovo pra-1 !

aiškina ta

Suite 1810
Telefonas STAte 4311 t

džių 1933 m.

» •• I 1 ' 1 .

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusk, 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 kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

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

JCH IN P. EWALD
I OANS and INSURANCE

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

840 West 3 3rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
l.’As'l l.\'Ė.IL.

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite;

Išvertė P. ir K. JURGELOS

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

RAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

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

Pakeleiviui $1.00 į diena 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo U Iki 6 
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlof

vakarais 6 Iki 9 
Telefoną* C AB ai 1178

MAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RE Bubi k 9900

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 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 kiekvienų moderniškų patobulinimų, ko
kį galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936 
metų PIRKINYS.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35, 6 8edarb kaip naujas, garant................................8
BUICK '35, 5 Club Sedan 41, varant., kaip naujas ----- 745
BUICK '34, 5 Sedan 57, pirmos rflSles. garant.................. 725
BUICK '34, 5 Sedan 47, nėr geresnio. Kąrant...................... «»•>
BUICK '34, Club Sedan 91, labai pulkus, varant................. 795
BUICK '33, 5 Club Sedan 91. tobulas karas.......................... 595
BUICK '33, Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus............ '........... 545
BUICK '32, 6 Coupe 96. tolulam stovy......................... »®5
BUICK '32, 6 Sedan, labai pulkus karas..................... 495
BUICK '31, 5 Sedan 67. Svarus karas toublam stovy .. 275
BUICK '31, 7 8edan, 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, apkalnuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šiuos karus.
CADILLAC '34, B Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas,

garant., ............................1................................. 9 1.395
CADILLAC '32, 6 Sedan, pulkus karas, kaip naujas....- H45
CADILLAC '29. Town Sedan. žemai apkalnuotas.............. 145
CHEVROLET '36. 2 Durų Sedan, negalima atskirti nuo

naujo................................................................... 575
CHRY8LER '35; 5 Sedan, trunk. kelis menesius varto

tas. garan............................................................. 745
FORD '35. 2 pasaž. Ooupe, mažai vartotas, garant.,., 565 
LA SALLE '34, 8 Sedan, naujausios madoa, tobulas gar., 875
I.A SALLE '31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31, 6 Sedan, labai gražiai Išrodo .................. 825
IxA SALLE '30, 5 Sedan, geras karas, Žema kaina .... 195
LINCOLN '80, 5 Sedan. apkalnuotas pardavimui, geram

stovy............................................................................. 245
OLDH SIX '34. 5 Sedan, Trunk. kaip naujas, garant., .. 545
PACKARD '82, 7 Sedan, puikiam stovy žema kaina, 675 
PONTIAC '86, 6 Sedan, Trunk. NAUJAS KARAS, ne

vartotas .....................................  DIDELIS RUTAUPYMAS
TERRA PLANE '34. 5 Sedan. mažai vartotas, išrodo

naujas .......................................................... 415 ’
TERRAPLANE '88. 5 Sedan. tobulam stovy ................ S75

Puikiausias stakas vartotų karų kokj dar esame sifllę. Kiek
viena* tobulai Išrodo Ir veikla. Kainos žemesnės negu blle 
kada pirmiau. Dabar laikas plrtll

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvfond 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 —- Smulkesnės $7.05 J


