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BALDWINAS PRIPAŽINO 
PADARĘS KLAIDĄ

Sakė, kad ateityje bus išvengta 
ko panašaus

TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA ATMETE 
TAIKOS PLANĄ

LONDONAS, gr. 19. — An 
glijos premjeras Baldivinas

ŽENEVA, gr. 19. — T
Sąjungos taryba šiandien pri-

šiandien parlamente pripaži- imta rezoliucija atmetė La- 
no, kad jis ir jo vyriausybė. valio Hoare taikos planą, ku 
padarė klaidą paremiant riuo norėta didesnę dalį Et-
taikos planą, kuriuo norėta 
Italiją sutaikinti su Etiopija.

Anot prem. Baldwino; ši 
klaida įvyko dėl negalėjimo 
susisiekti su užsienių reikalų

iopijos paduoti Italijai.
Kaip tik pravesta rezoliu- 

! eija, Italijos atstovas pareiš- 
į kė:I '

“T. Sąjunga atmetė pran
cūzų britų sumanymą ir da
bar už būsimus įvykius ji

sekretorium Hoare, kurs ben
drai su Prancūzijos premje-
ru Lavaliu sudarė taikos Įturi P““”1* (
planą ir apleido Paryžių. Iš to paaiški, kad atmestas

Girdi, Anglijos vyriausybė, j,aiko8 pla"as I,ali-’ai huv0 1 
negavusi sekretoriaus Hoare t Dikaanas. 
paaiškinimų, buvo priversta
taikos planą pripažnti tinka- ITALAI SAKOSI LAIMĖJE
muoju. Tik paskiau apsižiu- VAIITVLirO
lėta, kad padaryta apgailėti-į nAUI INtu
na klaida, kai gautos to pla-Į -----------
no smulkmenos. ROMA, gr. 19. — Italų

Prieš premjero Baldwino kariuomenės vadovybės pra
kalbą atsistatydinęs užsienių nešimu iš žieminio karo fron- j 
reikalų sekretorius Hoare aiš- to, italai laimėję per tris pa
kulosi parlamente. Jis nepri- ras vykusias kautynes Tak- 
sipažino padaręs klaidą. Sa- kaze .upės šone. 
kė, kad darant taikos planą Sako, iš pradžių italai bu- 
jis atsižvelgė į karo pavojų ve priversti toloką galą atsi- 
Anglijai. Nors T. Sąjungos įnešti. Paskiau su tankų ir 
valstybės yra suregimentuo- lėktuvų pagalba išblaškę et- 
tos prieš Italiją, liet Vidurže- iopiečius ir atsiėmę apleis- 
mio .jūroje tik viena Anglija j tas pozicijas, 
stovi sargyboje. Pasireiškus Apie 800 kareivių žuvę ab- 
karui, kol kas tūtų, Anglija iejose pusėse, 
pirmoji skaudžiai nukentėtų. ’
Ši “meditacija” apie karo 
galimumą pastūmė sekretorių 
pripažinti taikos planą, ku
riam sąlygas parengė prem.
Lavalis. Hoare sakė, kad jis 
dirbęs savo krašto apsaugai 
ir gerovei.

ATSISTATYDINO

MUSSOLINIO TARYBA 
ATIDĖJO TAIKOS 

KLAUSIMĄ

ROMA, gr. 19. — Fašistų 
vyriausioji taryba po pusiau- 

[nakčio baigė savo posėdį nie- 
Premjeras Baldwinas par- ko galutina neišsprendusi tai

kos plano klausimu.
Tolesnis svarstymas atidė-
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SPECIALES PROGRAMOS 20 NAUjy NAfflll PRIIM- KATAUKA SA&KNA KRAŠTO 
KATALIty RADIJO T« KMDINOUĮ HOLE-

valandomis gijon GEROVES PAGRINDUS
WASHINGTON, gr. 19. VATIKANAS, gi. 19. — 

Rengiamos specialūs Kal'dų Šiandien įvykusioj L^opiežiaus 
KRtalik

SYRACUSE, N. Y. (per iaudą daro — žudo žąsį, ęle- 
paštą). — Katalikų konferen dančią aukso kiaušinius. Jie 
cijos pramoniniais klausi- turėtų žinoti, kad žmoniškai 
mais suvažiavime dr. J. E. apmokami darbininkai sudaro

programos Katalikų radijo viešojoj konsistorijoj priimta 
j valandomis ateinantį m,-k. 20 naujų narių kardinolų ko-

madieuį, gruodžio 22 d., ir legijon. 16 naujų kardinolų valstybėj gabngų kražte p,rk.ino paif-
paakui aekapti fkiundienį, prisiekdinta ir iš Šventojo I un,wr8,te'° sakydamas pra- gų. Nuo Stos pajėgos pnktau.

. gruodžio 29 d. ' Tėvo rankų jie priėmė kar- kalb» a,5k'"0’ kas kraS‘ 80 PatKm8 PtemontointeJM
• , diholiškas raudonas biretas. k«ovė. Jo žodžiais, krai- pasisekimas ir gerovė K»4

er stas radijo valandas kardinolai yra t0 «*ww* kai darl>inia- Kaičiau susikrauti lobių; jie
kalbės kuna J. M. Gillis. J Jnuncijai. Biretos pasiųstos kai aa<dat08 dirba ir “* telvatrukjiaia stumia pirmj-n

Jiems per specialius pasiimti- v0 d»A« apturi žmoni5k,i at‘ PW»i apm«ka dar-
nius. Tų kraštų prezidentai b'ginimų. Kad gerovė būtų biuinkus ir greit apsižiūri,
jteiks jiems biretas jų minei- užtikriata. darbininkams pri- kad nėra kas galėtų pirkti jų
jaturose. valo ^l"1^ v’sac*os užtikrintas gaminius. Įsigijus didelį ga-

Gruodžio 22 d. kun. Gillis Viešoji konsistorija įvyko darbas- pervir»b n?ra k“ *•
6 kalbės tema: “Ar mes tori- &v Petro bazilikoje kurioje Dr- Y1* 8'0s kon' liaa TCikti- Sumažinami dar-

susirinko daugiau kaip 20,000 fer™cij°« prezidentas. bai ir, štai, negerovės pra
tikusiųjų. Nauji kardinolai' Pramones lyderiai, sakė dr. džia.
padarė išpažinimo aktų prie-iJ™ be mažiausio. Gerovės užtikrinimui pra- 
šais Šv. Petro ir ftv. Povylo snPratim° atlyginimo žvilgiu, monininkai neturėtų ignoruo- 

A ’ i Mokėdami darbininkams ma- , ti darbininkų ir jų orgamzh-

C.S.P., ir mojis. E. J. Sheen 
Bus muzikas ir giesmių 

i Pauliečių koĮrui akompanuos '
visas orkestras.

i me žiūrėti į Ženevą, ar į 
Betliejų?”

j Gruodžio 29 d. mons. Sh- 
' een kalbės temoje “Pasaulio

atgimimas. karstus.
Garsiam Pauliečių komi va šventasis Tėvas Popiežius atlyginimą patys sau skr- ei jų. 

dovaus kun. . Finn, C.S.P. Pijus XI bazilikon atlydėtas
-------- ‘--------- - sėdįs kilnojamame soste. GALLES NEMANO PASk SERBAI STAČIATIKIAI

MIRĖ MEDINGĖNŲ 
KLEBONAS

KAUNAS. — Lapkričio 20

HERRIOT APLEIDŽIA LI
BERALŲ PARTIJA

DUOTI GARDENASIII
, MEXIC0 CITY, gr. 19. ~ 
Didėja nesutikimai tarp Cal-

PAGERBĖ KATALIKU 
ARKIVYSKUPĄ ‘

Sir Samuel Hoare, atsista
tydinęs Anglijos užsienių f ei 
kalų sekretorius, kurs su
Prancūzijos premjeru Lava- . .
liu sutarė kone pusę Etiopi- d. rytą mirė buvęs Telšių de-1 PARYŽIUS, gr. 19. — Pr- i leso ir prezidento Cardenaso. BET/IRįADAS (per pastfr)- 
jos dovanoti Italijai. ■ tento dekanas Medingėnųi eiųcro LavaJio miuisterių į CaPdenaSo nuosprendžiu i

(Acme Photo.) . klebonas a. «.-ten. Juozas katoeto narys E. Herriotas ;j8ndien pafalinta ketnrių vai i
Dakučionis. .Velionis gimė atsisakė toliau vadovauti ra-

RASTAS PAGROBTAS 1870 metų rugsėjo 2 d. Mo- dikalų socialistų (liberalų) 
TURTUOLIO SONUS kėši Kauno gimnazijoj, Že-

----------- inaičių kunigų seminarijoje ir
DOYLESTOWN, Pa., gr. Petrapilio katalikų akademi

joje. Vikaru buvo Mintaujoj 
ir Radviliškyje. Kuratu bu
vo Upynoje ir Pajūryje. Sv
eikatai pasilpus gyveno Plun
gės altarijoj 1911 ir 1912 me
tais. Gydėsi Austrijoje ir 
ten Jazloviece buvo moterų 

1 vienuolyne kapelionu ir nuo-

stybių gubernatoriai daugiau. ArkivTskupas daugiajI
. S pripažinti Oal,<'80 5“li,,in- kas kitas rūpinasi vargšais ir 

žmonių abelna gerove.. ; . |

lamente pareiškė, kad Angli
ja ir toliau laikysis T. Są
jungos nuostatų ir nebijo Ita tos šeštadienio posėdžiui, 
lijos grasinimų. i------------------

----------------------- SOVIETAI BAIGĖ TIESTI
TĖVYNEI AUKSO ŽIEDAI GELEŽINKEU

IR KITI DAIKTAI
MASKlVįA, gr. 19. — Sovie- 

ROMA, gr. 19. — Nepapra- tų vyriausybė baigė tiesti ge
stos iškilmės įvyko vakar pr- ležinkelį Sibire. Naujas gele- 
iešais nežinomo kareivio ka- žinkelis yra 1,365 mylių il- 
pą paminklą. Italų moterys, gas. Prasideda iš Karym, ar- 
vedinos pačios karalienės, tė- ti Čitos, ir baigias Chabarov- 
vynės reikalams suaukojo sa- ske. Dienomis ir naktimis 
vo jungtuvių aukso žiedus, diriįta per du metus. Darbui 
auskarius ir kitus aukso buvo naudojami politiniai ka- 
daiktus, kaip tai sagutes, liniai, vyrai ir moterys, čekos
medalius, ir kt. Už jungtuvių priežiūroje.
aukso žiedus kiekvienai jų j —------------
įteikta geležiniai žiedai su 
įspaustu antrašu: “Auksas 
tėvynei.”

Tas buvo “jungtuvių žie
dų diena,” kuri minėta visam

MIRĖ VENEZUELES 
DIKTATORIUS

CARACAS, Venezuela, gr.
19. — Mirė šios respublikos 

krašte. Vyriausybė tikisi, kad prezidentas diktatorius gen. 
vienos dienos “aukso kolok- Juan Vincente Gomez. Miru- 
ta” duos mažiausia apie 320<siojo vietą laikinai .užėmė ka-
milijonų dod. aukso. ro ministeris gen. Contreras. PLATINKITE “DRAUGĄ

19. — Netoli čia šalia vieške
lio rastas rave begulįs suriš
tas su užrišta burna Caleb 
Miline IV, turtuolio sūnus, 22 
m. amž., kurs prieš penkias 
dienas pagrobtas New Yor- 
ke.

Sakoma, už jo pateiuilųą

partijai, kai šios partijos su- ka;s
sirinkime iškelta jam prie- J . . ,. . .
kaištas, kad jis remia prem- bailes atsikerta, kad jis Vizituodamas savo arMvv 

nėra jokie sankalbininltas ir, skup.j(f
neturi pasiryžimo savanoriai Bt]ankTti Btafflatiki,
apleisti kraštų. kainu},' knr gyvena keletas

Yra baimės, kad ateinan-j u piTl/rCT ri pr katalikų šeimų. Netoli to kai
čią savaitę parlamentas su-| KAUNU UAIVEot tLut" >»° arkivyskupas buvo pata

riamas nevykti kaiman, ka-

jero Lavalio taikos planą, 
kuriuo Italijai pasiūlyta di
desnė dalis Etiopijos.

griaus premjero Lavalio mi- 
^nisterių kabinetą. TŲ NEBUS

^djėmklausiu. Grįžęs vėl nuo 
1913 iki 1915 m. buvo Plun
gėje prie Liurdo koplyčios 
altarista. Karo metu gyveno 
Maskvoje prie šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios ir ėjo kasi
ninko pareigas lietuvių karo 
aukoms šelpti komitete. Grį-

vvskuoaf, I A Walsh MM *5 1918 m- v81
J. . v . . ... , Jbuvo Plungės altarista, poKntalikn užsienin misnii dr-< __w . , , ,to Užventyje klebonu ir nuo 

1922 m. buvo Medingėnų kle-

dangi gali susitikti su negei
stinais nesmagumais. Stačia-

grobėjams išmokėta 
dolerių.

25,000

SERGA VYSKUPAS 
WALSH

MARYKNOLL, N. Y., gr. 
19. — Serga tituliaris Siena

Katalikų užsienių misijų dr
augijos Amerikoje generalis 
viršininkas.

/Vyskupo liga dar nenusta
tyta.

DIDELES U. S. NACIONA- 
LES SKOLOS

bonu. Nuo 1932 m. buvo Tel
šių dekanato dekanu, bet dėl 
nesveikatos nuo šių pareigų 
šiemet atsisakė.

WASI1INGTON, gr. 19. — 
Tomis dienomis užtraukus 
naują vidaus paskolą U. S.

LIETUVIS — SOVIETŲ 
ARMIJOS VADAS

KįAUNAS. — Kauno Mie- tikiai kovoja prieš katalikus.
sto Savivaldybė tikruosius . ,. . . A iiv J, Arkivyskupui svarstantvargšus globoja, duodama ... . . ,---------- I ® . v , • klausimą, staiga atvyko pa-

Teismas pasiuntė į Dixon 1 ydingos pulpos ar siųs- siuntinyg i§ kaijno prun(5. 
valstybės ligoninę Walter ^ama 1 prieglaudas. Tačiau kftimas SVf^io
Kelpšą, 21 m. amž., 4412 So. ! Kauno »atv^«e i ................
Francisco avė., kurs aną va- į ^us didėja. Dabar bus | Ir, i tikrųjų, stačiatikiai
karą gatvėje išplėšė iš mote- imamasi griežtų priemonių ko iškilmingiausia pasitiko
riškės rankos piniginę ir lei- kovai su elgetavimu. Elgetau arkivyskupą prie pastatytų

jantieji bus patikrinami, ku-1 garbės vartų. Kaimiečių pr 
rie jų mieste bus išgyvenę
nemažiau kaip 3 metus, tuos 
siųs į Miesto Savivaldybę, 
kurie dar tiek neišgyvenę, 
grąžins į jų kilimo vietą. Ku 
rie dokumentų neturės, tu<Ts 
laikys arešte, iki paaiškės jų 
asmenybė. Elgetaujančius vai 
kus, kurie dažniausia tuo už
siima iš išdykumo, siųs į ma- -----------
žamečių pataisos namuR. Ma- MiASKiY A, gr. 19. Žinio 
noma, toks projektas bus m’s Sibiro, apie 200 japo- 
priimtas ir elgetavimas Kan- n,J ’r mandžiukų kareivių įsi- 
no gatvėse pagaliau turės iš- ver^ Mongolijos ti&udiea>res- 
nykti. publikon ir nukovė mongolų

vieną karininką ir keletą ka
reivių.

KELPŠAS PASIŲSTAS I 
LIGONINĘ

dori bėgti.

GATVEKARIO SUVA
ŽINĖTAS

Spauda rašo, kad iš eilės, 
aukščiausias po maršalo titu- 

nacionalės skolos pasiekė 30 las sovietų būro suteiktas ir
ir pusę bilijono dolerių.

ANGLIJOS ANGLIAKASIAI 
NUSPRENDĖ STREIKUOTI

LONDONAS, gr. 19. — 
Viso krašto organizuoti an
gliakasiai nusprendė sukelti 
streiką sausio m. 27 d, Reika
lauja didesnio atlyginimo.

J. Kassen, 56 m. amž., 
5734 So. Talman avė., 63 gat 
vės gatvėkario suvažinėtas. 
Nežinia kokiu būdu jis nusi
rito nuo Pennsylvania gele
žinkelio pylymo ir pakliuvo 
po važiavusiu gatvėkariu.

NEBŪTA VIETOS AP
SKRITIES LIGONINĖJE

Paskelbta, kad pereitais 
metais Cooko apskrities ligo
ninėn nepriimta 82,721 pači- 'POLICIJOS SUMANYMAS 
jento, kadangi nebūta vietos.

Chicagos policija sumanė 
lipinti prie automobilių {spė-

iešakyje buvo jų šventikas. 
Kaimiečiai pasiūlė arkivy s
kupui daug dovanų — javų 
ir gėlių. O apleidžiant kai
mą, žmonės prašė, kad arki
vyskupas palaimintų jų so
dybas.

JAPONAI MONGOLIJOJE

ORAS
CHICAGO IR APTLIN-

5 kariuomenės vadams, kurie 
buvo pavadinti pirmo rango 
komandarais. Tokį titulą ga
vęs ir lietuviško kilimo Gudi
jos karo apyg. virš. Urbono- 
vičius. Jis yra kilęs iš Ute
nos- Kai kurie lietuviai yra
drauge su juo mokęsi moky- Žurnalas Literary Digcst
kloję. Iš Lietuvos kilusių su savo šaudiniais baliotais jimus, kad automobilininkai 
žmonių, kurie užima Rusi jo- randa, kad 1936 metais res- įsigytų “laisnius” prieš sau- v
je žymias kariuomenės vietas, pnblikonų partija laimėsian- šio mėn. 1 d. Sumanymą pro, ~~ v’iniatnTna daugiau
yra ir draugiau. ti prezidento rinkimuose. *dės vykdyti gruodžio m. 27 d. sniego ir šalčiau.
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Bendradarbiams Ir koreapondantama raktų nerreitna. 
lai naprakoma tai padaryti Ir neprlatundlama tam tiks 
Kį„ palto lanys ................... ..

&YABRIU JAUNIMO KLAUSIMU

Pastaruoju laiku Amerikoj daug susirū
pinimo rodoma jaunimu, kuiio tarpe tiek 
daug palinkusių į kriuiiuališkus nusižengi
mus. “Darbininkas” paduoda apskaičiavi
mų ir nurodo, kad didžiausias kriminalistų 
nuošimtis tenka jaunuoliams tarp 10 ir 21 
metų amžiaus. Su metais kriininališkumo 
nuošimtis laipsniškai mažėjus, būtent —

“didžiausias — 34 — kriminališkumo 
nuošimtis kliūva jaunuoliams 10 — 21 
metų; nuo 21 iki 30 — 10 nuoš.; nuo

Prisirašydami prio LRKSA ir aptidran- 
siine ir lietuviškąjį lietuvių judėjimą Ame
rikoj sustiprinsime. Q tai svarbu ir reika
linga. , ,

LRKSA yra milijoninė organizacija. Jos 
ateitis užtikrinta. Bet jį dar turime auginti 
ir stiprinti. Kitaip to nepadarysime, jei nuo-

Patys Muša * Patys Rėkia
Pernai Varšuvos vidiumie- to laiško kilmės. Nieku būdu 

styje buvo nušautas vidaus negalima suprasti, kaip tero- 
r e ik alų ministeris Bronius rištinės organizacijos vadas

Šalia? stovėsime Tr nesirašysuue. Jai laikas Pierackis. Ėudikui pasprukus galėjo būti toks naivus ir ne
sustoti blaškytis po kitataučių įstaigas ir 1 užsienin, lenkų žvalgyba pa- i atsargus, kad tos organizaei-
organizacijas ir savo centais remti svetimų pirko vieną ukrainietį, Mylia-
bizniuą svetimą judėjimą. Jau laikas grieb
tis iš visų jėgų telkimui lietuvių į krūvų 
vieningam religiškam ir tautiškam darbui.

LRKSA vra katalikiška ir tautiška or-

lį, ir, pasiremdama jo paro
dymais, sudarė teisino bylų 
keliems OUN — ukrainų na
cionalistų organizacijos —

ganizacija, dėl to garbė yra būti jos nariu, veikėjams. Jie knltin^mi ren-
jai dirbti ir jų remti. _ giant teroristinius aktus

Taip pat reikia žinoti, kad LRKSA 1930 sl jaul žudiku6 
luini 50 metę gyvavimo sukaktuves iri^

jubiliejinis seimas įvyks birželio pabaigoje, . ...
Chieagoj. Byla **

nu, kurio veiksmai niekados nusniam gintis. O haeigindu- 
nesutampa su žodžiais ir ku- nias tiek paskiras Žmogus, 
ris visomis išgalėmis antia tiek tauta, gali pasirinkti sau 
mus kompromituoti. Išpūsda- tinkamų būdų ir prieinamų

jos paslaptis aprašinėtų laiš
ke.

Tačiau lenkų spauda, atsto
vaudama “pasipiktinusiai le
nkų visuomenei”, jau dabur 
kelia dėl to turinio triukšmą

ir Esą tai “istorijoje negirdėtas 
visus skandalas, kad kaimynės val

stybės vyriausybės vyrai to- 
Eina kiu neleistinu būdu kištųsi in 

klausinėjimas ir nežinia kuo kitos valstybės vidaus gyve-
tai pasibaigs. Tačiau jau da- nimų!”
bartinė eiga sukelia susido- ln tai reikia atsakyti, nes 

“Labiausiai nutolusioj nuo civilizacijos mėjimo keliais atvejais. Visų tylėjimas gali būti priešų blo- 
Argentinos Misiones teritorijoje, 62 kilom, pirma ji yra iškelta labai ne gai suprastas. Kita iš karto 
nuo artimiausios geležinkelio • stoties, gyve-įlaiku. Kaip tik dabar naujas oficialiai deiuentavo, atšaukė 
na įsikūrusios kelios lietuvių šeimos. Grossų 1 lenkų ministeris, Koscialkovs- visas lenkų paskleistas “ži- 
šeima ten gyvena jau seniai”. Taip rašo Lie-] j-įs> bando susitarti su vyrės- ^njos”. Bet to maža. Mūsų dė- 
tuvos laikraščiai. niais ukrainiečiais visuomenės mėsį kreipia toji aplinkybė,

Greta, Campo Grande, yra įsikūrusi ^^įveikgjaįs įr pravedė parla- kad lenkai visai nekaltina vo- 
doka lietuvių žemdirbių kolonija — per 12 rtt9tnvn .kiečiu, kuriu vaidmuo bvloie

LIETUVIAI ARGENTINOS DYKUMOSE

mi šių bylų, lenkai turbūt tu
ri kokių pašalinių tikslų. Orei 
čiausiąi jie gal nori parodyti 
Vakarams, kokiomis sunkio
mis sąlygomis jiems tenka di
rbti. Bet drauge jie parodo 
ir savo vidaus nesklandumų, 
savo pavergtų kelių mlllj’onų 
tautinių mažumą tikrą anti
lenkiškų nusistatymų rr savo 
nesugebėjimų susitarti ne tik 
su kaimynais, bet ir su savo 
piliečiais. Neabejotinai tai y- 
ra slėgius palikimas iš mar
šalo valdymo laikų, kada vy
riausybės tiek jautėsi stip- • 
rios esančios, kad nebuvo rei
kalo skaitytis su visuomenės 
nusistatymu, kadų sukilėlius 
ramindavo ulonais rr švinu, 
vadina. , pači f ik a v ch

Naujoji lenkų vyriausybė,

prienionių.

Lenkai patys ne kitarp elg
davosi, kovodami su rusų prie 
spaudu. Kodėh jie tad stebisi, 
jei tos pačios apsaugos ir in
dividualaus teroro priemonės 
yra vartojamos prieš juosi 
Juk lazdos smūgiai yra vie
nodai skaudūs, nežiūrint to, 
kieno ranka jų valdo: rusų 
ar lenkų. Europa taip pat ga
li šios bylos proga insitikin- 
ti, jog lenkai priklauso tai 
žmonių giminei, kuri pati pla
ka ir pati rėkia. Ji turėtų su
prasti, kad vienintelis tikras 
būdas nuraminti šį Rytų ka
mpą y it likviduoti visų tų 
neramus > ų priežastį ir geruo 
ju ui moguoju grąžinti Le 
kijų in jos natūralias, etao 

į grafines sienas, perleidžiant

10-A
matyti, nori patirti, koka yra L,ova ir Gardinę .ų

31 iki 40 — 15 nuoš.; nuo 41 iki 50 me
tų — 6 nuošimtis. Mažiausia nusižengia i lengvomis sųlygomis. Tačiau įsikurti labai 
sulaukusieji 51 metų: jie sudaro tik 3- ' sunku. Visur aplinkui labai tankūs miškai, 
eių kriminalistų nuošimtį
Darydamas iš to savo 

tis pažymi, kad bręstant i

,. * "T Į mentan keliolika jų atstovų skiečių, kurių vaidmuo byloje
lietuviškų seimu. čia žeme gaunama labai • » • i . i •• ■ , ■ . ,* ‘ (vienas „ų, Mudry, įsunktas i jiems kad ir atrodo vyraujųs,

seimo vicepirmininku), o čia nes... jie silpnesni. Grasina-

tikras pavergtų ukrainiečių 
in savo brolių teismų.. Tačiau 
Varšuvoje pamirštama, kad 
iš tos bylos galima padaryti 1

tikriems šeimininkams. “Tr.”

įiėl “negirdėto satuidalo”,žėja kriminališki palinkimai. Taip pat rašo, Į deginę mišką sodina, sėja kukurūzus, kvie-jo gyventi neapykantos jaus _ ______________
kad kriminališki nusižengimai nėra vien tik f-ius, sodina bananus ir kitokius vaisių nie- mais. Teisiamieji laikosi la- vįenoT valstybėje būtų
beprotystė, bet turi ir kitokių priežasčių, džius. Produktus superka keliauju' pirkliai, j bai išdidžiai. Nors beveik vi- sukilimai ir atenta-

Kolonislai gyvena skunlžiai, nes labai ĮXra lenkiškas moky- valstybei pakenkti,
klas, bet teisme pasisakė ne- nesunku prisiminti tų pa- 
norį lenkiškai kalbėti, nes į ljenkij{h kuri kelis metug 
“iŠ viso jiems lenkų instaty- atvirai šelpdavo politinius e- 
mai nėra privalomi . Jie esu niig1-antus iš Nepr. Lietuvos,

kuriomis yra: laisvas pardavinėjimas gink
lų, neišskiriant ar juos perka suaugę žmo
nės, ar jaunuoliai; idealizavimas vagių ir į 
banditų krutumuose paveiksluose; narkotiš- 1 
k i vaistai, — kuriuos visi kriminalistai aps 
čiai vartoja ir kurie atima žmogui pusę sų- 
monės; atvaizdavimas krutamuose paveiks
luose visokeriopi] suktybių, - perstatant jas 
kaipo miklaus proto pasėkas; automobiliai 
ir besmegeniškas noras jais pasivažinėti; 
troškimas turtų ir tinginių gyveninio pato
gumų; tėvų neatsakoming&s pataikavimas 
išdykusieius vaikams ir visiškas nusmukimas 
tėviškojo autoriteto ir svarbiausia — stoka 
religinio auklėjimo.

Išvadoje “Darbininkas” teisingai pa
sako:

“Bet svarbiausia banditizmo priežas
tis tai stoka religinio auklėjimo ir tėvų 
nepaisymas. Jei patys tėvai gainiojasi 
paskui smaguriavimų ir lengvus gyve
nimo patogumus, pamiršdami savo pa
reigas link vaikų auklėjimo, tai pasėkos 
savaime išsivysto. V alkai ne tiktai seka 
tėvų pėdomis, bet dar nori juos pralenk
ti. Tad būsimosies kartos ateitis neper
viesiausiai atrodo”.

žodžiai skaudūs, bet teisingi. Šių
dienų gyvenimas pilnas visokios demoraliza
cijos. Doriniai smunka suaugusieji, kų kal
bėti apie jaunimą Ir . tiek maža dar pastan
gų, kad tų gyveninių taisyti, kad šalinti prie
žastis demoralizacijai, kad auklėti jaunimų 
doriškai, religiškai.

Čia kalbame bendrai apie visų Ameri
kos jaunimų. Nėra išimtimi nė mūsą lietu
vių jaunimas. Tik neseniai padarėliu* pasta
bą. kad didmiesčiuose gyvenančių lietuvių 
tarpe vis daugiau ir daugiau atsiranda kri- 
minališkų nusižengimų. Dėl' to reikia susi
rūpinti Turime griębtis darbo visi: kuni
gai, tėvai, organizacijų vadai ir visi, kas 
tik kuo gali jiadėti išlaikyti mūsų jaunimų' 
katalikišku, doru, lietuvišku. Be tfusirūpi- 
nirno ir darbo nieks ne pąs įdarys.

įsiskolinę. Tikis, kad tik vaikai pasinaudos 
jų sunkaus darbo vaisiais. Klimatas čia vi
sai tinkamas. Lietuviai gy vena labai vienin
gai ir vienas kitų visaip remia.

Lietuvos laikraščiuose buvo žinia, kurių 
ir “Draugas” įdėjo, kad Lietuvoj panaiki
nama spaudos cenzūra. Taip pareiškęs vidaus 
reikalų ministeris. Bet tai yra tik žmonių ' 
klaidinimas. Naujai priimtas sįfafadife įstaty
mas vra daugiau negu cenzūra. Juo spaudos 
laisvė dar labiau vra suvaržoma.

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Rašo L Simutis _________

KONGRESO KELIONĖ Į KLAIPĖDĄ

Rugpiūčio 18 d. kongreso atstovai ir 
daug svečių .specialiu traukiniu iš Kauno 
važiavo j Klaipėdą Ši kelionė buvo linksma 
ir įdomi. Po savaitės intensyvaus darbo Kau
ne kongreso metu, buvo tikrai smagu išva
žiuoti iš miesto į laukus ir atsikvėpti. Kar
tu važiavo gražus jaunimo, studentą ir spor
tininkų, būrys, kurie savo judėsiu, klegesiu 
ir dainomis ekskursijų padarė smagia ir 
Įdomia. Su šia užsieniečių ekskursija keliau
ja daug Lietuvos laikraštininkų, keletas aii-

VIENYKIME SAVO JĖGAS

Gyrcname tokioj gadynėj,, kuomet be
veik sunku surasti žmogų, kuris nebūtų up- 
draudęs savo gyvybę kokioj nors organiza
cijoj ar apdraudos kompanijoj. Kalbame a- 
pie šio krašto — Amerikos žmones. Nuo to 
ir mes, lietuviai nedaug teatsiliekame.

Tai yra gerai.
Tik turime žinoti, kur prisirašome, kur 

apsidraudžiame. •
Lietuviai katalikai turime savų organi

zaciją būtent Lietuvių R. K. Susivienyraų 
Amerikoj, kurioj patys galime apsidrausti 
ii' -savo vaikus prirašyti.

Tą progų turėsime vajaus metu, kuris 
prasidės sausio 1 d.

laisvosios ir galingosios, lai 
kinai pavergtos Ukrainos pi
liečiai! — Ši puiki demons
tracija nepraėjo nepastebėta 
visoje Vakaru Europoje ir 
priminė ukrainiečių tri 
mus.

troški-

tikrai Rytų taikos drumstyTo
jai yra ne tie, kuriems tenka 
gintis ir kartais žiaunas prie
mones vartoti, o tie, kas lai
ko pajungęs tiek svetimų že
mių ir prievarta ir klasta le
nkina ir kitaip tvirkina jų 
gyventojus. Juk niekas pa
saulyje negali uždrausti sSp

TELEGRAMA LIETUVOS 
KONSULATUI CHICAGOJ
Pasaulio Lietuvių Sąjungos 

Valdyba svarstė Sąjungos sta
tuto projektą Nutarė statyti 
Kaune užsienio lietuvių mu
ziejų. Sąjunga Kalėdų proga 
sveikina brolius amerikiečius.

(Pasirašyta) DULRapginkluodavo juos ir siųsda
vo šion pusėn kovos uždavi
niams atlikti Juk buvo pasi
kėsinimų ir užmušimą Pleč- 
kaičri bandor yra'faktas, ku
rį žino visa Europa ir nėra 
jokio abejojimo dėl jų atsira-

Kaltinamasis aktas remiasi dinio šaltinių. Tuo tarpu len- 
kažin-kokiu, esu Prahoje su- 1 kų metami Lietuvai kaltini- ! 
rastu laišku, kurį rašęs ukrai- Į niai yra gryniausia legenda, 
niečių organizatorius, pulk. kurios sukūrimas lenkams, be 
Eug. Konovalėc, savo drau- abejojimo, daug pigiau kaš- 
gui, Senykui. Tame laiške in- ! tavo, negu Plečkaičio bandų 
tartinoi atvirai pasakojama, organizavimas.
kad visai teroristinei akcijai Antra vertus, pats kaiku- 
lėšų buvo gaunama iš trijų rių lenkų dievinamas marša

las Pilsudskis savo politinę
karjerų buvo pradėjęs kaiį pondentui papasakojo šito* 
tik nuo teroristinių aktų, pa- kjug Paj^-įj^ų sukurto 
sikėsinimų ir ekspropriacijų
(1908 m. ties Bezdonų stotiir 
100,000 rublių iš pašto vago-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kaip Rasiejuj, išduktų jiems 
iš pakaušių visi Rasiejaus

Anelė Pečiūraitė, ištrukusi 
iš šių dienų Rasiejaus, vie
nam Lietuvos gazietos kores-

gyvenimo smagumai.

ro-
jaus” smagumus:

“Gyvenam nedideliam mie
stely apie Vitebską Baisus 
badas spaudė. Žmonės valgy
davo lapus, pavasarį rinkda-

šaltinių: Lietuvos Respublikos 
vyriausybės skiriamos subsi
dijos 6—8000 pilnaverčių do
lerių kasmet, Vokietijos pa
šalpos ir iš Š. Amerikoje su
renkamų aukų. Visais tais
reikalais esą labai rūpinęsis no pagrobimas, pulk. Slaveku, 

kSty valdininku, eks-amerikietia B . Lietuvos buv g reik. min. sprogus j0 rankose bombai.
L.etuvos atstovas Londono, pral M. Kmaas,idr p^pind.vę, i aužaloį&naa ir kt.). Vadina-1 _ v _

R ii^^l Vii: viay, jis kukės Kaune terc-1 leistina Uotuvi^. Tai nieke "J™.

kaitis, tos draugijos reikalų vedėjas. ristų atstovų, kuris čia leidęs nestebėtina,, nes lenkai seniai „o/Unoai Pm
; ukrainų kalba slapta kovos visame pasaulyje žinomi, kaip IEs*’ medzial gadinasi. Pra

tisa diena buvo ūkanota, ii,.. Bet, ne' ,|aikraįH Šarma (Trimitą), ryškūs dvilypės moralės ša-]^i° v‘^ dilges. Kiti sndrao-
žiiirint to. pakelyje į Klaipėda stotyse ras- dr keU(i k„. |ininkai Quod licat Jovi non vinę ir sutrynę dilges net bly-
,lavom dideles žmoni, mimas, susirinkamas Konovalėc, licet bovi - kas tinka vy- ^pdavo. Pristigę dilgių,
pasveikint, uzsiememus lietuvius, atvyku- J riausiam dievui) ,a, valgė liepę lapus, dobd, ga -

lenkai nieko Besužinotų. netinka veršiui. Bet juk ma-J vu^w’ Žmoiiės vaikščiojo pi 
ls karto krinta in akis, kati žas vaikas žino, kati nėra nftJ sytinę. p ei ir

ka, gėlėmis. Telšiuose mūsų traukinio vago- i “laiškas” yra taip surašytas, dviejų moralių, dviejų prie parkrisdavo negyvi,
nūs papuošia vainikais iš gėlių. Kongreso kad jis tiktų nešvariems kai- šingų instatymų vienu klau- Į O lietuviški balšavikai susi-
atstovams įteiktas adresas, kuris pateko į tinimams suformuluoti. Už- • syinu ir t.t. kuprinę kala ir zalatija, kad

sius į Pasaulio Lietuvių Kongresą Radvi
liškyje, Šiauliuose, Telšiuose, Kretingoje ir 
Klaipėdoj mus pasitiko su dainomis, muzi-

mano rankas. Adresų palikau DULR.
Ypatingai didelė žmonių minia buvo

susirinkusi ftiaulių stotyje. Šaulių rinktinės 
vaitas kap. Kurpis pasakė jautrių sveikini
mo kalbų. Kaip į visus kitus, taip ir į šį 
sveikinimų man reikėjo atsakyti. Laja lie
tus, vyrai stovi be kepurią moterys gėlė
mis rankose stovi, klauso ir jaudinasi. Su
lijo ir mane, nes reikėjo stovėti lietuje ir 
kalbėti. Bet jei tūkstantinė žmonių minia 
nepaisė lietaus, tai kodėl aš turėčiau būti 
išimtimi.

tenka paviršutiniai insiskai- Tuo būdu paaiškėjęs cnaų 
tyti in kaltinamajame akte pa dviveidiškumas vėl primena 
duotą to laiško “turinį”, kad mums reikalą) budėti ir nepa-/ 
tuojau kiltų abejojimai dėl, .sitikėti šiuo klastingu kalmy-

rovėje, sutikime ir vienybėj. Pasakiau ir tą. 
kad užsienio lietuviai iŠ visų savo jėgų sten
giasi išlaikyti savo tautybę, kurią jie labai 
branginą ir padėti Lietuvai stiprėti ir at
gauti prarastas kitų užgrobtas žemes. “Gal 
būt ir skaudu mums, trumpų laikų pabuvus
Lietuvoj, patyrus jūsų nepaprastų vaišin- 

Atsakydauias j kup. Kurpiu kalbą aš ! gumų ir nuoširdumą pamačius gražių tėvy-
pozymėjau, kad užsienio lietuviai gyvena tro
škimu matyti savo senąją tėvynę Lietuvą 
laiminga ir visus jos žmones gyvenant ge

nės gamtą pajutus jūsų dvasios kilnumų ir 
jos šilumą tačiau turime grįžti atgal į 
pasirinktųjų antrųjų tėvynę ir ten jūsų bro

niekur sviete nėra geriau, 
kai balšavikų Rasiejuj. Pagy
ventų jie čia ant dilginės za- 
cirkos, ar dilginin-ių blynų,

lių ir seserų tarpe apaštalauti, kad jie ne
nustotų mylėti Lietuvą nenustotų būti lie
tuviais pilna to žodžio prasme”.

Po sveikinimų ir atsakymų į sveikini
mus susidarė ypatinga nuotaika: minia ver
kė ir, traukiniui pasijudinus, didžiausias o- 
vacijas kėlė.

T Klaipėdą atvykome apie 5 vai. po pie
tų. Mus pasitiko didžiausia žmonių minia. 
Dr. Gaigalaitis pasakė sveikinimo kalbą

Vienoj knygoj skaičiau, 
kad. socialistai neišdeda viso 
socializmo plano, kad maža
moksliai nepramatytų tų pla
nų nepraktiškumų ir kvailu
mų.

Lietuviški cicilistai šiandie 
patys mato tų planų kvailu
mą dėl to ir cicilizmas iš jų 
yra visiškai išdulkėjęs, 
rikos lietuviški cicilistai 
die yra panašūs anam pase
nusiam šungrybiui, kurį kai 
kuriose Lietuvoj vietose va
dini kukurbezdaliu.

JU

Prieš Adventų Čailis Sesuo 
lis susirišo moterystės mazgu 
su Nele Namnnyte ir apsigy
veno jaunosios tėvo name. 
Ihrmų medaus - dienų jauna 
martė sugalvojo iškepti vy
rui pyragų. Ant rytojaus atė 
jos uošvienė klausia žento:

—- Ną vaikeli, kaip ' tau 
patiko pirmieji žmonos pie
tūs! !

— Nieko sau. Mėsa buvo 
gerą tik pyragas kietas.

— Neliut, kokius tu varto
jai indtus pyragui?

— 15 maišo, kuris stovi ant 
ėdiko, mamyte.

— Vaje, mažute! — sušu
ko motina. — Tai buvo ne 
miltai ale cementas!.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
EAST SIDE

taipgi daug laimės man atne
ša. «|

— Kodėl Tarpstai nepapra
stai laimingos šios KaUdos?

— Kodėl! Matote čionai į- 
vyko kas tai tokio nepapras
to. Tiesą pasakius, laimė at
neša nelaimę, bet iš nelaimės 
išsigeibėjom. Jūs žinote, kad 
kai pamestą daiktą vėl sora

liavau traukiniu. Nusipirkusi 
bilietą, skubinausi į traukinį, 
kad užimti geresnę vietą.

D. K. S. R, Draugija linki *aip sykis žmonių keliavo ne- _ _ ____
visiems savo bendradarbiams au^’ M man0 n°ras ndi> tei ps pasidaro dar bra-
ir “Draugo” skaitytojams Li- ’ y* gavau vie * pne pat IlgeSnis. O apie vaikus, ku-
nksmų Kalėdų ir Laimingų a k • riuos turėjau prarasti, kalbė-

Priešais mane atėjo ir at- * ti nebegaliu. Aš atsimenu kuo
Valdyba sisėdo pagyvenusi nebejauna met mano Vladas sirgo. Gy-|

’Naujų Metų.

moteris, sudžiūvusi, tamsiair 
plaukais, apsirengusi juodais 

persiskyrė a. a. Nikodemas rūbais. Jos veidas buvo nepa- miriau iš išgąsčio. Man ro 
Dapkus. Paliko nuliūdime sa-

Gruod. 8 d. su šiuo pasauliu

vo žmoną Benediktą, du sū
nus, motiną ir brolį.

A. a. Nikodemas palaidotas 
gruod. 11 d. iš Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios su trejom 
gedulingom Mišiom, Mišias a-

W
vo kleb. kun. J. Čižaus- 
Įtun. K. Valaitis ir kun. 
asevičius. Mišių dalis gie 
dojo S. Bukšaitė, M. Širvai- 
tienė ir J. Valiukas, taipgi gie 
dojo solo.

dytojas pasakė, kad nebėr vi
lties pagyti. Aš ką tik nenu-

kas apsiriko. Argi galima taip 
apsirikti? Dalykas visai pa
prastas. Jisai suklydo. Pas
kui kaip aš gulėjau ligoninė
je mano duktė nuvažiavo Ir 
viską sužinojo. Tas karinin
kas kalbėjo visai apie kitą. 
Mūsų pavardė buvo panaši į

dar nemačiau. Tik rytoj... Die 
ve kaip man linksma, kad ma
no sūnaus nepasmerkė mirti. 
Kaip aš laiminga, kad tas 
karihinkas apsiriko!.. Tiesiog 
negaliu suprasti. Taip laimin
ga. Vladas dabar sėdi namuo
se ir laukia mūsų grįžtant.

to kito kareivio. Tai tttO sy- _ Dieve!.. O gal ir pas tą 
kiu karininkas sumaišė, Kaip kitą kareivį buvo motina, aš 
aš apsidžiaugiau! Jūs negali- neiškentusi pasakiau, 
te to suprasti. Tuojaus už- Ta moteris taip išsigando, 
pirkau mišias ir prašiau pa> lyg rodos būtų kas per galvų 
simelsti už to kito kareivio jai sudavęs.
žuvusio sielą ir už mano gy- — Jūs taip manote?.., pra- 
vo sūnaus. Na, o kaip su tam- tjilo jinai liūdnu balsu. Jūs 
stos sūnum! Su Vladu! Jis manote, kad ir jis turi moti-

prastas. Matėsi, kad jinai pe-'dės, kad be jo gyventi nebe- Per kelias dienas iS to kalė' n<* ir pnai M™ ni^sto 
rgyveno ką tai nepaprasto,1 galėsiu. Bet jis pasveiko. Tai j™0 buvo paUuosuotaa ir iš- irgi apie savo sūnų^ Kaip 
nuliūdimą ar džiaugsmą. Iš- dabar aš jį myliu dar daugiau s^stas i mano tėviškę. Aš jo (Tęsinys 4 pusi.)
rodė, kad jinai lyg kur tai jr jįa man yrą' už visus brau-
skubinosi. Su ja važiavo jau- giausias.
na mergaitė. Jinai taipogi at 
rodė nerami, susijaudinus. Su 
sidėjus savo rišulius, atsigulė 
ant jų viršaus.

— Mama, kodėl tu nemiegi? 
paklausė jos mergaitė.

— Ne, aš nenoriu, gal vė
liau kiek, greitai atsakė mo-

Velionis priklausė prie Šv. teris. Tu pati geriaus miegok. 
Juozapo dr-jos, tad nariai su
teikė gražų patarnavimą. Mergaitė pasitaisiusi pagal-

— Perdaug išsikalbėjau, aš 
ne apie tai norėjau pasakyti. 
Aš labai laiminga motina. Ma 
tote Vladas jau du mėnesiai 
kaip sėdėjo kalėjime. Pasodi
no nekaltai, taip netikėtai. A- 
tėjo kareiviai, pagaVo ir iš
vedė. Kas man darėsi, tai jūs 
negalite sau įsivaizduoti. Rei
kia būti motina* kad tą vis-

VI8IEMS LINKIU LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR 
SĖKMINGIAUSIŲ NAUJŲ 1936 METŲ

ADV. J. P. UVICK
5 W. Lamed St. Cadillac 9540

DETROIT, MICHIGAN’

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Mdij Vadovėlis
Ši 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. 
Tšleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

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

MAJOR COAL & COKE CO.
Geriausios Rūšies Angliai ir koksai žema kaina. Pri-

• statom į visas miesto dalis. Reikalaukite:

Office Vinewood 1-7677
Res. Euclid 3074-J

[8519 SOUTH ST. DETROIT, MICH.j

Velionio žmona ir sūnai dė- vę' Pavartė,, apsiklojo ir ne- k, galėtum pergyventi. Kur
noromis užmigo, nes, matyt, 
buvo labai nuvargusi.

Pasidarė visur ramu, tik 
traukinio dundėjimas buvo 
girdimas.

— Matote jau ir Kalėdų 
sulaukėme, prakalbėjo ji į 
mane. ^Mes Kalėdų važiuoja
me pas gimines. O kur jūs 
važiuojate?

— Pas savuosius, atsakiau.
— Vlidas, sūnus mano lau

kia mūsų. Jis labai gabus ir

VISIEMS LIETUVIAMS DRAUGAMS VELIJU 
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

JOSEPH KULBOKUS
1248 Springwells Avė. Detroit, Mlch.

MICHIGAN PHOTO STUDIO
VISIEMS LINKIU LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR 

SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ
CHAS. SAMSONAS 

3442 Mlchigan Avė. Detroit, Mich.jį išvedė? Kur jį patalpino? 
Niekas apie tai nežino. Aš 
ten ir šen kreipiaus. Aš pati 
vyriausybės reikalavau, kad 
jį paliuosuotų. O jie visai dė
mesio neatkreipė į mane, tik 
juokėsi.

Mergaitė gulėjusi pradėjo 
neramiai vartytis, nuo vieno 
šono ant kito. Galop ji pra
kalbėjo.

— Mama, tu geriau nutilk. 
Vėl tau galvą skaudės visą

koja visiems už aukotas Mi
šias, gėlių vainikus ir visiems, 
kurie malonėjo prisidėt prie 
laidotuvių.

Ypatingai dėkoja graboruii 
D. Braziui, kuris gražiai ir 
širdingai rūpinosi laidotuvė
mis. .

Trijų dienų rekolekcijos pra 
sidės šį sekmadienį per sumą.

Parapijos choras po vado
vyste muz. B. Nekrašo, yra
pris i ruošęs prie Kalėdų gra- sirgultaoja, turi šaltį. Jinai 
iiomis giesmėmis, kurias iš- ‘“'P® >&n»ntinga gera mer- miai. Ir vėl toliau tęsė savo
pildys su orkestru Kalėdų ry 0 Vladas Iabai aPs>- kaltę.

džiaugs pamatęs mus, ues jis, _ As pra5ian ir rei.
labai myli sesutę, kalbėjo ji kalavaU) kad 3 pa]iu0suotų.

Gruod. 9 d. sesutės Pran- rnan- . „ ;. Galų gale išeina aukštas gra-
ciškietė8 su mokyklos vaiku- > Atsiprašau, pasakė ji, jžiai pasipuošęs lenkų karinin- 
čiais rengia labai gražią pro- nonte? įr man ga|j0; “Atsipra-f
gramą, parapijos svetainėj. I ne\ neno^u niiego. gau tamstos, jūsų prašymas ;

Nuoširdžiai kviečia visus pripratusi vėlai eiti gul- būti igjjaūSytas tik po
dalyvauti. ItL Tai gerai’ man labai sma* teismo. Žinoma, mes jo nepa-

-------------------- S* 8U žmonėmis pasikalbėti. liTOgūOgime> du08ime
LAŠ taip laukiau tų Kalėdų, gkūtini paghnatymą ra mofl. 
taip laukiau, kad tik su savai- nft prie§ mirgiant Jig teip ir 
siais pasimatyt ir pasikalbėti tt , , • - p

Man pasitaikė keliauti vie- — Aš tikrai galiu pasakyti Tik duodamas paskū"
ną žiemą prieš pat Kalėdas apie save, kad esu laimingiau-1 tin-g gū gavai.
lenkų užimtoje Lietuvoj. Ke- šia motina. O šios KalėdosKftip ..g man uip p&

sakė, mano galvoje viskas 
susimaišė. Tas karininkas pa
sirodė man toks mažiukas. Ą- 
kys mano aptemo, aš nualpau. 
Tuomet nežinau, kas ir kaip 
mane parvedė namo.

— Mama tu ir vėl! Pasigi
rdo dukters balsas.

— Nieko, nieko... Tik pa
galvokite sau. Čionai įvyko 
klaida? Na matai klaida? Ti- 
kras nesusipratimas. Kariniu

VISIEMS LIETUVIAMS LINKIU LINKSMŲ SV. 
KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

ADV. ALEX CONRAD

1646 National Bank Bldg. Cadillac 0414
DETROIT, MICHIGAN

SVEIKINU SU KALĖDŲ ŠVENTĖMS IR 
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS 

Visus Rėmėjus ir Draugus

DR. J. J. SIMS
OPTOMETR1ST

5446 Mlchigan Avė. Lafayette 2082
DETROIT, MICHIGAN

tą per Piemenėlių Mišias.

MOTINOS LAIMĖ

geras. O mano duktė, biskutį
• !• • X 9 v T* * *

— Nieko nebus, miegok ra LONE TREE BEER GARDEN
ŠOKIAI KASDIENĄ IR FLOOR SH0W

SVEIKINAME SU SV. KALĖDOMIS IR 
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS 
DRAUGUS IR VISUS RĖMĖJUS

S. Klapalauskas ir K. Rengis sav.
6022 W. Vemor hy. Detroit, Mich.

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS DRAUGUS, 
RĖMĖJUS SU SV. KALĖDOMIS IR 

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

JONAS ZYRINAS

3570 W. Vemor hy. Detroit, Mich.

VISIEMS LINKIU LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR 
SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ

D. B. BRAZIS

1930 — 25th St Lafayette 1275
DETROIT, MICHIGAN

LAI GARBINGOS SV. KALĖDŲ ŠVENTĖS 
SUTEIKIA DŽIAUGSMĄ 

NAUJI METAIS — LAI ATNEŠA PASISEK IMĄ

DR. ANTANAS G. SACK

3505 Trumbull Avė. Detroit, Mich.

Lithuanian Baking Co.
Visiems Lietuviams, Draugams, Biznieriams 

ir Rėmėjams
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ

S. RAGALSKIS

4628 — 29th St Euclid 4530
DETROIT, MICHIGAN

'isiems SLRKA 171 kp. nariams, Rėmėjams, Draugams] 
GARBINGŲ SV. KALĖDŲ IR GAUSINGŲ

NAUJŲ METŲ
DR. J. B. RYDŽAUSKAS

PHYSI0IAN AND SURGEON
12170 Jos. Campau cor. Carpenter 

Townsend 6-1600 Detroit, Mich.

LITUANICA CAFE
BEER — WINE —' LIQU0R

Visiems Lietuviams Drauaams Rėmėiams 
LINKIU SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ]

E. ROSE
1916 — 25th St Lafayette 6313

DETROIT, MICHIGAN

Vinewood 2-9263j 

MONICA BEAUTYi
SHOPPE

Pisoms Rėmėjoms, Draugi 
gėms-ams Linkiu Linksmų* 
Sv. K a1 ėdu ir Gausingų]

Naujų Metų

Monica Janonis 

7625 Mlch’gan Avė.
DETROIT, MICH.
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¥ n n ą n o Penktadienis, gruod. 20, 1935

Kardinolas Wiseman
DĘTROIT, MICHIGAN

PASLĖPTOJI BRANGENYBE MOTINOS LAIME

Vertė Jonas Kmitas

(Tęsinys)

EUPHEMUUS: — Kaip tai gali bot f 
ALEKSIS: — Rytoj pamatysite. Dabar 

viską užmirškime ir gyvenkime sątaikoje.
EUPJ1EMJJUS: — Taip, rytoj lai bus 

džiaugsmo diena. Ji duos našlaičiui tėvą, 
man Įpėdinį, o šiems nuliudusiems namams 
busimąjį valdovą. (Visi išeina).

SCENA III — Aventinas.
Gunnio sėdi ant suolo ir valgo iš bliudo. 

Įeina Girtulis, persirėdęs, su barzda, kalba 
permainytu balsu.

GTRTULIS: — Labą dieną, Gannio. Vis 
dar toj pačioj vietoj, ėdi gardžius valgius 
Eup’i-mijaus namuose!

GANNIO: — Meldžiamas, kas tu toks, 
kad taip drąsiai su manim apseini!

GIRTULIS: -- Ar gi tu, drauguti, neži
nai, kas aš!

GANNIO: — Drauguti! Koks aš tau 
draugas? Aš nežinau, kas tu esi, bet žinau, 

.koks esi.
GIRTULIS: — Šitaip! O ką tu žinai, 

koks aš esu.
GANNIO: — Dėlto, kad nesakai, kas esi.
GIRTULIS: — Mėgini būt sąmoningas! 

Na, tai pasakyk koks aš esu.
GANNIO: — Nugi esi apgavikas.
GIRTULIS: — Iš ko taip sprendi !
GANNIO: - Kas nenori sakyt kas esąs, 

yra apgavikas. Ir tu toks esi.
GIRTULIS: — O gal aš tik tau neno

riu pasakye, kas esu. '
GANNIO: — Tada aš žinau, kad tu ar

šesnis už apgavikę*. \
GIRTUULIS: — Net šitaip? Tai kas, 

tu manai, aš esu?
GANNIO: — Niekšas.
GIRTULIS (juokiasi): — Ha, ha, ha,

• kaip tu tą išgalvojai?
GANNIO: — Kiekvienas, kurs pažįsta 

-.Gannijų, kaip matau, kad tu mane pažįsti, 
ir gėdisi jam pasakyt, kas esąs, turi būt
paskutinis niekšas.

GIRTULIS: — Matau, kad tu<ne kiek 
neatsimainei. (Nusimeta viršutiniuš drabu
žius). Dabar žiūrėk, ar nepažįsti manęs?

GANNIO: — Taip, pažįstu ir matau, kad 
esi aršesnis už apgaviką ir niekšą.

GIRTULIS: — Net aršesnis už apga i 
viką ir niekšą! Tai kas aš toks galiu būt?

GANNIO: — Ugi paskutinis kvailys!
GIRTULIS: — Nagi, nagi, drauguti!
GANNIO: — Tu esi tas pats Girtulis, 

kurs turėjo puikų sumanymą ir jo neįvykdė; 
buvo pasirengęs nunuodyti savo poną ir puo
lė ant kelių prieš jį. Aš tik su panieka žiū
riu į tokį žmogų.

GIRTULIS: — Puikiai vaidini, Gannio. 
Visada buvai aktorius ir dabar tebesi.

GANNIO: — Matau, kad tau sarmata; 
ir man sarmata dėl tavęs. Aš biauriuosi to
kiu žmogum, kurs daro niekšišką, veidmai
nišką atgailą. Manau; kad valkiojaisi po vi
są pasaulį ir sugrįžai —

GIRTULIS: — Toks kaip ir buvau.
GANNIO: — Veidmainys. Na, tai dar 

ne taip bloga. .
GIRTULIS: — Na, Gannio, kadangi už

tektinai tave ištyriau ir matau, kad tave ga
lima sunaudoti, aš tau pasakysiu, kad dabar 
turiu geresnį sumanymą, negu nunuodyti 
Eupbemijų.

GANNIO: — Kokį?
GIRTULIS: — Apvogti jį. Tik klausyk. 

Kaip gali žmogus su tavo energija ir dva
sia sėdėti už durų ir maldauti atmatų, kuo
met gali turėti viską' ir —

GANNIO: — Būti pakurtu—eh?
GIRTULIS: — Kvailystė! Tu gali būt 

turtingas be jokio pavojaus. Rytoj čia viešės 
ciesorius Honorius, ir tokiuose įvykiuose sta
las paprastai prirengiama iš vakaro. Tokia 
proga gal daugiau nepasitaikys. Palauk ry
toj sueis dešimts metų, kai tas kvailas vai
kas Aleksius pabėgo, taigi dabar čia kaž
kokios sukaktuvės. Stalas bus gerai apkrau
tas. Aš puikiai tą atsimenu. Kiek ten aukso 
ir sidabro, juk tai vis turtingų tėvų senovės 
palikimas. Koki puikūs indai ir taurės!

GANNIO: — Ir kiek ten bus vyno!
GIRJULIS: — Vyną palikim vėliau. Mes 

turim būt. blaiviis tokiam darbui.
GANNIO: — Žinoma, (išsitraukia bonką 

ir dedu prie burnos).
GIRIU LIS: — Palauk, duok ir man pa-

ką mes jai pasakysime T... 
Mergaitė paslėpusi galvą po

pagalve gailiai verkė. O jos 
motina tuo laiku rainiai mie- 
bvjo.

CALL'fOR MK BINGO?

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
baisu H Po tokio atsitikiu:?1 

raguut! (geria). Bet mes turime turėti pa. nebegalima daugiaus gyvenu Tamsi uakt> apgaubė trau- 
gelbininkų. Ar galėtum čia surast porą gerų P**#*! save suprantu. Kuo- kinl- * priešu^ j išauš liūd- 
teisingų niekšų? met aš pati kankinausi dėl nas šaltus Kalėdų rytas tai

GANNIO: — Taip, žinau du — gudrus 
kaip lapės ir drąsūs kaip liūtai.

GIRTULIS: — O gal ir kraugtringi' Jinai nutilo. Traukinys su- 
kaip tigrai? (Gannio linkteria). Puiku. Kaip stojo. Pasigirdo balsai, įlipo 
jie vadinasi? dar Jaugiau žmonių. Jie ieš-

GANNIO: Ne, nežinau, bet vis tiek. Į;t)jo tuščių vietų. Keletą sv-'
Pavadinsim juos; pirmas vagis ir antras va
gis, kaip daroma Latre.

GIRTULIS: — Taip, bet čia, broliuk 
ne teatras.

GANNIO: — Ne, ne, Girtuli. Kur yra 
pavojaus pakliūt aut kartuvių, ten ne kome
dija. Bent ne man ir mano draugams. Bet 
reikia išdirbti geras planas.

saA> sūnaus, aš tiktai apie jį vargšei nelaimingai motinai, 
vieną ir mąsčiau. Julia fl. Medimenė.

WATERBUftY, CONN.
Per Kalėdas kaip pirnai

GIRTULIS: — Mes turim čia ateiti pa
tamsėję ir įsibriauti į užpakalinį skiepę. Vi
si bus užimti stalų rengimu. Po vidurnakčio

kių smarkiai sutrenkė duri
mis ir traukinys pradėjo vėl mažiausiai per pusę valandos 
važiuoti... nuo 2:30 iki 3 vai. popiet iš

— Jūs man dovanokite, gal Waterbvry Radio stoties 
būt aš jums trukdau miegoti, AVIXBS lietuvių radio grupe 
pradėjo kalbėti toliau. Aš nie- po vadovyste prof. Aleksio 
kaip negaliu suprasti kodėl bus kalėdinis programas. Ne<- 
jie žudo visai nekaltus žmo-[bus jokių garsinimų, bet tik 
nes. Paima žmogų, nušauna, muzika ii kalbos. Gal gaus 
pakaria, įmeta į duobę, užbe- visą valandą, bet kol kas tik-

visi bus pailsę ir eis gult. Tada įeisime į vai- lla ^elu®lia8- taip. tai pusė valandos užtikrinta,
gomąjį kambarį, prisikrausime maišus viso-! būtų atsitikę su mano sūnų- Laigi, lietuviai ir lietuvaitės, 
kių brangenybių ir ramiai išeisime pro prie-j Pagalvoti baisu! Gražus neužmirškite toje Kalėdų die- 
kio duris. Tas taip lengva — vienatinė sun- oras, dangus šviesus, saule, noje užsukt: radio ant tos sto

gėlės, šiltas pavasario vėjas ties ir pasiklausykite gražių 
iš laukų, iš miško. O jisai ten, lietuviškų kalėdinių giesmių 
toje gilioje duobėje, ir jis nie- ir kalbų.
ko nebematys, nebegirdės. Kalėdoms parvažiuoja. i* ! 
.Jūs suprantate? Notre Dame universiteto, So.

— Kokia langė, kad tas vi- Bend, ind. prof. Aleksio sū- 
ir
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kenybė: kur išmainyt ir parduot mūsų grobį?
GANNIO: — Aš tuomi pasirūpinsiu. Ne

toli nuo čia, šoninėj gatviukėj gyvena viens 
geras mano draugas. Jis varo tokį amatą, Į 
kad priima pražuvusius daiktus.

GIRTULIS: — O, tai pas. jį viskas pri
rengta. O kaip jis užmoka? gjmy taip prabėgo. Kokia aš nūs Norbertas. Jisai ir ant

GANNIO: — Tiesą pasakius, gana P’u- laiminga* Parvažiuosiu į tė- radio pasiroitys Kalėdų die- 
stai- viškę. Sūnus laukia. Papuoš- . noje. Taipgi greičiausiai grieš

GIRTULIS: - K» jis duodu už auksi- Vaikai L, voung Melodi.Bs Kadio kala‘lka; «»'««»' be'hevl1
nius daiktuat t giminūs, šilta, gera, kokia lai-1o,keštra. ,pr»katf »a

GANNIO: — Uz auksą jis moka senu si- . . , ... „ ., . I_______ ___ _____ į knyga, tai

knyga, kuri padės kiekvienai..

Už auksą jis moka senu si
dabru. ♦

GIRTULIS: — Nesąžiningas niekšas! 
Kaip žmonės gali būt toki sukčiai? 0 už si
dabrą /

GANNIO: — Už sidabrą duoda varį. 
GIRTULIS: — Tai tikra vagystė! O 

už varį?
GANNIO: — Nė ačiū nepasako. 
GIRTULIS: 

turi užtektinai.

mė.’... Man dovanokite aš jums 
trukdau miegoti. Tiesa ir man 
laikas nusnūsti. Mano dukrelė 
seniai jau miega.

Moteriškė atsigulė, bet ilgai 
vartėsi. Vis buvo girdėti gi- 

I lūs atsidūsėjimai. Ačiū, Tau, 
Dieve... Motinai Švenčiausiai 

Aš manau, kad vario jis Įįr t.t. Galų gale .jinai užmigo.
Aš irgi pradėjau snausti.

GANNIO: — Visur pilna. Tai viskas 
sutarta. Dabar eisiu pas savo draugus. Pa- Mnn beužmingant pasigir- 
lamsėj čia susitiksim. (Spiria su koja medinį ^°» ^ad kas tai, kur Verkia, 
bliūdą). Šalin, ubago lėkšte! Dabar Gannio |T*ri gulinti mergaitė verkia.

— Kas tamstai? Ar nege
rai?

— Ne, nereikia nieko, vis- 
KARINUS: — Tai sakai, kad keliauda- melas. Mes visi meluo- 

mas po pasaulį, daugiausiai gyvenai Edessoj. Jani mamai. Mano brolį nu

tik su auksu turės reikalą. (Išeina abudu) 
SCENA IV — Atrium.

Įeina Aleksis ir Karinus

Mes jai vis meluojam, 
tiki, o rytoj... uežinau

Kaip tau ji patiko? žudė.
ALEKSIS: — Labai. Tai puikus mies- jinai 

tas. Namai tvarkiai pastatyti, bažnyčios gra
žios. Žmonės labai kultūringi ir gerai išauk
lėti, bet, kas žvarbiausia, Edessa yra tokia 
vieta, kur aukštesniųjų mokslų galima įsi
gyti-

KARINUS: — Aš atmenu, kaip Syrijoj 
jaunimas trokštantis aukštesnio mokslo sa
kydavo: eisiu į Edessą mokytis.

ALEKSIS: — Tas tiesa. Ten kiekviena 
tauta turi sau prieglaudą. Ten atvyksta Sy
vai, Armėnai, Persai ir visi jaučiasi kaip na
mie. Edessoj visi lavinasi moksle, stiprėja 
tikėjime ir išvysto aukštus gyvenimo idealus.

KARINUS: — Kaip tai gražu kelis kil- 
. . r . klmuore egzaminavimus daromas mimus tikslus sykiu atsiekti! Bet, Ignotai, ar elektra, parortanC.a uia2iuut>las klal 

. , , . v - i -i , • das. Specia lė atida atkreipiama itoks kaip aš vaikezas, kurs nieko daugiau mokyklos valkus. Kreivo* akys atl- 
netnri tik norą mokytis, galėtą ten kiek pa tal9omo’' Vil,and0,, ,,,,° 10 ““ 8 T

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OFf
I.IE1 UVIS

OPTOMETRICALLY AK IV 
SPECIALISTAS

Palengvinu -.klų įtempimą. kuris , 
sstl priežastimi galvos skaudėjimo, j 
svaigimo, aktų aptemimo, narvuotu- 
mo, skaudama akių karfti, atitaiso 
trumparegystę Ir tollrogystę. Priren
gia teisinga, akinius. Visuose atsiti-

sinaudoti?
ALEKSIS: — Tu mokslo naudingumą 

gal ne taip supranti. Mokytumas ne tame, 
kad vien išvystytam smarkiai galvojančias 
smegenis ir sugebėtuniei gražiai, o gal ir ap
gaulingai pakalbėti, bet jis siekia giliau — 
širdį. Drauge su galvojimo pajėga mokslas 
turi paliesti širdį ir lavinti aukštus, gražius, 
tyrus jausmus. Toks mokslas yra sveika duo
na šiam gyvenimui ir sėkla busimajam.

KARINUS: — Smagu man girdėti tave 
taip kalbant, Ignotai. Bet mano širdy glūdi 
slapta mintis, kurios dar niekam nepareiš
kiau. Saldūs tavo žodžiai gal ją išvilios iš 
lizdo —

ALEKSIS: — Tai ji dar neapsiplunksno-
jusf

KARINUS: — Bet ji tuoj gaus sparnų. 
Pasakyk man, Ignotai ar tinka man tokiam 1 
silpnučiu! turėti aukštas mintis, didelius šie 
kinius?

(Bus daugiau)

Nedėlloj nuo lt ik, 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomo*. be akinių. 
Kalno* pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Prilaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

"'v
Z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAg

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Plato 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 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

Bažnyčiai. Toji 
Bažnyčios Istori-

Knyga Priešams 
Atremti

Šiais sugedimo inikuis kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažny 
čiai. Visokiais prasimanymais, 
iškraipytais faktais bedieviai 
Ją kuo juodžiausiai piešia. N. ’ 
puola Katalikų Bažnyčią <r 
sąmoningą kataliką jie pri 
verčia nutilti dėl to, kad ka 
talikuĮ trūksta žinių apie Ka 
talikų Bažnyčią. Kur gauti 
tiy žinių, faktų?

‘ ‘ Draugo ’ ’ knygyne y r i

ja” parašyta kun. Aleknos.

kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš

žcmlapiai Į neseniai išėjusios kuygos. i 
Knyga parašyta ne vieno

i Knygoje yra trys 
' tekste ir spalvuotas žemta
pis gale. Knyga kelių šimtu 
puslapių. Kaina tik 75c. Va 
dinasi, už 75c. nusipirkę.' 
“Bažnyčios Istorija”, rasi jot 
užtektinai faktų atrėmimui 
bedievių zaunų ir tuo pasiro
dysi sąmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy
ne, 2334 St. Oakley av., Ch: 
oago. Ui. .

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu įau 
tiečin. Nebetoli gal ir tie lai-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS KARIAI:
Res. and Office

2359 S. Leavltt S, 
CANal 0706

OR. I. J. KOWAR$KAS
PHYRICIAN and SUROEON 

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS 

1 to 4 and T to 9 P. M. 
Sunday by Appolntmont

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

.4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal Sutaftį 

Ofluo telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Te!.. PROspect 6376 
Res. Tel.: IlEMIock 6141

Reald.; 2615 W. «9th St

DR. 1. RIISSEIL
Letuvls Oydytojas ir Chirurgas
2300 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 lkl 4 Ir 4:30 Iki 8:30

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Tel CANal 0287
Rėš. PROspect 66 59

DR, P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencfja 6600 So. Arteslaa Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 iki 8 v vakaro

Tel CANal 6128

OR. S. BIEŽIS
OYDYTOJA8 ir CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—2 Ir 7—8 
Seredomls Ir Ncdėlloanls pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Tsl DOUlevard 7042

DR. 6. Z. VEZEL1S
DBNTISTAA

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th Street

Vai.: nuo * Utį 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULISe
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

i 157 ARCHER AVENUE
Tel VUtglnia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedaliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 8918—14 
Res. VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo <:S0-8:S0 
756 WEST 35th STREET

| f AI KO B K T A B A 1

DR. CHARLES SE6AL DR. MAURICE KAHN
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 lkl 18 vai. ryto. nuo 2 IKI 4 

vakaro Nedaliomis nuo 10 Iki 13 
vat e® »iet» ir boa 7 IM a se va’

GYDYTOJAS Ir CHIRUIIOAS

4631 SO. ASHLAND-AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Ites.; Tel. PLAsa 3400 

Valandos:
Nuo 18-13 v ryto; 8-8 Ir 7-8 v. v 

M»d41lnm)s nuo 18 iki 18 diena

žmogaus, bet daugelio mūsų
Lietuvos profesorių, kunigų*̂
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

“DRAUGO ’KNYGYNU

LIETUVIAI DAKTARAI:

Otfic, Tel. HEMIock 4t>48
Kės. ’lel. GROvenlH 0417

6924 8 TALMAN AVĖ

DRL J. J. SIMONAITIS
142 3 W. MAKOUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. Ir NeJėllomls susitarus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea.: Tel. HBMiock 888V

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valar.doe: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Reaidenlljoa Ofisas: 2656 W. 69th St
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomts Ir Ned.-ltomis pagal sutari

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNA$>GYDYTOJAS Ir CHIRURG
2158 W. CERMAK ROi

Vai.: 2—4 Ir f—8 v*l. vakai 
Ketvergais pagal sutarti

RES. 2136 W. 24th ST
Tsl. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS

1446 80. 49th CT„ CICERO, ILU 
Uar.. Ketv.. ir Pėtn. 19-8 vai. 

8147 80. HAL8TED 8T., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 3—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402'

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

Vai.: 8 iki S popiet. 7 Iki t vak. 
Nedėllocnts pagal sutarti

Phone Hemloek 2061
DR. JOSEPH KELM

DENTISTAS 
65W So- W«rtern Avenue

Valandos: 9 A. M.
Nedėliomis pagsAK ^rtį

Tel. LAFayette 3(1)1

DR. A. J. MANKAI
Oydytojas ir Chirurgą.

OFISAM IR RBS.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nu* 9 MU le tylate — 
i k 8 poptat — 8 M aJb 

MetMUognle uuo U ryte 1*1 1
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MARDUETTE PARKO 
ŽINUTĖS

6v. Vincento de Paulo at
jos praėjusiame susirinkime 
plačiai kalbėta apie “Drau-

ba nariams ir visiems lietu
viams. Todėl vienykimės vi
si — vyrai, moterys, vaiki
nai ir merginos. Ateikite visi 
gruodžio 29 d. 2 vai. popiet j 
parapijos svetainę.

Marketyat kietis

go“ vajų ir spaudos reikalų.
URAZUV KALĖDŲ 

P ĮKĄRAMAS

MARUUETTE PARK. —

Vienbalsiai visi pritarė ir eis 
“Draugui” į talkų. Gerk kle
bonas A. Baltutis reiškė pu- 
geidavinių, kad kiekvienoj lie-, 
tuvio šeimynoj rastųsi vienu- ^kniadienį, giuodžio 22 d.,
tinis katalikiškas dienraštis Wimimo Pau- P“r»Pi-
“ Draugas”. Dėlto Sv. Vince- > svetainėje, 6820 S. Waah- 
nto de Paulo dr-ja darbuosis Avė., įvyks didelis ii
kiek tik bus galima, kad pa-}&lu^u*s kalėdų pi ogi amas, ku
siekus rį rengia Gini. Pan. parapijos 

mokyklos vaikučiai.
Šiam parengimui seserys 

proga užsirašyti; Kaziinierietės priruošė daug 
sau ir savo drau- gražių lošimų, dainelių ir la

bai puikų Kalėdoms pritaiki
ntų veikalų “Kristaus Užgi-

kodidžiausių skaičių 
naujų “ Draugi > ’ ’ skaitytojų^ 
Taigi gerb. lietuviai dabar y- 
ra gera
“Draugų’
gums ar saviškiams į Lietuvų 
Katalikai, dėl Dievo meilės,
pamųstykit ir nesiduokit be- mimo Šventė”. Scenerija bus
dieviams savęs’ išnaudoti. Ne- 
skaitykit bedieviškų raštų, ne- 
remkim bedieviškos spaudos. 
Kaip tai gaila ir sarmata, kad 
numiręs geras katalikas pas
kelbiamas bedievių spaudoj.

Tamstos žinote, kad bedie
viai nesimeldžia, jie maldas 
ir tikėjimų išjuokia, tai kam 
reikia save duoti išjuokti.

100 Draaqo” kalendorių 
dykai!

Visiems plačiai žinomas 
Marąuette 
ndrelTuimš, laikrodininkas’ ir 
auksorius, 2650 W. 63rd St., 
užsisakė 100 “Draugo” ka
lendorių ir j.uos išdalins do-

kuo gražiausia. Vaikučių kos 
ti urnai bus labai įvairūs, pa
siūti iš balto šilko su auksi
niais žiburiais. Matyt, kad 

dar pirmų kartų tokie gražūs 
ir brangūs kostiumai yra ren
giami vaikučių parengimuose, i

Yra pakviestas svečias ku
nigą® su dvasine talka. Ta
sai svečias kunigas atvyks 
Kūčių dienoje ir klausys iš
pažinčių, t Kalėdų ryte atlai
kys šv. Mišias.

Parapijos choras vargoni
ninko Kulio vedamas rengia
si prie Kalėdų ir lavinasi ka
lėdinių giesmių giedojime.

Taigi viskas pas mus tvar
koje ir šv. Kalėdų sulauksi
me pilnai prisirengę. P. Rap.

ŽMU-2NLES
šokėja nubausta. Trofikos 

teisme teisėjo Hollaml >129 
nubausta naktinių klūbų šo
kėja Lillian Lyckberg. Ji bu
vo tiek girta, kad automobi
liu Irving bulvaru važiavo 
kaire puse.

Į valstybės ligoninę. Walter 
Kelpšas, 21 m. amž., 4422 S. 
Franoiseo avė., kuris sugau
tas grobiant iš moters pini
ginę, pasiųstas į valstybės j- 
staigų Dixon, III.

AR SVETIMTAUČIAI 
GERESNI

Atsirado “turtingas“ šiux
'Į . . Marie Hunter, 1524 E. 62 St., I 

Tat, visi niarketparkiečiai ..... x- i j i x •. ’ ... .. policijai pranese, kad kas tai1
nuoširdžiai kviečiami atšilau- , , u • « •. x. . 'Pagrobęs jos globojamų SunĮ,
kyti sekmadieni, gruodžio 22- kuriam mirdama buvnsi jo 
d., į Gitu. Pan. Sv. parapijos, A|ice Hunk,r>
svetainę ir pasidžiaugti mo
kvklos vaikučių gabumais. Y 
patingai’- • kjfieėšaiire* -veikuėių 
tėvelius.

Vakaro pelnas bus mokyk
los naudai. įžanga tiktai 50 
centų. Pradžia 7:30 vai. va-

vanai savo kostumeriams. Rei kare. Seserys Kazimierietės ir 
kia stebėtis R. Andreliūno mokyklos vaikučiai lauks jū-
krautuve. Puikiai išgražinta, 
elektros iškaba lango, krautu
vė pilna naujų visokių daik
tų. Taigi kam ko reikia, eiki
te pas R. (Andreliūnų, 2650 
W. 63rd St. Negana kad gau
sit pigiai, gerų ta vorų, bet 
dar puikių dovanų.

gų skaitlingo atsilankymo.
Ieva Lukošiūtė

KALĖDINIU PAMALDŲ 
TVARKA

man gerai žinomas, puikiai
darbų atliekųs de n tis tas dr. 
Atkočiūnas, 3147 S. Kalstei i 

_ ___  St. Kadangi jis ofisų turi ir
IMbur Kalėdų metu -Drau- Uieer°j’ “ B™lgep«rtu ofise 

g.” pasirodė keletas straips- esti Pi™“*!“™'), treėiad.enių 
uių, prilupančių mums, kad “ žeJtadl™i« popieėuus ir 
luikytumemės obalsio savas
pu'iiv. Tuos straipsnius aš dio“ “OrauKe 
norėčiau papildyti vienu pa
vyzdžiu.

Štai kas neseniai įvyko Bri 
dgeporto kolonijoj, Chieagoj.

This delicious cheese food Is

DIGESTIBLE AS M ILK 
ITSELF!

Jo skelbimas kas-

ginantis

KAUNAS, ' - Visose val
stybinėse Lietuvos įstaigose 
yra 28,220 tarnautojų valdi
ninkų, kurių 24,!)(M) etatinių iv 
3,220 neetatinių. Kaune yra 
7,410 tarnautojų ir provinci
jos bei užsienio įstaigose 
20,810.

PLAii.sKlit “DRAUGĄ”

Namų savininkai, klausyki
te. Jūs gal nežinote, kad ki
tų metų gausite taksus dides
nius. Tai laikas apsižiūrėti, 
reikia paduoti protestų.

Tie, kurie nežinote, kaip 
reikia, tai galite priduoti Ma
rą,uette Parko Amerikos Liet. 
Piliečių klubo iždininkui ;V. 
Birgdiui, 6736 So. Rockwelt 
St. Arba ateikite į susirinki
mų minėto klubo gruodžio 29 
d. 2 vai. opiet; bus plačiai 
apkalbėta. Po susirinkimo bus 
gėrimų ir užkandžių. Klubo 
tikslas ne politika, bet pagal-

NORTK S1DE. — Musų 
klebonas kun. J. Šaulinskas 
iš sakyklos paskelbė kalėdi-

$27,500. Policija šunj raac 
vaistinėj prie 65 ir Stony Is- 

'land.
Ėmė pašalpų, pateKo į ka 

Įėjimų. Reinold Gierke, 51 m 
amž., 3923 Pittsburgh avė., 
tapo nubaustas kalėj'Imu 90 
dienų. Jis, žmona ir sūnus di
rbo ir sykiu ėmė iš valdžios 
pašalpų.

Ir salotas vagia,. P. Traut,
draiveris, Gridley Maxon Co. 
troku vežė 60 dėžių salotų ga
lvų. Plėšikai trokų atėmė ir 
su salotomis savais keliais 
nuvažiavę.

Dienos metu, prie daug žmo
nių. Prie Quincy ir State gat
vių trys plėšikai įsivarė į au
tomobilių du O’Connor ir Goldų pamaldų tvarkų. Įvyks 

taip: Piemenėlių šv-. Mišios i ldberg, apavų krautuvės, pa-
5:30 vai. ryto, antros mišios 
8 vai., trečios, arba suma bus 
10:30 vai.

siuntinius ir atėmė 950 dol., 
kuriuos buvo išėmę iš banko 
ir nešę į krautuvę.

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS

Nuo 1799 m. Ii k-buičiai žmonių atgavo savo normalę sveikatą 
po ilgų actų luntvlmo nuo vinklų vidurių skausmų, kaip tai, 
vžkietriiino, uevirrUnmo, gase ir per daug vūkštles, kurie yra 

priežastys tokių ilgų kaip, aukšto kraujo spaudimo, reumatizmo, 
dažnaus galvos skaudėjimo, spuogu ant veido ir kūno, skausmų
nugaroj, kepenų, inkstų ir pūslės sugedimo, nuvarghno, nemie

VINCENTAS (WIL-
LIAM) JAUTAKIS

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

Kilo iš Kėdainių apskričio, 
Urtnkiškrs parapijos, Marti
naičio kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
pusbroli Joną Lenckų, drau
gus ir pažystamus; o Lietuvoj 
brol), 2 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikb 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks leštadien), 
gruodžio 21 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas ,) 9v. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į šv. 
Kasiinlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, ilraugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai- 
dotuvėso.

Nuliūdp: Pusbrolis, neaugai 
ir Pašy itsadi

Mažeika.
ivhi dii 

Tel. YAKds 1138.

gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo šių ligų nevartojo
jokius žmonių - padarytus blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; Jie vartojo Gamtos pagamintą vaistą, šis stebėtinas 
produktas augu ant aukščiausių kalnų viršūnių, kur prisisemta, 
savyje visus gydymo elementus ir vitaminus iš saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skausmuose.

Yra sudaryta iš 19 rūšių naturališkų lapų. grūdų, uogų ir žiedų 
moksliškai Ir proporetjonališkal sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
LION CRO8S HERB TEA.

LION CROSS HERB ARBATA yra skani, stebėtinai paveikia Į 
Jūsų sistemą ir yra net Ir vaikučiais saugi. Sutaisykite Ją 
šviežią kaip blle paprastą arbatą ir išgerkit pilną stikliną vieną 
kartą Į dieną, karštą ar šaltą.

Vieno dolerio gydymns atlieka stebuklus; Išrodote ir Jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepasižĮstate su naudingomis pasek
mėmis šios naturališkos gyduolės LION CROSS HERB TEA 
tuojaus pamėginkite ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus Jums sugrąžinami. O
Pamėginkite Ir Įsitikinkite su mūsų pinigų grąžinimo garanclja.

Vienai savaitei gydymas >1.00: Šešiom savaitėm
gydymas >5.00.

Kad išvengus klaidų norint gauti tikrą LION CROB8 HERB 
TEA. prašome išpildyti kuponą apačioj.

Lio - Rharmacy, 
1180 Second Avė., 
N. Y. City. N. Y. 

Gentlemcn:

Dspt KS«

Encloserl flnrl 3.....................for wbich pleaso šen d me..
treatments of the fainous LION CROSS HERB TEA.

NAME .......................................................

ADDRESS .......................................................

CITY..................... .......................... STATE

K AUNAS. — Lapkričio 14 
d. Šuniškuose (Marijampolės 

Vienai moterei'isgedo dan- »l»kr.) ai* kan. Vincas Nnt 
tys, kaii reikėjo dėtis dirbti- kvia“»- kufl» 97 iue'
nius dantis. Ji bnvo tos nuo- tus- Kul“8u buvu 70 ““*«• 
monės, kad svetimtaučiai de
ntistai darbų atliks pigiau ir 
geriau. Taigi kokiu tai būdu 
atsidūrė pas svetimtautį den- 
tistų ant Town of Lake. Tas 
jai įdėjo dirbtinus dantis ir 
už savo darbų ir dantis pa
ėmė $120.

Bėda buvo ne tame, kati 1 
brangiai užmokėjo, bet tam -, 
kad naujais dirbtiniais dantį 
mis negulėjo naudotis. Viena* 
daiktas tai tie dantys buvo 
dideli. Giminėms ir kaimynu 
ms pasidarė juoko. Sakė, kad 
tau kumelės dantis įdėjo.

Moteris pamatė, kad iš tų j 
dantų nieko nebus. Tada ta. ■ 
atsiv?”"- akys ir suprato, kan ' 
reikia kreiptis prie lietuvio 
dentisto. Ji važiavo pas lie
tuvį dentistų į Marąuette Pa
rkų ir prašė, kad tuos svetim
taučio dirbtus dantis perdir
btų. Suprantama heruV*3 de- 
ntistas paaiškino, kad j'ų nie
kas negali perdirbti. Dar pa
aiškino, kad už tokius dantis 
lietuviai dentistai ima ne 120, 
dol., o 80 dol. ,

Moterėlė $120 kaip į balų 
įmetė. O kiek ji laiko sugai
šo ir kiek strytkarfals prava 
žinėje.

Pamoka brangiai atsėjo. Te 
pasinaudoja iš svetimos ne
laimės tie, kuriems dar nevė
lu. Žinokime, kud Bridgepor- 
te turimo lietuvių dentistų, o

GARSINHTĖS “DRAUGE’

Buy g lovas wWi what 
it suves

N«r«lh trinkėti oO< .u 
tuo.ų mos t) Llsturtns ro 
itn Pasr» gulinama po I5< 
r. »«n k«tp garai n ••
<» Ją vanntadamae 

-tbr -utaupat tS ••

[ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

«s s bk.-.
PilN -H P ttl E R

ITMi hbVlhbOg'
Slcsutmų Pačiuota ar Sustirusių 

Muikulų Pratalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitų ir tikrų 

palengvinimų

_ Jy mild 
Cbaddar Cbeeae flavov are heallh- 
proteetive elementą of many fiooda.

It’a wonderful for chihlren. Serve 
Kraft Velveeta—in aandavicbea, m
oooked diabes . .. often!

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

■ PFICIKNT
Ūse enly ene level 
apeenfat te • cmr ei lifoed

If/tRAKING
■VVpOOTEA
Samepricetoday 
as4$years a$o
25 ounces for 254

tpaciaKata wfc* runka nstkrnf būt 
b ■biria p«wder—unšer auparvitne ,

I •( natri (barniais •< natianall

MULIONS OF POVUOS HAVE BSEN 
bSED BY OUR GCVERNMEKT

"Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint kų valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasakė apie Trlner’s 
Uitter Vyną”.

Trlner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S EL1XIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Compauy, Chicago

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

- M

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių 

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

Chieagoj
. --------- O-- Lj----

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

------------o-----------
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

527 N. WE$TERN AVĖ.b
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto T>alyse

nse

Schoolgirl, bouie- 
wife, athlete and įtu- 
dent, coniervativa 
and okra-modern — 
all ūse Clairol Shans- 
poo Oil Tint.

This remarkable treatmeni it 
tbe only shampoo oil tint that 
denases, reconditions and tinta 
the batr in one short operation. 
VVhether you simply want to 
raatore tbe natūrai color, or 
radically change che color of 
TMt bair — CLAIROL wiU do 
it eaaily, namrally and so per* 
factly your doaest friend cao- 
ocm aerecr n. yar es
eaafĮy ^pafe/aam/ ar
Mafl dii« caeaea with • rttna-ledb 

of rour hair and wi!l izm M 
it, ponpaid, wnh our r«co»

for CLAIROL

LY KiNG. Conntliaat 
BIAUTY GUtLD

saa-au V. 4«.h Se. Neo York cio.
saaaaoo

oooooooo

'Ji - • ..

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or 

ganlzme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinal neišsivalo ir todėl prapiatmr 
bakterijas kurios užkrečia jus ilgo 
mis. susilpnina Jūsų organismą lt 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvot 
skaudėjimo ir t.t.

NUOA-TONE išvaro visus nuodus 
ii Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatą su šiuo pa
stebėtina vaistu. Jeigu Jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingoee 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
— Idealų Liuonuotoją vidurių 26c ir 
ftšn j DON’T

NEGIECT 
A COLD

k

kaltis krūtinėj gali pavirsti J su
nkią ligą. Tankiausioj malonus, 
šildantis Musterole greit atleidžia 
šalt). Musterole NĖRA tiktai 
mostle. Jis yra ‘crninter-lrritant’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas riaugelfo gydytojų Ir slau
gių. VIsoms vaistinėse.

S. C. bclHwicz 
J. Liuleviciiis
S. P. Mažeifca
A, Masalskis 
A. Petkas 
I. F. Radžias 
S. M. Skintas
I. 1. Znlp
J. F. Eudeikis

42-4-4 E. !08th St.
Phone PULlman 1270
arba CANal 2515 -7-
4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 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 BOUlevard 5203

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

Eatkamcz ir Sudus:2314 West 23rd Place 
hone Canal 2515 Cicero 5927

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

Yards 1741-1742
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‘‘Šturmai” Iš Vakarų Nuo 
Chicagos

šemetulskas, Straukas Pasivarė Pirmyn, Bet 
Nepralenkė Staniulio, Gilienės ir Kūnicko. 

Mandravickas Taip Pat Pirmoj Vietoj

-Gandai, kad “Stūmiai” ky- vienas nežino, kaip kuris va
ta iš vakari) nuo Chicagos, jininkų pasirodys rytoj, 
pasitvirtino. Generalis “Drau Antrosios vietos pirmenybę

agentas Ciceroj bandė, vis dar laiko Mandravickas.
Jis tiek pasivarė pirmyn, kad 
gali krauti sau rezervus ir 
žiūrėti, kuris vajininku ban-

pralenkti Staniulį, Gilienę ir 
Kūnicką. Kad žygis tuo tar
pu ir nepavyko, bet Kūnic- 
kui sudarė pavojų būti nu- (lys jį pralenkti.
stumtam į užpakalį. Nors Sta ; ---------
niulis su Giliene nuo šerne- Užprenumeruodami, naujie- 
tulsko dar toli priešakyje, ta- ms skaitytojams Draugą, ar 
čiau ir jiems patartinu budė- j “Laivą’1, vajininkai prašomi 
tį nepamiršti priduoti lapeU - ka

S. Straukas vakar taip patU kuri:> 
buvo pasiraojęs vytis ir net tomis P*"*** dOTan9 - 1 
pralenkti prasimušusius į pi-1^°®* ver*®s knygų.
rmas vietas, vienok neįsten- 1 Knyga yra geriausias mo-
gė. Jis paliko ketvirtoj vie- į Rytojas. Jis niekad ant tavęs
t°j* neužpyks ir mokesčio nerei-

Vajininkų stovis vakar, ,]{aiaus Kada tik nueisi, nie
kaip matome, mažai tepasi-! kafĮos j0 miegančio nerasi, 
keitė. Bet nereikia manyti, Įj-aj paklaust, jis visados 
kad jis toks ir pasiliks. Nei atsakys; kada apsiriksi, jis

—. ____ _____ niekados tavęs neišjuoks”
VAJININKU STOVIS 

PIRMOS VIETOS
R. Būry

VAJININKU DĖMESIUI
Chicago

S. Staniulis, kl. F 2,750
Ag. Gilienė, kl. F 2,000
A. Kūnickas, kl. F 1650

\ V. Šemetulskis, kl. F 1380
S. Straukas, kl. F 375
P. Pabijonaitis, kl. F 
A. Lapinskas, kl. F

0
0

V. Rėkus, kl. F 0
A. Bacevičius, kl. F. 0
J. Mickeiiūnas, kl. F 0
A. Martišius, kl. F 0
F. Gubvsta, kl. F 0
J. Šliogeris, kl. F u

Cicero, UI.
A. Valančius, kl. F. 0
A. Stulginskas, kl. F. 0
K. Deveikis, Jr., kl. F 0

Roseland, UI.
M. Misiūnas, kl. F 0
V. Gaižauskas, kl. F 0

West Pullman, III.
St. Raila, kl. F 0

So. Chicago
K. Gaubis^ kl. F 0

Detroit, Mich.
Kat. Spaudos Rėmėją
Draugija, kl. F 0
M. Šimonis, kl. F ' 0

VAJININKU STOVIS 
ANTROS VIETOS

Einant nustatytomis Vajaus 
taisyklėmis, vajininkams drau 
džiama atnaujinti “Draugo” 
ir “Laivo” prenumeratas se
nųjų skaitytojų tose Chicago 
kolonijose, kuriose randasi ge 
nevaliai agentai, būtent:

NORTH SIDE — generaliu 
agentu yra K. šerpetis.

CICERO — generaliu agen
tu yru V. šemetulskis.

1936 metams. Laisniai reika
lingi miesto ir valstijos. Chi
cagos policija įspėja, kad nuo 
Naujų Metų be laisnio nebus 
valia važiuoti. Kad išvengti 
nesmagumų ir sutrukdymų 

WEST SIDE ir TOWN OF i reikia laisnius įsigyti prieš 
Naujus Metus.

Miesto laisniai gaunami ko
lektoriaus ofise, kambarys 
107, City Hali. Tą galima at
likti ir per paštą. I>el pato
gumo šis ofisas bus atdaras

LAKE — generaliu agentu y- 
ra Brolis Vladas C.bulskis.

BRIGHTON PARK — ge
neraliu agentu yra F. Chibys- 
ta.

MARQUETTE PARK — 
generaliu agentu yra St. Sta
niulis.

DIEVO APVAIZDOS PAR.
,— generaliu agentu yra P.
Varakulis.

BRIDGEPORT — generaliu 
agentu yra P. Gudas.

ROSELAND — generaliu a- 
gentu yra M. Misiūnas.

WEST PULLMAN — ge
neraliu agentu yra — St 
Raila.

Generaliams agentams, ku
rie yra įstoję į vajų, už at
naujintas 1936 m. “Draugo” 

2700 ir “Ijaivo” prenumeratas, ta
škai nebus duodami; jie, kaip 

200 ir visi kiti vajininkai, taškus 
gaus tiktai už naujus skaity- 

0 tojus, skelbimus, parduotas 
knygas ir t.t.

0| PASTABA, Į naujų skai
tytojų skaičių įeina ir visi tie, 
kurie prieš metus yra prenu-

0 meravę vieną ar kitą laikraš
tį ir po to neatnaujinę prenu-

0 meratos.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

Kenosha, Wis.
Ma.idravickas, kl. D

Herrin, BĮ.
M. Rovaitienė, kl. I)

Gary, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D 

Sheboygan, Wis.
J. Vrubliauskas, kl. D 

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

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

Binghainton, N. V.
P. Petrauskas, kl. D 

Rockord, BĮ.
S. Keliotis, kl. D 

Utica, N. Y.
J. Uždavinys, kl. D 

Pittston, Pa.
J. Makštutis, kl. D 

Grand Rapids, Mieli.
M. Grudliauskas, kl. D

CRANE

22 d. mūs parapijos mokyk
los mokiniai rengia kalėdinį 
programą. Vaikellar, gerb. Se
serų lavinami, stropiai ruo
šiasi savo užduotį tinkamai 
atlikti. Kaip visuomet daug 
malonumo suteikiama tėvelia
ms ir visiems mokyklos pro
gramų lankytojams. Pradžia 
4 vai. popiet.

Kalėdų šventes rengiamasi 
Vajaus Vedėjas iškilmingai švęsti. Bažnyčia

----------------------- bus gražiai išpuošta. K. Sa-
OOAL bonis dažnai daro choro pra

ktikas, kad gražiu giedojimu
0

0

0

0

o

ANGLYS
AUKŠTOM RūftIER NORTHERN' ir papuošus Kalėdų apeigas. 

1 ILLINOIS ANGLYS, OERIAL'SIAS '
pavaduotojas dėl Poeahontas:
Mine ,Run .................................. $ 6.76

, Lninp, Egg ar Nut ............... 6.00
Sereenings .................................. 4.75

Tiesiog ii Kasyklų — Nemažiau
S&ulc laike nrba „karai. huT° ,mark'»i snnegalėjęa ir :

Tel. KEDsie 3882 jo pareigas atliko Antanukas,

Per keletą savaičių nesima
tė mūsų uolaus parapijos da
rbininko Antano Butkaus. Jis

M A fr <1 4 g

Prirengimas lėlių Kalėdoms. Jos bus išdalintos biednoms šeimynoms kartu su 
‘Christmas Baakets”.

KVIEČIAME VISUS ,
Šv. Kazimiero Akademijų 

lanko ne vien lietuvaitės. Y- 
I ra ir svetimtaučių. Tos tai 
1 svetimtautės dabar bruzda, 
i knita, ruošiasi — tikietus pa
rdavinėja nepaprastam kalė
diniam veikalui “A Trouba- 
dour’s Dream”.

Jos nori pasirodyti lietu
viams, kad jos įvertina savo 
mylimų mokyklą, Rv. Kazi
miero Akademiją.

Netik bus gražus veikalas 
suloštas, bet dar bus Ir gra
žių giesmių sugiedota orkes
trui pritariant.

Ateikite ir pasidžiaugiate 
Šv. Kazimiero .Akademijos 
mokinių darbštumu. Pradžia 
8 vai. vakare gruodžio 20 d. 
šv. Kazimiero Akademijos au
ditorijoje. Įžanga 50c. Para
pijos mokyklų vaikučiams tas 
jiats programas bus rodomas 
ketvirtadienį 3:30 vai. popiet 
už 10c.

VIETINES ŽINIOS
AUTOMOBUV IR TRŪKŲ į -

LAISNIAI taisė ir vėl sugrįžo prie savo 
darbo.

Automobilių ir trokų savi-
„inkai privalo atsiminti, kad Mūs« Srabori'» S- K Sku 
jau laikas pirktis laisnius d? iStik° i'7kis-

Jį užpuolė biznio įstaigoje plė 
šikai ir apiplėšė. Skudas yra 
malonus žmogus, sėkmingas 
biznierius ir uolus parapijos 
rėmėjas.

Viena iš darbščiausių mū
sų parapijos draugijų yra Sv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų sky 
rius. Jos dabar smarkiai dar
buojasi ir rengiasi prie Nau
jų Metų sutiktuvių vakarie
nės, mūsų parap. mokyklos 
naudai.

ir

GERAI PAVYKO

los palaikymui. Vietinės se
selės Kazimierietės prisidėjo 
nenuilstančiu darbu ypatin
gai seselė Rita, mokyklos ve
dėja. Ji daug pasidarbavo šios 
pramogos pavykimui. Visie
ms, kurie aukavo dovanas ir 
visiems atsilankiusiems taria
me ačiū.

A. R. D. 6 skyrius

VARGŠO PADĖKA

šeštadieniais gruodžio 21 
28 d. iki 4 vai. popiet.

Valstijos laisnį galima gau
ti rašant į Springfieldą, arba 
asmeniškai kreipiantis į val- 

; stijos ofisą 120 So. Ashland 
i boulv.

Širdingai dėkoju “Draugo” 
administracijai, gerb. kun. H. 
J. Vaičūnui ir Labdarių 3 kp. 
pirm. K. Sriubienei už pas
kelbimus mano biedno ligo
nio kritiško padėjimo.

Dr. Simonaičio ir dr. Atko
čiūno dėka jaučiuosi daug geT 
riau. Gydymas, vaistai ir pra 
gyvenimas daug lėšuoja. Rei
kalinga man visuomeniška pa 
galba.

Nuo “Draugo” skaitytojų
apturėjau net iš tolimų mies- metų PIRKINYS.

Pirmiausiai Matykit BuickBRIGHTON PARK. — šv. 
Kazimiere Akademijos Rėmė-

Ateinantį sekmad. gruodžio ParaPhi°R ir mokyklos reika

tų. Iš Eaton, Colo. Ieva Brau- 
nienė aukojo $1.25. Iš Chica- 

jų 6 skyriaus pramoga pui- Heights P. Rimkienė $1.00 
kiai pavyko. Gruodžio 8 d., jir čia vietiniai smulkiais $1.- 
2 vai. p. p. prisirinko .pilna. 80c. Nuoširdžiai prašau bra- 
svetainė ir žaidė kauliukais ngių brolių ir sesučių visų 
ir išbandė savo laimę. Mat į lietuvių pasigailėjimo. Siųs- 
brightonparkiečiai supranta hite aukeles sekančiu adresu:

J. Lapinskas, 1526 S. 50 Ot. 
Cicero, III.lūs. Pelnas skiriamas moRyk

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lletnvtfkns Bonus DPI Atnaujinimo arba Užmokame Cash 
Visokios ROAIcs Insurance — Ugnies, VBsulos, Automobilių,

Stiklų Ir 11

JOI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMŪ B-VĖS
KASTINĖJE

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

• 4’i . *1/' ** '

SUSIRINKIMAS
T0WN OF LAKE. — La

bdarių Są-gos 1 kuopos prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 22 d.,. 1 vai. popiet 
Šv. Kryžiaus parapijos mok. 
kambary’. Visi nariai ir narės 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

LIETUVIAI ADVOKATAI: 

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J.Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell‘Street 

Telephone: REPublic 9723

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WEXtworth 8713 
valandos 5 iki 9 vakarais

mieste 111 W Washing'on St. kamh.j 
757. telefonas STAto 0917.

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Adv< katai

77 W. WASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311
Pranešimas

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 22 
d., 3 vai. popiet, parapijos 
svetainėj. Visi nariai nuošir
džiai kviečiami ateiti, nes tu
rime daug svarbių reikalų

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

t Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo i Iki 5 
Panedėlto, Seredos Ir Pėtnyėlos 

vhkarais 8 Iki 9 
Telefoną* CANal 1175/.varstyti. Nepamirškite naują La^jAj. M69 g. Rockweu SI 

nanų atsivesti. Valdyba Telefoną.' R E Kubile 9600

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Karas, kuris užkariavo šį kraštą. Nėra ko stebėtis, nes a- 
part puikios išvaizdos, -geriausio veikimo ir aukštos koky
bės, šis Buick turi kiekvieną, modernišką patobulinimą, ko
kį galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35, 5 Sedan, kaip naujas, garant............................... 9 875
BUICK '35, 5 Club Sodan 41. garant.. kaip naujas 
BUICK '34. « Sodan 57, pirmos rūftles, garant., . .
BUICK '34. 6 Sedan 47, n?r goresnio, garant.............
BUICK '34, Club Sodan 91, labai pulkus, garant.................. 795

745
725
695

BUICK '33. 5 Club Sedan 91 tobulas karas. ............r... 595
BUICK '33. Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus.......................... 545
BUICK '32. 5 Coupe 96, tolulam stovy.................................... »5
BUICK '32. B Sedan, labai pulkus karas................................. 425
BUICK '31, 5 Sedan 57, ivarus karas toublam stovy .. 275
BUICK '31. 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina. .. 295
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina ------- 95

Mes turime puikiausi pasirinkimų vartotų BUICK karų mieste, 
visų modelių ir madų. apkainuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šluos karus.
CADILLAC '34. 6 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas.

garant........................ ............................................. ♦ 1395
CADILLAC '32, 5 Sedan, pulkus karas, kaip naujas------ 845
CADILLAC '29. Town Sedan, žemai apkalnuotas.............. 145
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

naujo.................................................................. 575
CHRT8LER '35, 5 Sedan. trunk, kelis menesius varto

tas, garan............................................................ 745
FORD '85. 2 pasaž. Goupe, mažai vartotas, garant.,.. 565
LA SALLE '34. 8 Sedan. naujausios mados, tobulas gar., 875
LA 8ALLE *31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31. 6 Sedan, labai gražiai IRrodo ................... 325
LA SALLE '30. 6 Sedan, geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '30, 5 Sedan, apkalnuotas pardavimui, geram

stovy.................... ...................................................... 245
OLDS SIX '34. 5 Sedan, Trunk. kaip naujas, garant., .. 545
PACKARD '82, 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 676 
PONTIAC '35, 5 Sedan. Trunk. NAUJAS K*RAS. ne

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

naujas .......................................................... 425
TERRAPLANE '38. 5 8edan, tobulam stovy ................. 375

Puikiausia* stakas vartotų karų kok| dar esame slfilę. Klek* 
vienas tobulai Išrodo Ir veikla. Kainos žemesnės negu Mle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

. POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau >7.30 — Smulkesnės >7.05


