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BIJO KARO, GINA ITALIJĄ

Etiopija pasirengus pradėti 
taikos derybas

PARYŽIUS, gr. 27. — 
Nepaprastas triukšmas šian
dien pasireiškė parlamente, 
kai premjeras Lavalis ėmė 
teisinti savo nusistatymą Et 
iopijos klausimu. Opozicija 
trukdė jam kalbą. Paskiau 
premjero šalininkai atstovai 
trukdė kalbas opozicijos va
dams.

Kilus netvarkai, parlamen
to pirmininkas suspendavo 
sesiją. Rytoj bus svarstomas 
premjero Lavalio teisinimą- 
sis ir bus balsuojama pasiti-

ADDIS ABABA, gr. 27.— 
Patirta, kad Etiopijos dele
gacija T. Sąjungai yra auto
rizuota vesti taikos derybas ;
Ženevoje, jei taikos klausi- jI
mas būtų svarstomas.

Etiopijos vyriausybės svar
biausioji taikos sąlyga yra, 
kad italų kariuomesė visiš
kai- apleistų užimtus Etiopi
jos plotus. Taikos derybos 
neįmanomos, jei italai to ne
padarytų.

Reikia abejoti, kad italai 
minėtą sąlygą.

ASKAR1S GIMINES KAREIVIŲ STQVYKLA KARO FRONTE ETIOPIJOJE
.. —....................------------ 1 ................-1.......-..i-iii j KARIUOMENE STATOMA PRIEŠ 

STREIKININKUS MNNEAPOLY
ST. PAUL, Minn., gr. 27. ;žėjų kruvinas streikas. Kad 

— Streikininkai sukėlė dide- kas panašaus nepasikartotų, 
les riaušes priešais Strut-! gubernatorius nusprendė pa- 
wear Knitting Co. fabriką.' naudoti kariuomenę.
Sužeista penki policmonai ir n , . . .i, , I Gubernatorius pareiškia,keliolika riaušininkų. , . . . ....1 kad kariuomene reikalinga 

pirmiausia piliečių ir savas
čių apsaugai.

Streikininkai nerimsta, nes 
minėta kompanija samdo str
eiklaužius. Gubernatorius sa
ko, kad fabrikas bus laikinai 
uždarytas.

ST. PAUL, Minn., gr. 27. 
— Gubernatoriaus Olsono Įsa 
kymu čia prisiųsta kariuome
nė prieš streikininkus ir Str- 
utwear Knitting Co. fabriko 
apsaugai.

1934 metais čia įvyko ve-

Askaris yra atkaklūs ir žiaurūs kovotojai. Ši giminė gyvena Etiopijoje. Jos dalis 
persimetė italų pusėn ir kovoja prieš Etiopiją, šie kariautojai yra labai parankūs ita
lams. Askaris visados siunčiami pirmon ugnin ir daug jų žųsta. Čia vaizduojama sto
vykla yra italų pusėje. Atvirai ji riogso, kadangi etiopiečiai neturi lėktuvų, kad galė
tų naikinti šias stovyklas. (Acme Photo.)

Gal Vokietijos naciai pasigailės

PROFESORIAI PRIEŠ PIR
KIMO MOKESČIUS

KINIEČIAI STUDENTAI 
PRIEŠ JAPONUS

KRYŽIAI GRAŽINTI 
MOKYKLOMS

ENCIKLIKINIS RAŠTAS 
APIE KUNIGYSTĘ

kepino klausimu. Daug kas .. x ,
.... . , . _ Tas reikštų Mussohnio pra- NEW YORK, gr. 27 —spėja, kad premjeras laimes r ’ Ki.

pasitikėjimą. laimėjimą. ■ Kolegijų profesoriai mokes-
• v adinasi, taka neįmanoma, čių nusistatymo lygos susi- Premjeras Lavalis nepa- _

prastai įdomiai teisino savo ROMA, gr. 27. Italijos 
nusistatymą. Jis sakė, kad ,! Iv

rinkime 
dėl įvedamų visur

NANKINGAS, gr. 27. — 
Tūkstančiai kiniečių studentų 
ir studenčių iš žieminių pro- 

reiškė apgailėjimo vincijų traukiniais vyksta į 
šį miestą, kur planuojamos 
milžiniškos demonstracijos

pirkimo
.................. . aro vadovybė raportuoja, I mokesčių.

nu» ^t^ svMbu^ kad^Ennma žlenuniarn karo fronte; Profesoriai sako, kad pir- prieš japonų~*S$resyvūmą. 
’ , ’ _ ..P"! Etiopijoj italai vakar nždavę kimo mokesčiai yra regreso

apdrau us nuo aro. al 081 didelį smūgį etiopieeiams, ku (atžagareivikki) mokesčiai, 
ir ramybes užtikrinimu, ne- .rf nukauta ir au-. p,(|jtiki(,riai i(k ia Siuos
tun būt griežta, vykdomos sla j _ 9 5iais
sankcijos pnes Italų,. Girdi, u ,nok(.rfiaif. (laJomas ,<len^.
.„s pats es,s priešingas Skelb., pietrytiniam kar0 fronte „i,„as.- mokesčiams už uekil-
ti žibalo “embargo” Italijai, 
nes Mussolini pareiškęs, kad 
ši sankcija būtų karo akta* 
ir jis grasina karu prieš tai.

energingai veikia italai laku-j n0.jamus turtus, 
nai. Ieško priešo1 stovyklų. Taip pat peikia nuosavų 

namų įsigijimą. Randa, kad. ADDIS ABABA, gr. 27.—
TV . T .X1. It-,.. .. . ». . nuosavus namai yra neatkeIs premjero Lavalio aiški- Etiopijos vyriausybe oticia-^.___ --to

nimosi išvados tokios, kad 
jis pasirengęs Mussoliniui pa 
duoti kari ir visą Etiopiją, 
kad tik išvengus karo Euro
poje. Iš tikrųjų gi Mussoli- 
nio sukeltas karas galėtų pra
žudyti pačią Italiją ir su fa
šizmu. O premjerui Lavalui 
gaila Mussolinio ir jo fašiz
mo.

Vadinasi, premjerui La va
giui r.e galvoje mažųjų vals

tybių likimas ir jis pagei
dauja, kad tik Prancūzija ir 
kitos didžiosios vastybės tu
rėtų gerovę.

Premjeras Lavalis pate Prancūzijos vyriausybės ne- 
sau priešginiaudamas pareiš- apsaugojamą. 
kia, kad jei Italija atakuotų Geležinkelių administraci- 
Angliją, Prancūzija kovotų ja patariama iš kalno įsigy- 
prieš Italiją. ' ti trokus, kad nenutraukus

------------ į susisiekimo su Etiopija, kai
GAISRAS SOUTH BEND, bus perkirstas geležinkelis.

liai skelbia, kad Makale fron 
to vienam bare etiopiečiai 
atėmę iš italų keletą svarbių 
pozicijų ir 11 kulkosvaidžių.

PRANCŪZAI IŠSIŽADA 
GELEŽINKELIO

I liama darbininkams našta.
Toli patogiau ir pigiau yra 
gyventi su nuomuojamais bu
tais. Įsigijus nuosavus namus 
darbininkams nėra galimybės 
išsimokėti turint menkus už 
darbą atlyginimus. O atlygi
nimo didinimo niekas negali 
užtikrinti gyvuojant šiandie-

Japonai visą laiką įspėja 
Kinijos vyriausybę, kad ji 
imtųsi priemonių prieš stu
dentus, kad sustabtlžius jų 
priešjaponišką veikimą.

Studentai padidino savo 
akciją žuvus geležinkelių vi- 
ceministeriui Tang Yu-jen, 
kurs nužudytas Kalėdų die
ną. Nužudytasis buvo japonų 
šalininkas.

nutraūkFIantykius
SU MASKVA

DJTBOUTT, Prancūzų So- . . .
... « - nimai palaidai tvarkai,malija, gr. 27. — Prancūzų r

geležinkelių administracija 
nusprendė išsižadėti Djibou- 
ti Addis ĮAbaba geležinkelio 
linijos Italijos naudai. Numa
toma, kad netolimoj ateityje 
italai perkirs geležinkelį,

IND.

SOUTH BEND, Ind., gr. 
27. — Vakar čia siautė dide
lis gaisras. Sudegė H. L. 
Green Co. departamentinė 
parduotuvė. Ugniagesiai per 
septynias valandas kovojo 
su gaisru. 51 ugniagesys su
žeista.

Iki šioliai Prancūzija neturi 
pasiryžimo protestuoti prieš 
italus šios linijos apsaugai.

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, gr. 27. — Vietos katalikų 
laikraštis “Tijd” patyręs iš 
patikimų šaltinių, kad Vokie
tijos nacių vyriausybė pla
nuoja kokiu nors būdu suma
žinti teismų skirtas aštrias

VATIKANAS, gr. 27. —
Anądien išleistoje enciklikoje 
apie kunigystę Popiežius Pi
jus XI pareiškia, kad katali-Įir žiaurias bausmes katalikų 

riams Budapešto mieste, Ven kunigo pašaukimas nėra vienuolėms ir vienuoliams už 
grijoje. Prieš penkioliką me- taikomas žemiškiems daly- tariamus nusikaltimus griež 
ii^ .įUj^,buj8_.pašaUnta> kamHj Aieviėkiems ir am-

VIENA, Austrija, gr. 26. 
— Kryžiai iš naujo grąžinti 
vidurinių mokyklų kamba-

kai Sį mie-etę valdė liberalai Į žiniemg dalykams. 
ir masonerija.

Kryžiai grąžinti ir Buda 
pešto universitetui.

WASHINGTON, gr. 27. — 
Senatorius Harrison, dem. iš 
Miss., pareiškia, kad naujo 
kongreso pirmoji sesija bū
sianti trumpa ir kad nebus 
skiriama jokių specialių mo
kesčių.

tam pinigų įstatymui. Vyriau
sybės organai perkratii ipja
teismų sprendimus ir, sako- 

Enciklika neliečia karo ir 5ls klausimas bus p.^,.
kitų kokių nors politinių 
klausimų, taip pat religinių 
kontraversijų.

Pažymi, kad kunigai priva
lo turėti gilaus susipažinimo 
su šventu mokslu.

Popiežius išaiškina kunigy
stės funkcijas religijos Ir so
cialiu žvilgiais ir aukština 
kunigiją už siekimą aukštųjų

tas vyresniems teismams tar
ti savo galutiną žodį.

Jei ši žinia būtų teisinga, 
tai nacių vyriausybė su savo 
pasiryžimais atliktų didelį 
žingsnį, kad sumažinus gy
vuojantį įtempimą tarp Ka
talikų Bažnyčios ir vyriausy
bės. Tuo būdu naciai tikrai 
parodytų daug savo geros

^ONTEVIDEO, Urugva
jus, gr. 27. — Urugvajaus vy 
riausybė šiandien paskelbė, 
kad ji nutraukia diplomati- 

Pirkimo mokesčiai įvesti1 nius santykius su "sovietų
26-se valstybėse. Užuot šių Rusija dėl Maskvos agentų
mokėsiu profesoriai pataria, ,komusistų aktyvumo 
didinti mokesčius už dideles l'Urugvajaus respublikos tvar

ką ir vyriausybę.
Pažymima, kad paskutinė

mis dienomis įvykę sukilimai 
Brazilijoj buvo komunistų 
darbas. Tad Urugvajaus vy-

TOKIJO, gr. 27. — Japo- riausybė iš anksto imasi prie- 
nų namų ministerija uždrau- monių prieš komunistus, 
idė laikraščiams • spausdinti
japonų valstybės viršininkų 
pašiepiamas karikatūras.

pajamas.

UŽDRAUDĖ DĖTI KARI
KATŪRAS

GAZOLINĄ ATSKIES VY
NO ALKOHOLIU

ROMA, gr. 27. — Paskelb
ta, kad jei Italijai ims trūkti 
gazolino, šio atskiedimui pa
naudos vyną, kurio yra dide
lis išteklius. Iš vyno bus iš
traukiamas alkoholis ir juo

VANCEBURG, Ky., gr. 27.
— Keturi asmenys prigėrė 
Obio upėje apvirtus valčiai, skiedžiamas gazolinas.

NĖRA FONDŲ ŠELPIMO 
VYKDYMUI

idealų, šventumo ir pašiau- valios> Ta(Hau reikift abejoti 
kojimo. atsižvelgus į nacių siautimą

Pažymi, kad kunigas visa-' prieš katalikų kunigus įvai- 
dos turi būti arčiausia Dievo. Į riose Vokietijos dalyse. Na- 
Jis yra tarpininkas tarp Die- cių spauda ir toliau atkakliai 
vo ir žmogaus. Jis turi būti puola katalikus tėvus, kurie 
“kitas Kristus.” Turi būti nenori paduoti savo vaikų 
sveikai modemiškas, nebijoti j hitlerininkams.
pažangos, net mokslo pažan- !

Illinois Emergency Relief jgos, jei ta* yra tikrasis mok- 7 NUSKENDO ISPANIJOJE 
prieš komisija randa, kad' sausio jalas.

OLANDIJA SIUNČIA KARO 
LAIVUS

HAGA, gr. 27. — Olandi
ja siunčia karo laivus į Ca- 
racao, ftavo įVakarų Tndijas, 
kur reikalinga apsauga iš 
Venezuelės pabėgėliams.

BERLYNAS, gr. 27. — 
Pranešta, kad Vokietija sta
tys didelį jūrų oro laivyną.

TURKIJOJE POTVYNIAI

I6TANBULAS, gr. 27. — 
Mažosios Azijos pietines da
lis ištiko dideli potvyniai. 
Juos sukėlė dideli lietūs. 
Daug žmonių sužeista. Tūk
stančiai neturi pastogės.

mėnesį bedarbių šelpimui bus 
reikalinga mažiausia penkių 
milijonų dolerių fondas. Tu
rima vos apie pustrečio mili
jono dolerių.

PADEGĖLIŲ PAGALBAI

KAUNAS. — Ministerių 
kabinetas leido žemės ūkio

AVILA, Ispanija, gr. 27.
- San Esteven Del Valle di-Celibatas yra sankcijuotas

kanoniškais įstatymais ir pol . . .. .v. . _,, , , . strikte prakiurus debesui 7aktualaus piaktikavimo ras- , , ,. . . ,. asmenys nuskendo. Padarytata, kad geistinas ir naudm- .,y. . .’ , . . milžiniški medžiaginiai nuogas. Popiežius nieko nemini' , .
„ v y. , . stohai.apie rytų Bažnyčios kunigus,

kuriem* jungtuvės nėra už
gintos. NAUJO PREZIDENTO 

RINKIMAI
Kultūrinės klasės ragina- 

mini8terijai padegėliams šį-I mos kunigystės pašaukimą 
mot išduoti miško medžiagos gerbti ir aukštinti. • Peikiami 27. — Šiai respublikai naujo 
už 300 tūkstančių litų. Ši tėvai, kurie yra priešingi, prezidento rinkimai įvyks

CARACĮAS, (Venezuela, gr.

medžiaga padegėliams duoda
ma išsimokėtinai per penkis 
metus be nuošimčių. Nuo lap

kad jų vaikai taptų kunigais, gruodžio 30 d.

kričio 1 d. miško medžiaga 
jau aprūpinta 899 padegė- 

DU VAIKAI ŽUVO GAISRE liai, kurie gavo miško už 
271,980 lt.

BELLEVILLE, III., gr. 27 
— Namai sudegė ir gaisre 
du maži vaikai žuvo St. Clair 
miestelyje.

LIMA, Peru, gr. 26. — 
Čia du amerikiečiai žuvo nu
kritę su lėktuvu.

Chicagoj rastas nušautas ir 
tuščiam sklype pamestas pi
nigų dirbėjas Sam Latella, 38 
m. amž. Vyriausybės agentai 
jo ieškojo porą metų.

Chicagiečiai įspėjami, kad 
įsigytų 1936 metų automobi
lių “laisnius” prieš saus. 1 d.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; numato

mas sniegas: šilčiau. Vakar 

8:00 rytą temperatūra buvo 

3 1. žemian 0.
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GERAS ŽENKLAS

Katalikų Bažnyčia Jungtinėse Valstybė
se daug gražių ir naudingų darbų nuveikia, 
kiekvienais metais didelę pažangų padaro. 
Tuo džiaugiasi ne vien patys katalikai, bet 
ir nekatalikų dėmesį Bažnyčia į save atkrei
pia.

Prieš porų savaičių turtingiausias pa
sauly laikraščių leidėjas William R. Hearst 
visuose savo laikraščiuose ir žurnaluose la
bai gražiai atsiliepė apie katalikų veikimų 
šiame krašte, išreikšdamas norų, kad ir ta 
bažnyčia (protestonų), prie kurios jis pri
klauso, sektų Katalikų Bažnyčios pėdomis.

Vakar atėjo žinios iš New Yorko, ku
rios gali turėti daug reikšmės religinio gy
venimo istorijai Jungtinėse Valstybėse.

Pranešama, kad protestonų - episkopalų 
bažnyčios dvasininkų ir šiaip jau žymesnių 
žmonių grupė išleido atsišaukimų į episko
palų dvasininkus, kuriuo šaukia juos grįžti 
atgal prie šventos motinos Romos Katalikų 
Bažnyčios.

Tame atsišaukime aiškiai ir griežtai pa
brėžta, kad šio krašto protestantizmas su
bankrutavo —

“etiniai, kultūriniai, moraliniai ir reli
giniai“.
Atsišaukimui duota reikšminga antraš

tė — “Ut omnes unum sipt^. ,;.
Tai yra geras ženklas. jBEatal i kai, be abe- 

i jonės, nuoširdžiai pasimels, kad atsišauki- 
| mas atneštų teigiamų rezultatų, kad klaida- 
' tikiai ne vien atskirai, bet grupėmis pradė
tų grįžti prie Katalikų Bažnyčios.

KODĖL PRAKIŠTA RINKIMAI

Klaipėdos krašto politinis gyvenimas ir 
vėl pradėjo eiti ne taip, kaip turėtų eiti. 
Laimėję rinkimus vokietininkai, sudarė sa 
vo valdžių ir savotiškai pradėjo šeiminin
kauti. Jie šalina lietuvius valdininkus, nei
gia viskų, kas lietuviška. Tas, žinoma, er
zina lietuviškai nusistačiusį elementų Klai
pėdos krašte ir kenkia visai Lietuvai.

Kai kurie Lietuvos laikraščiai pradeda 
gilintis į smulkmenas, kodėl lietuviai per 
pastaruosius seimelio rinkimus negalėjo pra
vesti daugiau atstovų. Tain surandama ne 
viena, bet kelios priežastys.

Pirmiausiai, žinoma, kaltos politinės ir 
ypač. ūkiškos aplinkybės, kurias vokiečiai 
mokėjo labai gerai išnaudoti. Jie visokiais 
būdais plūdo Lietuvą ir jų kaltino dėl esamo 
ūkiško krizio.

Bet, manoma, kad, nežiūrint tų visų 
nepalankių sąlygų, visgi lietuviai galėję dar 
vienų atstovų daugiau pravesti, jei būtų į 
tuos rinkimus kitaip žiūrėta.

Balsavimo tvarka buvus vis tik paini. 
Paprastam lietuviui, ypač darbininkui ar
ba kokiam ūkininkui, ji buvo tiesiog nesu
prantama. Net inteligentai ir tie apsirikda
vę. Be to, vokiečiai naująjį rinkimų įstaty
mų apšaukė baubu, kuris palenkė klaipė
diečius jų nuotaikai. Vokiečių radio šlykš 
čiausiai ir neteisingiausiai plūdo Lietuvą, 
o vietos žmones tiesiog gąsdino. Ramūs žmo
nės visko bijodami nusilenkė tam smurtui. 
Rinkimams pakenkęs ir lietuvių nesutari
mas. Apie tai “2. P.” taip rašo:

“Antras baisiai kaltinantis dalykas, 
tai lietuvių nesusipratimas. Prieš rinki
mus visi vokiečiai rado bendrą kalbą. 
Evangelikai ėjo su socialistais ir su ka
talikais ir su komunistais. Dvarininkas 
ir kumetis, pirklys ir valdininkas, ūki
ninkas ir bernas, visi jie ėjo už vokiš
kąjį sąrašą. O ką lietuviai padarė! Dar
bininkai ėjo sau, o ūkininkai su visuo
menės sąrašų vėl atskirai. Vokiečių lai-

mėjimas buvo aiškus. Taigi, iš savo pa-į 
darytų klaidų reikia skaudžiai pasiinoJ 
kinti, nors įneš, tiesų sakant, jau daug 
metų mokinamės ir bendro kelio nesu
randame”.
Čia tai ir yra didžiausia Lietuvos ne

laimė, kad ir pavojingiausiais tautos gyve
nimo momentais lietuviai nebesuranda ben
dros kalbos, nebesusitaria. Kur ne kur, bet 
jau Klaipėdos krašto lietuviai ne tik rinki
mų metu, bet visuomet turėtų gražiai sugy
venti ir veikti iš vieno. Juk nuo jų labai 
daug pareina to krašto ateitis.

VILNIAUS LIETUVIAI TBBBk 
PERSEKIOJAMI

Pavergtojo Vilniaus krašto lietuviai te- 
bepersekiojami. Jų draugijoms visokiais bū
dais trukdoma veikti, uždarinėjamos mokyr 
klos, varžoma spauda ir 1.1. Pastaruoju lai
ku lietuvius pradėjo ištremti iš Vilniaus. 
“Vilniaus Rytojus” praneša, kad šio mėne
sio pradžioj trejiems metams ištremtas Čel- 
niukų kaimo gyventojas, susipratęs lietuvis 
Juozas Vitenis. Švenčionių Storasta jį ištrė
mus už lietuvišką veikimą.

Iš to aišku, kad lenkai yra užsimoję už
gniaužti lietuvių veikimą. Tačiau, reikia 
tikėtis, kad kaip ligšiol, taip ir toliau lie
tuviai tvirtai laikysis ir lenkinimo darbas 
Varšuvai nesiseks.

Jau matėme ir antrų Kunigų Vienybės 
leidžiamo žurnalo “Forum” numerį, kuris 
savo įvairumu ir turiningumu pralenkia ir 
pirmąjį. Šiame numeryje svarstoma labai 
aktualūs mūsų visnomenės klausimai. Rei
kia tikėtis, kad trečias numeris išeis dar 
turiningesnis ir su laiku virs rimtu mokslo, 
visuomenės ir literatūros žurnalu.

Sausio 1 d. prasideda L. R. K. Susivie- 
nymo Amerikoj naujų narių prirašinėjimo 
vajus, kuris vadinamas jubiliejiniu vajum, 
nes ši organizacija 1936 metais mini 50 me
tų gyvavimo sukaktuves. Vakaruose gyveną 
lietuviai ypač turėtų susidomėti šiuo vajum, 
nes jubiliejinis LRKSA seimas bus Chica-

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Rate L. SUnutoa .

Į TĖVIŠKI

vadinama tėvynės išdavike, i lūšnelėse ir turtuolių rūmuo- 
; neturėjo savo bažnyčių, negu- se, valdininkų ir kareivių ta- 
lėjo būti viešai išpažįstama, rpe. Tai liudija “Kankinių

, kunigams buvo draudžiamu jų aktai” ir to meto istorikų pa
skelbti, visvien ji plinta, skve štai.
rbiasi į visus visuomenės luo-' Kristaus religija, sakėme, 

kas Šiandien, maty-, Dievo vardu, stojo i Katalikų, neMama didit, laimSjiJ tik „rturfjo „v0 SveI,tykllJ.

Katalikų Veikimas Pirmaisiais
TZ- • • a •Krikščionijos Amžiais

damas vis labiau besi reiškia- Akcijos pijonierių eiles.
ir ją vadina tik mūsų laikų 
nčią Katalikų Akciją, stebisi 
padariniu. Didelė klaida. Ka
talikų Akcija ir krikščionybė 
yra vienodo senumo istorijos 
faktai. Pijus XI, kalbėdamas 
Prrfncūzų Katalikų Federaci
jos atstovams (1929. VU. 12), 
pasakė: “Katalikų Akcija nė
ra mūsų laikų naujumas, bet 
tik panaujinimas ir tąsa to< 
kas jau reiškėsi pirmaisiais 
Bažnyčios amžiais, pinuose 
katalikybės skelbimo dieno
se”.

Užtenka prisiminti tik tuos 
įvykius, kurie yra užrašyti

mų. Tad Tertuli jonas didelis 1-abiau pasiturintieji krikščio- 
Kristaus religijos gynėjas, a- nys savo namus skirdavo li
pologetas, rašydamas, šiais 

Šventose Knygose. Po Jeruza- žodžiais kreipiaai į ,^()I11..
!»» persekiojimo, kurio meto „Mes (krikS4ionys), rodo6,1 tarieji negalėjo viekai sakyti
buvo nukankintas Sy. Stepo , ,įk vakar atsiradę, bet suspe- i pamokslus. Tariau tikintieji,
nas, daugelis krikščionių pa-| jo(ne pripildyti visus jtlsų na-' papildydami tų trūkumų, imi- 
sauliečių buvo išblaškyti. Ta

Ir iš tikrųjų, giliau pana
grinėjus patį pasauliečių vai
dmenį Bažnyčios gyvenime, 
kaip hierarchijos padėjėją, 
turėtumėm pasakyti, kad Ka 
talikų Akcija visuomet buvo 
Bažnyčioj, tik ji, atsižvelgda
ma į aplinkybes ir laiko pa
pročius, reiškėsi įvairiomis fo
rmomis, įvairiais būdais.

Dabar ir kyla klausimas, ar 
iš tikrųjų taip buvo krikščio
nybės pradžioje! Pirmuosius 
pasauliečių apaštalavimo dai
gus randame jau užrašytus E- 
vangelijoj. Apie Kristaus as
menį susiburia 12 apaštalų, jo 
paties pašauktų apaštalauti. 
Bet šalia apaštalų matome ir 
kitų asmenų, kurie tiesiogi
niai nepašaukti kaip apašta
lai, bet visvien skelbia Mesi
ją ir padeda savo išganingu 
darbu apaštalams. Taigi pa
starieji atstovauja pasaulie
čius atpirkimo darbe, ir juos 
galima vadinti Katalikų Ak
cijos pirmtakflnais, talkinin
kais.

dą jie, “eidami iš vienos vie
tos į kitą ir skelbė Dievo žo
dį”. Antiokijoj “mokė didelę 
minią žmonių, taip kad joje 
pirmą kartą Kristaus sekėjai 
buvo pavadinti krikščioni
mis” (Ap. D. 11, 19-26). Tik 
tžliau ten atvyko apaštalai 
ir kunigai. Taigi pirmieji žin
gsniai, pirmieji laimėjimai bu 
vo padaryti net paprastų, pa
sauliečių tikinčiųjų.

t
6v. Paulius savo laiškuose 

mini daug pasauliečių, vyrų 
ir moterų, kurie jam padėjo 
skelbti Evangeliją. Laiške Ro- 
įnėnams (XVI, 1-16) taip ra
šo: “Aš pavedu jums mūsų 
seserį Febę, kuri yra Kenksų 
bažnyčios tarnavime..., kad 
jai padėtumėt, kokiame tik 
reikale jūsų privalėtų, nes 
ir ji yra taip pat padėjusi 
daugeliui ir man pačiam. Pa
sveikinkite Priską ir Akvilą, 
mano padėjėjus Jėzui Kris
tui... Pasveikinkite Tryfeną 
ir Tryforą, kuriedvi darbuo
jasi Viešpatyje”.

Tas pats apaštalas, rašyda
mas laišką (II. 25-30) Pily- 
piečiams, giria Epafroditų, 
vadina jį “broliu bendradar
biu ir savo kovų draugu”, 
kuris “dėl Kristaus darbo pri 
siartino iki mirčiai”. Kitame^

turginėms apeigoms, priimda
vo vyskupus ir kunigus. I’as-

mus: miestus ir salas, pilis ir tys, nors privačiu būdu, skel- 
įstaigas: jūsų sueigų vietas, I be Kristų, kur tik jų išmintis 
pačias tvirtoves, tribūnas, de-! ir meilė pakišo švento apaš- 
kflrijas, karaliaus rūmus, se- ■ talavimo reikalą. Be to, dva- 
natą, forumą; tik vienas šve-1 sininkams daugel įstaigų ne- 
ntyklas jums palikome” (A-1 buvo pasiekiama. Juos pava-
polog. 37).

Kaip išaiškinti šiuos nuos
tabius faktus! Gal vien tik 
Dievo įsikišimas! Ne, taip pat 
pirmųjų krikščionių didelis 
uolumas, stiprinimas ir laimi
nimas dangaus, ir jų drąsi ti
kėjimo propaganda. Kur bu
vo vienas krikščionis, ten be
veik visuomet atsirado Ir dau- j la apologetai, kurie savo ver
giau. Jų netrūko vargingose! (Tęsinys ant 4-to pusi.)

duodavo krikščionys. Jie sa
vo broliams nešdavo surami
nimo net į kalėjimus, admi
nistruodavo jiems Eucharisti
ją

Taip pat Kristaus religijai 
buvo prikišama įvairių kalti
nimų ir visokiais būdais bu
vo skraudžiama. Ir štai išky-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS rūpėjo ir rūpi tik biznis da- 
■ ryti iš skridimo. Cicilistai

Antras skrajus per mares, nesidrovi net “didvyrio” var 
pasirodo, yra gera karvutė dą dėti tarp šunų, kačių ir 
cicilistų bizniui. Jie melžia “secohd hand” armonikų 
ją kaip tik beišmanydami. skelbimo!!....

Štai, amerikoniškoj spaudoj!

Nuvažiuoti į Lietuvą ir neaplankyti tė
viškės, būtų lygiai taip, kaip būti Romoj ir 
nematyti popiežiaus.

Turiu prisipažinti, kad nekantriai lau
kiau dienos, kada galėsiu važiuoti pas savo 
motiną, seserį ir brolius į Šilalę. Iš Šiaulių 
į Tauragę traukiniu važiuoti užima tik porą 
valandų, tačiau man atrodė, kad visą dieną 
ten važiuoju. Nors keliavau gražiomis apy
linkėmis, bet jos manęs nebeįdomino, nes 
norėjau kogreičiausia pasiekti savo kelionės 
tikslą. Negaišavau nė Tauragėj. Iš gelžkelio 
stoties vežikas pervežė ligi autobuso, kuris 
porą kartų į dieną važinėja į Šilalę.

Tarp Tauragės ir Šilalės važiuojant už
tinki stebėtinai gražių vietų. Čia yra tikrai 
gražių miškų, upių ir upelių, kalnų ir der
lingų laukų. Per šias vietas plaukia savo 
puošniais krantais Jūros ir Akmenės upės. 
Čia pravažiuoji įdomų, kalnais apsuptą, baž- 
nytkiemį Pagramantį, vadinamą “Indiją”, 
kurios pamatyti atvažiuoja žmonės ir iš sve
timų kraštų.

“Indija” — tai kaimas, pro kurį teka 
ypatingai išsisukinėdama Akmenė ir iš visų 
keturių šonų apsuptas kalnais, kaip žemai
čiai sako — skardžiais, apaugusiais įvairiais 
medžiais. Nežinau kaip kam, bet man ta vie
ta yra taip graži, kad ją pamatęs negaliu 
atsigrožėti. Čia išrodo taip gera, ramu. Tik
ras žemiškojo rojaus kampelis.

Šiuo kartu jaučiausi nuskriaustas, nes 
važiuojant autobusu nėra progos ilgesnį lai
ką gėrėtis šio Žemaitijos kampelio gamtos 
grožybėmis.

Važiuojant per Vingininkų kaimą, kuris 
yra netoli Šilalės, liūdna ir skaudu pasidarė. 
Paklausite kodėl! Juk šis kaimas toks pat, 
kaip ir šimtai kitų kaimų!

Dar 1927 metais čia viešėjau pas sesu
tę Oną, kuri buvo ištekėjusi už Jono Kui
zino. Gyvena gražiai, gana pasiturinčiai. 
Nors dar jauna moteriškė, bet jos Čia jau 
nebėr. Ji mirė, palikdama našlaičiais porą 
baltplaukių vaikučių.

Ona, galima sakyti, buvo tinkamų gy

laiške vėl rašo: “Padėk jom, 
Paminėkime, tarp daugelio kurios su manim darbavosi 

Gerazėną, kuris, stebuklingai | Evangelijai draug su Kleme- 
Kristaus pagydytas: “Nuėjo nsu ir kitais mano padėjėjais, 
ir ėmė skelbti Dekapolyje, kurių vardai yra gyvenimo
kaip didžių dalykų buvo jam 
padaręs Jėzus; ir visi stebė
josi” (Mork. V, 20). Toliau, 
prisiminkime Samaritonę, ku
ri, po pasikalbėjimo su Jėza-1 
mi prie Jokūbo telinio, nuėjo 
į miestą (Sikam) ir skelbė 
Mesiją taip, kad-4‘daug a- 
no miesto samaritonų įtikėjo 
į Jį dėl moteriškės 'žodžių” 
(Jon. 4, 39). Pagaliau tą pa
tį rodo ir dievotųjų moterų 
Ilgesys. Jos sekė Kristų ke
lionių metu ir ‘f Jam tarnavo 
savo lobiu” (Luk. 8, 3).

Patys apaštalai, kaip sako 
Pijus XI, kalbėdamas į Jugo
slavijos maldininkus (1929. 
V. 18), pradėjo statyti Kata
likų Akcijos gaires, nes jų 
kelionės dėl platinimo Evan
gelijos reikalavo pagalbos ir 
talkos ir iš pasauliečių pusės. 
Vyrai, moterys, viršininkai ir 
kareiviai, jauni ir seni, kurie 
tik buvo ištikimai priėmę gy
venimo žodžius, skelbiamus

(Gruodžio 17, 1935 m., “Chi
cago Evening American” — 
AVant ads. skyriuj) tarp šu
nų, kačių ir kartu “second 
hand” kautų, švederių, skri-p- 
kų, armonikų garsinimų, ci
cilistai įdėjo ir Leit. Felik
so Vaitkaus vardą sekančiu 
būdu:

knygose” (Pilyp. IV. 3). To
liau, šv. Povilas rašo Tesal o - 
niečiams: “Jūs pasidarėte pa
vyzdys visiems tikintiems Ma 
kedonijoj ir Achajoj. Nes, pra 
dedant nuo jūsų, Viešpaties 
žodis pragarsėjo ne tik Ma
kedonijoj ir Achajoj. bet jūsų 
tikėjimas į Dievą pasidarė ži
nomas ir visur, taip kad mums 
nėra reikalo ką nors apie tai 
kalbėti (I Tesal. 1. 7, 8).

Iš to, kas pasakyta, aiškė
ja, kad pasauliečių vaidmuo 
platinti Kristaus Evangeliją 
pirmaisiais krikščionybės am
žiais buvo aukštai suprastas 
ir vertinamas, o ypač tai pa
sireiškė persekiojimo metu.

Užėjus persekiojimams, ti-' Cicilistai ant tiek susmul- 
kinčiųjų apaštalavimo dvasia kėjo, kad nesigėdija panašio- 
pasiekdavo viršūnes. Pirmieji priemonėmis melžti cen- 
krikščionys, platindami ir gi-[’« visuomenės. Lietuviai 
rdami Kristaus religiją, nehi- daugiau nebeduoda,
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Mainosi čėsai. Seniau Ju- 
roposi žmonės bėgo į (Meriką 
visokio ratunko ir pakajaus 
ieškodami. Dabar merikonai 
pradeda į Juropą bėgti, kad 
ištrukus nuo visokių galva- 
riezų, kurie ima užponavoti 
tą kadaise šlaunų krajų. Dė- 

I dei Urikuliui tikrai šem, kari 
ant jo žemės pradeda užvieš
patauti toks parėdkas.

Po Kalėdų jaunykliai pra
deda šnekėti apie ženatves. 
Užsimanė ženytis ir Bilius 
Dviausis. Čalis Dičkus perša 
jam Katrę Ožiaragę.

— Ale ką tu man čia su 
tokia merga, — sako Dviau- 
sis. — Šiaip nieko, ale kati 
perjauna, nebus ko nei valdy
ti.

— Ką, jauna!! — sako 
jam Dičkis. — Dedu 100 do
lerių prieš tavo vieną, kad 
apsiženijęs pamatysi kai po 
kelių metų ne tu ją, bet ji
nai tave valdys.

jojo dėl jos kentėti ir mirti.' 
Nors tada religija neturėjo 
pilietiškų teisių, dažnai buvo

tai da
bar eina prie amerikonų.

Tokiu elgesiu cicilistai dar 
kartą patvirtina, kad jiems

dymo priemonių Lietuvoje stokos auka, taip 
pat stokos gydytojų specialistų. Jai staiga 
susirgus vyras ir brolis Pranas nuvežė pas 
Šilalės gydytoju kuris pripažino, kad ligo
nei tuoj reikalinga operacija. Bet operacijos 
ftilalėj nepadarysi. Nėr nei ligoninės, nei 
chirurgo. Reikia vežti ligonę į Tauragės li
goninę. Taip ir padaryta. Nuvežus į Tau
ragę, ligoninės gydytojas atsisakė daryti o- 
peraoiją. Patarė vežti ją į Šiaulius. Bet ką 
jau beveši, kad ligonė flėbeiškemčia baisių 
skausmų, miršta. Dar gerai, kad spėjo ateiti

prel. Dychavičius, Tauragės klebonas, ir pri
rengti ligonę ne į ftiaulių ligoninę, bet amži- 
non kelionėn...

Dėl to man buvo liūdna ir skaudu Vin
gininkuose, nes neberadau čia vyriausiosios 
sesers, kuri man buvo lyg ir antra motina. 
Ji buvo mano pirmoji mokytoja, nes mokė 
skaityti iš lietuviško elementoriaus ir lietu
viškos maldaknygės dar spaudos uždraudimo 
laikais Lietuvoje.

UŽ kelių minutų autobusas pasiekė fti- 
lalę, kur mane pasitiko brolis Pranas.

Per Kalėdas Skizikaičiai 
nuėjo į šiovą ir sykiu nusi
vedė mažą sūnų Petriuką. 
Ant šiovo rodė vainą indi jo
nų su baltaskuriais. Parėjus 
namo tėvas aiškina vaikui, 
kad rengdamies į vainą indi- 
jonai visados savo veidus 
nusitepdavo.

Ant rytojaus motina reng
damos! į suprais parę pralie
jo savo veidą pentuoti. Pa
matęs tai Petriukas pribėgo 
prie tėvo ir sako:

— Pa, bėg lauk. Mama vei
dą pentuoja ir rengias tave 
mušti.



S. Lukas

‘‘Aukso” Šalyje
Traukiniu į — Ar tu lietuvis! — pa-

Po ilgos ir audringos kelio-' klausė Augio jaunuolis.
— Taip, — atsakė Augys.

• — Kur tu nori važiuoti!
Augys pasakė, kur jis nori 

važiuoti.

nės jūra pagaliau Augys, pa
siekė kraštų - uostų. Blipo iš 
laivo ir už pusvalandžio buvo 
New Yorko. viduiuiestyje -

eiti, kad nepaklydus. grybų ant žemės pribarstytų j
— Manai, kad ir jis toks' o toliau po medžiais didelius 

kvailas, kaip pats buvai: nei kupstus kelmučių. Jie sustojo 
raidės, nei skaitlinės nepaži- ir pradėjo grybus rinkti. Jno- 
nai ir, išėjęs gatvėn, skaitei zas, pamatęs toliau po med- 
kelintos tavo namų durys nuo žiais daug grybų, nuėjo jų 
kampo ir, jei ėjai kiek toliau, pasiimti, bet vos tik jis su- 
nuo namų, tai dar ir blokus1 judino krūmų sakus, virš ku-
suskaitei, kelis nuo namų nu
ėjai. Dabar jie Lietuvoj visi

rių ųžuolo buvo širšių Italas, 
pasigirdo baisus ūžimus. Juo-

kiek toliau užpakalyje nuo ki- pasuko į šį urvų, kuriuo iki glyje skyles. Jie uždėjo du 
♦ _.i„ Gn.i •;« n»a I galo dar jie turėjo apie dvi- lenktus vabalus tvirtos skar-tų, užgirdo, kati netoli jo kas

Pennsylvanijos stotyje. Iš ten* — Tas miestelis, kurį tu no- 
12 vai. naktį traukiniu išvy
ko į Pennsylvanijų.

Važiuodamas traukiniu, iš S8^ traukiniu ar gatvėkariu 
karto jis stebėjo apylinkes ir nuvažiuoti, bet traukinys ten

ri pasiekti, yra netoli, apie 
kokios penkios mylios. Ten

yra mokinti ir atvažiavę jau į zas, suriko Augiui, kad bėg- 
kelintos durys nuo kampo ne-, tų pakalnėn. Iš visų jėgų pa-

eis tik 1 valandų popiet ir 
jums reikės ilgai dar laukti, 
o gatvėkariu važiuoti, nepata
rčiau, nes kartais jis gali jus 
pravežti ir nuvežti toliau. Aš 
manau geriau? :a bus jums pa
sisamdyti automcbiiių, jis 
kainuoja tik pusantrc dolerio, 
ir ten nuvažiuosi.

— Ačiū už patarimų.
— Sudiev!
— Sudiev!

Pas dėdę
I

Augys, jaunuoliui patarus, 
pasisamdė automobilių ir, vi
ngiuotu kalnais ir pašlaitė
mis keliu, nuvažiavo į N. miei- 
stelį, kur gyveno jo dėdė. Ve
žėjas sustojo prie dėdės na
mų ir, pamatęs netoli stovin-

miestelius, bet, vėliau nuvar
gęs, užsnūdo ir saldžiai mie
gojo kokias dvi valandas. 3 
valandų, traukiniui sustojus, 
žadinamas traukinio konduk
toriaus, jis prabudo. Pasiė
męs savo ryšulį, išlipo iš trau
kinio ir, konduktoriaus lydi
mas, nuėjo stotin. Oia kondu
ktorius jam paaiškino, kad 
turi laukti kito traukinio, ku
ris ateis 6 vai. ryto, kuriuo 
tai jis galėsiųs toliau keliauti.

Augys, likęs stotyje, sėdė
jo, snaudė ir nekantriai lau
kė kito traukinio. Apie 5 vai. 
ryto, pradėjo švisti. Augys. 
labai nustebo, pamatęs vienoj 
pusėj stoties didelį aukštų ir 
statų, vos akim užmatomų ka-- 
Inu1, kurio apačioj netoli nuojq vyrų, paklausė, kur čia gy- 
stotieS matėsi didelis urvas,' vena Lakus. Bet vvras atsa-
iš kurio suodini vyrai minais 
išvežinėjo nedidelius vagonė
lius anglių, kuriuos čia pat 
paimdavo nedidelis garvežys 
ir nuveždavo kur tai toliau, 
o žmonės su mulais grįždavo 
atgal į urvų, iš kur neužilgo 
ir vėl kokius šešis ar daugiau 
vagonėlius išvesdavo. Kitoj 
pusėj stoties Augys matė di
delę, vos akim užmatomų, pa
kalnę.

Jam besižvalgant į apylin
kes, 6 valandų ryto atėjo 
traukinys, iš kurio atbėgęs 
tarnautojas liepė Augiui eiti 
į vagonų.

kė nežinųs ir nesųs girdėjęs 
čia tokios pavardės.

Tuoj mažų miestelį greit a- 
pibėgo žinia, kad čia koks ne-j 
pažįstamas vyras atvažiavo ir 
ieško kokio tai žmogaus var
du Lakus. Prie automobiliaus 
susirinko didelis būrys žmo
nių ir teiravosi, kas čia toks 
atvažiavo. Vieni manė Augį 
esant policmonu ir atvažia
vus, kų nors areštuoti, o ki
ti spėjo, jį esant kokiu nors 
viršininku.

Augys, užgirdęs lietuviškai 
žmones tarp savęs kalbančius, 
išlipo iš automobiliaus ir, pri

skaito, b. t tik tėmija namo 
numerį ir gatvės pavadinimų.

— Čia tai teisybę dabar 
pasakei. Na, kaip kelionė, 
Augy, pavyko? — paklausė 
kitas kaimynas.

— Neblogai. Tik visa bėda, 
kad negalėjau atvažiavęs su
sikalbėti. «

— Tai niekis. Išmoksi. Kaip 
Lietuvoj?

— Vidutiniai.
— Kaip dabar Lietuvos va

ldininkai? Kalba lietuviškai, 
ar dar vis ruskai?

— Kaip kas moka. Daugu
moj kalba lietuviškai.

— Kaip atrodo Lietuvos ka 
reiviai?

— Labai smarkūs ir puikūs 
vyrai.

— Kuom apsiavę batais ar 
klumpėmis?

— Ilgais aulais batais.
— Tai, žiūrėk, ir Lietuvos 

kareiviai jau apsirėdė.
— Dar ir kaip! Paprastų 

kareivį pamatęs, pamanytum, 
kad koks eficieras eina.

sileido per tankius krūmus, 
nusilaužęs riešučio šakų, bėg
ti, o tūkstančiai piktų širšių, 
lyg juodas debesys, nusekė 
paskui. Tik per tankius la
pus jos negalėjo jo pavyti.

Augys, pamatęs širšes, su
prato, kad čia ne juokai, ir, 
sukaupęs visas jėgas, taip gi 
leidos bėgti per tankius ir la
puotus krūmus. Kelios, vie
nok širšės, žemai skrįsdainos, 
pasekė jį ir vijosi gan toli

Ihtuviškos degtinės

Augys, apleidęs stotį, pa- j gjęs prie jų, lietuviškai juos 
stebėjo, kad traukinys eina paklausė:
kalnais ir pakalnėmis. Vienoj 
pusėj jis ma'.ė aukštų ir sta
tų kalnų, kurio viršūnės ne
galėjo per langų matyti, o 
kitoj pusėj matė didelę pa
kalnę ir toli žemai slėnį, ku
riam matėsi tekus upelis, o 
anapus jo kitas aukštas, me
džiais apaugęs, kalnas.

Stotyje
l'o ilgos keliones traukiniu

— Ar nežinot kas, kur čia 
gyvena Jonas Lakus?

— Čia pas mus tokios pa
vardės negirdėti, — atsakė 
vienas vyras.

— Tai gal jis Jonyčio Ieško, 
— tarė viena moteris.

— Čia Lakus gyvena, — ta
rė priėjęs Augio pusbrolis ir 
nusivedė į grinčių.

Augys, beeidamas j vidų,
per kalnus, apie devintų va- tarp durų susitiko dėdę, ku- 
landų ryto Augys išlipo vie- ris, jį pasisveikinęs, įsivedė 
noj nemažoj kalnuose stotyje, į vidun ir liepė jam po kelio 
kur jis, išvažiavus traukiniui,• nei gerai išsimaudyti - išsi- 
likosi vienas ir galvojo, kų • prausti, ir paskui pavalgius 
čia reikės daryti, kaip čia tų j eiti pailsėti.
miestelį, į kurį jis važiavo,' Nespėjo Augys dar nė ap
galės pasiikti, kuris nors ne-i suvaryti, o svečių buvo jau
toli čia jau buvo, bet nežino
jo nei kurioj pusėj ir nei kaip 
jį pasiekti.

pilni dėdės namai. Nusiprau
sęs Augys atėjo į svečių ka
mbarį su žmonėmis pasima- 

Po stotį bevaikščiojant, prie tyti. Jam vos tik per duris 
jo priėjo koks tai žmogus ir įžengus, vienas senyvas vy- 
paklausė jį angliškai, kur ras, pamatęs Augį, sušuko j 
jis norįs važiuoti. Angys ne- dėdę:
galėjo jam angliškai atsaky- — Ar tai aitas tavo grino 
ti. Žmogus, matydamas, kad rius iš Lietuvos! — ir priėję* 
Augys negali angliškai kal-> padavė Augiui rankų
bėti, paklausė jo:

— Kas tu esi? Vokietys, i-
talatf ar rusas?

— Aš esu lietuvis — atsa
kė Augys.

— Gerai. Palauk, aš tuoj 
sugrįšiu.

Žmogus nuėjo.
Neužilgo sugrįžo vedinas

jaunų lietuvį vaikinų.

lenktus gabalus tvirtos skar
dos ant skylės ir tvirtai jung
timis suveržė, kad oras nete
kėtų, kol įdės naujų vamzdį.

Sutaisę vamzdį, jie sugrįžo 
atgal ir pradėjo darbų. Pir-

dešimt minučių eiti, kad pa
siekus tų vietų, kur jiems rei- 

džio šaka nukrito, nes tų die- kėjo dirbti. Netoli galo urvo, 
nų buvo didelis vėjas, bet at- sustojo ir pasidėjo savo ble- 
sigrįžęs net iš baimės pasty- kines su maistu ir vandeniu 
ro, pamalęs netoli savęs dide- ant didelės medinės dėžes, kui miausia jiems reikėjo sudėti 
lę apie trijų mųstų ilgio juo- rioje buvo laikomu sudėti vi
dų angį, kuri šuoliais artinos si įrankiui ir dinamitas. At- 
prie jo. Jis apsigrįžęs pašilei- sisėdo pailsėti.
do bėgti, o angis vytis. Hebė-' Kiek pailsėjus, dėdė nuėjo

tai iš medžio iškrito. Iš kar
to jis pamanė, kad sausa mo-

gdamas jis pagrobė nuo že-, galan urvo, pažiūrėti ar vis
inės lazdų ir atsigrįžęs užsi- |<as tvarkoj, ar nėra kas nors 
mojo angį kirsti. Bet angis atsitikę, ar neužgriuvęs urvo 
tuom tarpu greit smuko sale galas, ir koks darbas čia pir- 
jo tarp didelių akmenų kru-Į mjausia reikės pradėti, 
von ir dingo. .Juozas, išsigan
dęs angies, daugiau nebėjo tų 
rudenį ton girion grybauti.

Augiui, atsidūrus pirmų Ka
rtų kasyklose, buvo baisu. 
Ten matėsi daugybė suskilu- 

Kasykioje šių stulpų ir įlūžusių balkių,
Po dviejų savaičių Augys1 nuo sunkumo žemių ar ak- 

šiaip taip gavo darbų kasyk mens, kurie slėgė juos. Bet 
lose. Alat jo dėdė, eidamas du- j čia pabuvęs, tuoj apsiprato, 
rban, nusivedė ir jį. Bosas , Dėdė sugrįžęs, pranešė, kad

pakalnėn. Išbėgęs aikštėn, Au- paklausė Augį, ar nėra kar-į viskas tvarkoj ir tuoj galės 
gys pamatė, kad nuo širšių ne (ajs kitur kur kasyklose dir-i pradėti dirbti. Jiems bekal-

- Gal 
atvežei ?

— Ne. Kad ir norėtum at
vežti, negali. Neleidžia.

— Blogai. Aš maniau, atė
jęs lietuviškos gausiu para
gauti, o čia jis neatvežė.

— Kaip jauties po kelio-, 
nei f

į — Jaučiuos pavargęs. At
rodo, kad dar vis laivu va
žiuoju.

— Ar labai ant laivo supo? 
— Per daug supo.
— Na, tai sudievu. Lietu-' 

viškos neatvežei, einu namo.' 
Kitų sykį pasikalbėsim.

— Sudiev. Lig pasimatymo! 
Kiek pasikalbėję, susirinku

sieji vienas po kitam išėjo 
namo. I j

Augys, kiek pasistiprinęs, j 
nuėjo pailsėti.

Nuotakiai
Atvykus Augiui, jo dėdė su 

sirūpino, kur reikės jam dar
bas rasti, nes jautiesi pradžia 
bedarbės ir kasyklos Jau ke 
lintas mėnuo visai nedirbo.

Neturėdami kų veikti, vie-. 
nų gražių dienų dėdė, Augys> 
ir kitas jų draugas vardu Juo
zas išėjo į girių grybauti. Jie
ms po girių bevaikščiojant, 
vienoj pakalnėj po medžiais 
Augys sn Juozu rado daug,

— Tylėk! — tarė dėdė. - 
Jis yra amerikonas.

— Smarsus vyras, — tarė 
kaimynas. — atvažiavęs an
gliškai nesukalba, o automo- 
bilium atvažiavo. Matyt, Lie
tuvos žmonės jau nėra tokie 
kvailiai, kaip kad mes prieš 
trisdešimtį metų buvome. At

važiavę bijojom ir gatvėn iš-

bėgiai, kas buvo nelengvas 
įjarbas, ypač iškalti akmeny
je su kaltais ii kūjais dide
les duobes dėl sijų, ant ku
rių buvo tiesiami bėgiai. Su 
dėjus bėgius, reikėjo juos iš
matuoti ir* patikrinti, kad 
jie būtų vienodai viens nuo 
kito nutolę ir jų urvo gale 
esanti galai būtų vienu laips
niu aukščiau už galus, esan
čius sudūrime. Bėgiai reikėjo 

(Tęsinys 4 pusi.)

išbėgs, ir pradėjo nuo jų gin
tis su lapota šaka. Dvi širšės 
jis numušė, bet trečia įsivėlė 
jam į plaukus ir įgylė virš 
kaktos galvon. Augys, paju
tęs skausmų, griebėsi už gal
vos ir kaip mat širšę tarp 
plaukų sutrynė. Nors galva 
nuo širšės įgilimo nesutino, 
bet toj vietoj, kur įgylė, jam 
baisiai per kokias tris dienas 
skaudėjo.

Kiek palaukę, jie norėjo 
grįsti atgal į kalnų ir grybus 
surinkti. Bet atėjus kita kal
no puse, dėdė patarė jiems 
tuos gražius po ąžuolais kei

kęs. Šiam atsakius, kad ne, bant, pasigirdo netoli smar- 
priskyrė prie dėdės pagelbi- kus oro iš vamzdžio švilpi- 
ninku. Sekančių dienų Augysj inas. Nuėję, jie rado vamzdy- 
išėjo pirmų kartų į kasyklas į je didelę skylę, kuri tuojau 
juodo aukso kasti. Jis, kaip reikėjo užtaisyti, kad oras čia"
ir visi kiti darbininkai, buvo 
apsirėdęs mėlynais drabužiais, 
apsiavęs guminiais batais ir 
turėjo prie kepurės lemputę.

Susirinkę darbininkai prie 
kasyklų urvo, tunelium vadi
namo, užsidegė lemputes ir 
nuėjo tunelium po kalnu. Jie 
ms palubėje švietė elektriki- 
nės lempos, o viduriu tune'io 
ėjo siauras geležinkelis, ku
riuo buvo išvežami mulais ma !

bereikalo nesieikvotų. Tas o- 
ras buvo varykliais Iš vir
šaus į čia varomas naudoji
mui gręžti akmenyje ar an

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti j 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU, 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsineiti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

mučius užmiršti. Jie paklausė ži vagonėliai, užkrauti ang 
jo patarimo ji į kalnų negrj- liais ar akmenimis, 
žo. Dėdė su Augiu ir kitu dar

Už sava.tęs,s laiko, jie visi bininku, ėjo gerų pusvalandį 
trys nuėjo į kitų pusę mies- tunelium. Pagaliau pasiekė ir 
lėlio grybautų. Jiems beeinant šoninį urvų, kuriame elektros 
giria pakalnėn, Juozas, likęs1 šviesos jau nebuvo. Visi trys

Išvertė P. ir K. JURGELOSParašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

12 Basų Piano Aecordionas, 
Baksas, 2 Knygos ir 

Kursas Lekcijų už
*39.00

80 Basų Stage Aecordionasyuz
*85.00

120 Basų Vartotas, už
*65.00

^12 Basų Special, už
*19.50

Galima mokėti po $1.09 į 
savaitę, tiek, kiek Lekcijos 
kainuoja.

Jos. F. Bidrik, Ine.
INCORPORATED

3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

Schoolgirl, honM- 
wife, athlete and ana- 
dent, conservative 
and ultra-naodern —■ 
all ase Clairol Sha» 
poo Oil Tint.

Thb fctnarkable treaunent b 
the only ahampoo oil tint that 
deaaaes, reconditions and tinta 
the hair in one ahort operation. 
▼hether you aimply want to 
reatore the natnral color, or 
cadically change the color of

P ar hair — CLAIROL wiU do 
easily, namrally and so per- 
(eetly yonr dosest friend cao- 

not detect it. Arnregr /ar ee 
•erfy ^ppam/aara/er
Mafl ddi coapoa whh • ihraa-iath 
—ml oi roar hair and va wiH traaa h 
aadmarait, poapatd, wi,h oor raca* 
—oriilioo, ior CLAJKOL tiuliam

BBVBU.Y RING, Coomfaam«AD BKAUTY GU1LD
MB-tU V. 46tb Sc. Nra Yafk d*.

RAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois WCFL — Nedėliojo, 5 vai. 

vakare, gražus programas.

v



9 n pa r n a s pin-

AUKSO” SALYJE

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
prie sijų pritvirtinti didelė
mis vinimis, kad neiškryptų. 
Nutęsus bėgius, jie turėjo iš
statyti šonuose urvo, kus pen
kios pėdos tolumo, didelius 
ąžuolinius šulus, unt jų ridė
ti tviitus balkius, sudėti ant 
balkių lubas ir šonus išgrįsti, 
pagaliais, kad akmenys ar že
mės nekristų į urvų.

Visų sutaisę, jie gale urvo 
padėdavo geležim s lentas il
su pagalba oro, kuris čia atei
davo vamzdžiais, išgręždavo 
anglyje ar akmenyje dvi ar 
daugiau skyles, į kurias pri
kišdavo dinamito. Dinamitai) 
įdėdavo kapsulį su dviem mu
što ilgio vielomis, kurių ga
lus prijungdavo prie kitų vie
lų, sujungtų už dviejų šimtų 
pėdų su baterija.

Pridėję skyles dinamito, 
darbininkai išeidavo iš tos ur
vo dalies, uždarydavo duris 
ir atsistodavo šonuose urvo 
tarp šulų, o vienas kuris dar

(Acme Photo)
Trys etiopieeių karo vadai, kurie su savo kariuomenėmis perėjo italų pusėn. 

J ie yra askarų genties. Jie jau seniau yra pasidavę italų karo vadovybei.

vaiiauskks, Dienos metu jis 1 
grįžo iš Salų bažnytkaimio į 
namus ir, norėdamas sutrtim- 
pinti kelių, pasuko per ežerų, 
kuris toje vietoje turi per I 
kliu. pločio. Jau netoli į,rie
šingo kranto, jis staiga įlūžo. 
Išgirdę skęstančio riksmų, 
Žilienės pasirūpino karčių, 
virvių ir kitokių priemonių 
ir šoko gelbėti, tačiau nelai
mingasis, matyti, sušųlęs ir 
pavargęs besiblaškydamas, pa
■inėrė ir nebeiškilo. Prakapo- 
jus ledų, skenduolis surastas,

' tačiau atgaivinti nepavyko.
I Daugiau atsargumo!

KATALIKŲ VEIKIMAS 
PIRMAISIAIS KRIK- 

CIONIJGJ AMŽIAIS

( Tęsinys nuo t. pusi.) 
tingais 'raštais viešai gina re-

MDIENIS LITERATŪROS kUrti lietuvišk* tip*’ reifeia čiaiB Inetais nttmalo,na pada- rTligtjos^^^ynėjli, kurie U'dėlnvuKnra uihibiuium t¥aBduoti nodienį li(rtuvį sd rvti kelet4 vertimų įietuviy Kri:Jus "lė/0 ’IMaill(Oti net
jo blogomis ir geromis ypa-, literatūros į svetimas kalbas. savo gvvybęf Dauguma jų, 

Tsb '
GYVENIMAS UETUVOJE

_____  tybėmis.
Kai kurį laiką literatūra, Pastaruoju momentu Lietu-i 

pinnyneigu Lietuvoje buvo vos «teratūro,e nebėra ypa-' 
bininkas, prijungęs vilias prie 1 bent kiek apsnūdusi. Seno-(^n^ ®r°viu, 1*1 už tai driį

PRIGSRfc DU VAIKU
Rusnėje, Šilutės apskr., aut 

- ledo tvenkinio čiužinėjo vaikui

kaip žinoma, buvo pasaulie
čiai žmonės. Pav., Aristidas, 
Egesipas, Justinas, Laktanci- 
jus ir kt.

Pagaliau apaštalų amžiaus 
metu Katalikų Akcija jau j- 

so-

baterijos, paleisdavo tam tik- sios kartos literatai, apdaina-*iai Pa8a^vti ,
ra rankena elektros srovę vie- vę ir aprašę tautos prisikėli-, rimtesnis darbas, didesnio (būrys. Ledui lūžūs, 7 valka.
lomia ir uždegdavo kapsulį, 11,0 aušrų, griebėsi visko, kas deratūros žanro romano vy- įkrito į vandenį. Tvenkinys ‘gauna ir visuomeninio
kuri sprogdama užtrenkdavo buvo naudinga pirmuosius ,av^mas- Tam vyravimui pra- toje vietoje buvo apie 5 n»e- eialinio veikimo antspalvį. A- -----
dinamitų. Dinamitas gi spro-1 Nepriklausomos Lietuvos dai,dži*’ ^^jo, padarė raSyto-.trų gilumo. Nelamę pastebėję pastatų darbuose yra užrašv- 
gdanias išgriaudavo visų an- gus palaikyti, stiprinti, ugdy- J845 * utinas-Mykolaitis sU sa- praeiviai šoko tuojau gelbėti. ta (VI. 1.4^ kad apaštalai be
glį ar akmenį, sulig skylės ii- ti- Vieni jų pradėjo valdiniu- trijų tomų įoii'anu Al- Penki vaikai buvo tuojau is- tiesioginio religinio veikimo

- - - - - • •* 1 torių šešėly”. traukti ir atgaivinti. Du vai- ()įrb
Dabar per metus laiko kny

gų rinkoje jau pasirodė ne
maža vertingų romanų. Jų.Lenz

gimto, ir išversdavp aųtį lęp- kauti, kiti profesoriauti, kur
tų. Šūvio nešami akmens ga- ti mokyklas. Grvnai literatū-
balai pasiekdavo duris ir jas ros darbui atsidavusių beveik
kartais net atidarydavo. Kiek 
palaukus po šūvio, mainierys 
nuėjęs paleisdavo iš vamzdžio dėdami kurti ne vien tik pa- 
orų, išsklaidymui dūmų, ir ap- tri-otinį, liet taip vadinamų, 
žiūrėdavo išverstų anglį ar ar- grynai estetinį menų, kai kur 
kmenį ir balkius ar kartais smarkiai susibardami au se-

neliko nė vieno.
Dirbti stojo jaunieji, pra

Sruogos
Grušo karjeristus, Petro Cvir- tos gydytojas, 
ko įvairiai vertintas ‘‘Fran
kas K rūkas”, Dovydėno “Ješ

jie neišmesti iš savo vlėtų.' naisiais, kurie, kad ir kitokį ka.u gyvenimo draugės , A.
Jeigu viskas būdavo tvarkoj,į darbų dirbdami ,nenorėjo už- 
kastuvais susemdavo anglis leisti savo pazicijų ir įnėgin- 
ar akmenis į vagonėlius ir iš-1 davo savo plunksnų. Tosios,
verdavo juos mulais į didelį Į taip vadinamos ‘‘Keturių vė- ža vertingų knygų, pasirodys 
tunelių, kur juos paimdavo ki-1 jų”, vėliau jau “Pjuvinin- naujų autorių. Be viso to ir 
ti darbininkai ir išveždavo kų ”, “Treeiaffontininkų”, rašytojų sąjunga pradeda en- 
laukan. i “Linijininkų” srovės, kad ir ergiftgai rodyti savo veiklų

bo taip pat labdarybės ir 
kai’, Bfltent, nebylių mokyklos , sjaugyni0 darką. Js '••'pradžių 
mekiiiys Paliokas ir AValter|jie patysotai dart/ o vėliau 

ištraukti kiek vėliau. fas pareigas ėjo dijakonų in- '

Išėmę anglis ir akmenis ir,

TALL FOR MR. BINGO"

taus sekėjų bendruomenės. LIET. VYČJŲ 24-TOS KP.
Nuo tada organizuotoji labda
rybė, kuri yra taip labai pa 1 
sėkminga apąštalaviino prie
monė,' tapo viena iš Kristaus , metinis 
Bažnyčios žymių.

Be abejojimo, šis socialinis

narių dėmesiui

tarpe tenka pažymėti Balio. Jų atgaivinti jau nebepavyko, gtitucija, kuri, anot Evange-, Bažnyčios veikimas negalėjo 
Sruogos “Gaisras”, Juozo nota buvo pakviestas ir vie-Įiįj0.«, “tarnavo prie vargšų ir pįinaį pasireikšti, kol ji pati 

našlių stalų buvo skiepų raiščių varžomu,

Vienolio “Ministeris” ir kt. 
Šiomis dienomis Kalėdų se
zonui, išeina taip pat nema-

ypatingų šedevrų literatūroje Švietimo ministerija įverti

Liet. Vyčių^ 24-tos kuopos 
susirinkimas įvyks 

ateinantį pirmadienį, gruo
džio 30 d., kuopos Ramovėj. 
Bus renkama nauja valdyba 
ir nustatytas veikimas atei 
nantiems metams. Visi nariai

Be to, yra žinoma, kad di-1 kol .ifti trūko reikalaujamos , kviečiami atsilankyti 
jakonai nebuvo apsiriboję tik laisvės. Pagaliau tik Bažny- ■ svarbų susirinkimą.

MALŪNO SPARNAS 
UŽMUŠĖ

Staučių, Klaipėdos apskr./Jeruzalės bendruomene, bet j čia, atgavusi laisvę, galėjo u- 
žiniti visas jai priklausančias 
pozicijas ir jas persunkti sa
vo dvasia, kurdama labdarv-

nilaflniniiiko Friderici 7 me- išsiplatino ir po kitas krikš
tų sūnus bežaisdamas pebėgo čionių bendruomenes. Dijako- 
po besisukančio malūno spar- nams, dirbant šį darbą, padė-
nu. Sparnai vaiką vietoje už
mušė.

PRIGĖRĖ EŽERE

jo ir tikintieji. Tad šioji di
jakonų institucija yra pirmoji 
Bažnyčios visuomeniškojo gy
venimo žiedas. Jis pražysta ir

w...v ,x ^...x>x.xo XX, , . , , , . • I pribręsta tuose kraštuose re-, - v v- . . nesukūrė bet visdėlto nra- nusi, paskyrė 5000 litų prenn-padarę apie šešių ar daugiau ',e8UKU“b n . j _ v. J. ........m,,- I 8alV eJ*re Pr,g’*re Havai- Ilginio gyvenimo ir artmio Įga.
niškio kaimo gyventojas, 1G medės mistiškuose vakaruose, Pagal Vysk. Civardį 
metų ūkininkaitis Vladas I- kurios buvo pirmosios Kris

pėdų ilgio urvą, vėl tęsdavo 
bėgius, statydavo šulus, dė
davo ant jų balkius ir vėl iš

turtino kailių ir davė šiokius jos kasmet už geriausį liter-
tokius Lietuvos literatūros ap atūros veikalą; paskyrė taip 
matus. Visos šios srovės, kad pat premiją “Sakalo” b-vė,
ir besipydamos tarp savęs, į-.“Spaudos Fondas” ir “Spin- 

spaustuvė. Ateinamnaujo gręšdavo skyles, ir šau- 
dydavo anglį ar akmenį, ir j «“"«> skaitytoji,, kad reikia dūlio
taip jie varė savo darbą diena i 
iš dienos tolyn, darydami vis 
ilgesnį urvą -tunelių.

Išdirbus tris mėnesius, prieš 
Kalėdas kasyklose darbas nu-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.

į

Valdyba

LIETUVIAI DAKTARAI:
. «924 S TALMAN AVĖ.

bes įstaigas, kurios yra svar- ome tei. hemiock 4»48 , . . . , v. 1 v.. Res. Tel. GROvehlll 0617blausios viduramžių krikščio
nybės pasididžiavimas.

Apie viduramžių Katalikų
Akciją pakalbėsime kita pro-

DR. J. J. SIMONAITIS
Z423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 Ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėllomis susitarus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017

Altiy GYDYTOJAI: AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Padaubietis “Ž. Pr.” Res.: Tei. hemiocm oisa

DR. A. G. RAKAUSKAS

trūko. Po Naujų Metų vėl pra
dėjo dirbti, bet neilgai, ko
kias dvi savaites.

Sulaukus pavasario, kompa 
nijos Įsakė visiems savo mai- 
nieriams išsinešti iš kasyklų 
įrankius, nes kasyklos buvo 
uždaromos neribotam laikui, 
kol laikai pagerės.

Po Velykų Augys, negalė
damas niekur gatlti darbo, iš
vyko į New Yorką, kur ant 
rytojaus gavo darbą vienoj 
dirbtuvėj prie chemikalų. Ten 
padirbęs apie du mėnesiu, vė
liau, jmmetęs tą darbą, susi
rado kitą daug geresnį ir le
ngvesnį.

Augio dėdė irgi vėliau nu
sikėlė į New Yorką ir ten ap
sigyveno.

Tokia tai buvo pradžia Au 
gio gyvenimo šioje “Aukso’ 
ir “laimės” šalyje. ,

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.

n.
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. \

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

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

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

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu sarti 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 siųsk i e mums.

Cta nuplėšti

Gerbiamai "Draugo" Administracijai:
Siunčiu su Šiuo lalėku t........... ui kuriuos p raka u kuogralčtauitla

atsiųsti man sekančias Kelionių knygai:
VT8K. P. P BUČIO KELIONftS — gl.PO 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.90
KUN. J. A PAULIUKO — 1.09

arba:
Siunčiu |S.90 ui kurtuos atstųsk<te man elsaa tris Kelionių knygas

9

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2859 8. Leavltt 8t 

CANal 0706

Tel CANal U287
Res. PROspect 8659

DR. J. J. I0WUSUS ™. f. MLATORB

TKas lik skaito “Draugą’
Dideli ar maži,
Kaskart darosi geresni.

Vardas, Pavardė

.Street

i.ot otJ.IJLjULJM

VAITU3H, 0
LIETUVIS

OPTOMfcTRICĄLLY ARIU 
bPKCI ALIUTAS

Palengvins 4klų Įtempimų. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptetnlmo. nervu otų- 
mo, skaudama aklų karėti, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregyste. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia inaitauelas klal- dke. Speclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 ▼. 
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
itikimų akys atitaisomos be akinių, i 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

į 25 METŲ PRITYRIMO1 Pritaikyme akinių dėl viso-, kių akių. Ekspertas tyrimo a- kią ir pritaikymo akinių

PHTRICIAN and SURGEON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFFICE HOUR3 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
8nnday by Appolntraent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso Valandos ,

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėllomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Ofiso Tel.. PROspect <179 
Rea. Tel.: HEMlock 6141

Restd.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Le tuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 9:80 Iki 9:30

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED 8TREET 
ReZldencJJa 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: ll ryto Iki 2 popiet 
9 Iki 9 y. vakaro

Tel CANal 6122

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W Cermak Road 

Valandos 1—3 tr 7—8 
Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 2-4 ir 9-8 vai. vak. 
Rezideniijos Ofisas: 2656 W. 69th St 

Valandos; 10-12 ir 8-9 vai vak. 
Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutari

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergals pagal sutarti 
RES. 2136 W. 24th ST

Tai. CANal 040S

DR. JOHN SMETANA
OPTOMITRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kainp. 18 St.

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

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

Phone CASsl

Tel BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

i 157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgtniu 0086 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 9:30-9:90
756 WEST 35th STREET

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAH

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 19-9 vai. 

914, SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. ir Subat. 1—9 vai

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėllomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL DR. MAURICE KAHN
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDvray 2889 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo t lai « 

vakaro Nedėllomis nuo 10 Iki II 
vaL po pisto lt nuo 7 Iki l:9« vpk

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
TSI. tARds 0914 

P.eA: Tel. PLAss 3490 

Valandos:
Nuo 10-11 v. ryto: 1-0 ir 7-0 V. 

UsAOUomls bm 10 Iki II dlSHk

Phone Homlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAR 
65*8 So Western Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą.

OFISAS ik kbk.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 
1 k 0 popiet — 0 Iki 0.00 vak.W«UUm&1« bm 11 uU Ik 1 pa



UIKPAN^INfl CHICAGOS LIET. PARAP.
PIKNIKAI VYTAUTOLIETUVIŲ ŽINIOS

RACINE, WISG0N$IN
PARKE, 1936 M.

jus Metus inventoriaus suma
žinimo išpardavimas. Visie
ms, kurie atsilanko į Budri
ko krautuves duodumi dykai 
1936 m. puikūs sieniniai ka
lendoriai. Z.

RADIOliausią “Style 8ho\f”, kurį BRIDGEPORT. — Sv. Pra-
_____________ surengs garsioji Lewis Style neiškaus Rėmėjų 1 skyriaus

M YRUUttfTfc P\RK i^hop. Kviečiame visas mote- pliešmetinis susirinkimas j-
MergaM, 'sodalicija tarta ,is ir ir y,k. nedalioj gruodžio 2!) ,1..
__ a.. x____ atsivesti draugių ir draugų, tuoj iki Mišparų. Prašom vi-

I Visiems užtikriname tikrų a- SU narių atsilankyti, nes bus 
merikoniškų “good tune4', tenkama valdyba 1936 m. ir 
Primename, kad viskas įvyks daug svarbių reikalų ir tapo-

Pranešimai

LAIVAS LINKSMYBĖS

(legužės 3 d. — “Draugo”.
Gegužės lt) d. — SS. Petro 

ir Povilo parapijos.
Gegužės 17 d. — Parapijų' užkviečiami.

chorų. -----
Gegužės 24 d. — Šv. Juo 

zapo parapijos.
Gegužės 30 d. — Labdarių 

Sąjungos.

Šv. Kazimiero parapijoj pa
galios susitvėrė Šv. Vardo dr- 
ju — lloly Name Society, gry
nai bažnytinė dr-ja. Ji seniai 
gyvuoja tarpe visų tautų, bet 
pas mus labai palengva dar
bas ėjo. Klebonas kun. J. S.
Martis turėjo daug pasidar
buoti, kad padarius pradžių.
Pagalios gruodžiu 8 d. buvo 
viešas įstojimas bažnyčioj. į- 
stojo 38 nariai. Pradžia neblo- Sv pijos 
ga. Valdyba veikli. Pirm. An
tanas ,Gališanskis, rašt. Vin
cas Petkus, ižd. Jokūbas Si- 
niinavičius. Po bažnytinių iš
kilmių svetainėj buvo bendras 

užkandis ir kalbos. Klebonas 
kun. J. S. Martis savo trum
poj kalboj aiškino svarbų ,Ir
stės katalikų gyvenime ir 
sveikino jos pirmuosius nat
rius. Po to kalbėjo organiza
torius Šv. Vardo draugijos p.
Steitz ir antras iš Mihvaukee,
Wis. p. Muech. Šiame mieste' 
yra 12 parapijų ir visos turi 
Holy Name draugystes, ku
rios bendrai veikia. Sužinoję, . _Apvaizdos parapijos.
kati ir pas mus susitvėrė to
kia draugystė, atėjom pasvei
kinti ir duoti reikalingas ži
nias. Šv. Vardo dr-stė naudi
nga ne tik Bažnyčios reika
luose, bet ir proga jaunimui 
mankštintis, lavintis atletikoj.
Lietuviams pavesta St. Rose i" . • z. z . Lr • , • |Sv. parapijos.Gym trečiadienių vakarais
nuo 7 iki 9 vai. Taigi, jaunuo
liai, dabar turite progų la
vintis visokiuose sporto sky
riuose ir nieko nekainuos.

gražų ir šaunų šokių vakarų 
gruodžio 29 d., 8 vai. vakare, 
parapijos salėj, 68-tos Ir Wa- 
shtenaw. Bus gera orkestrą

kitą “aurprizų”. Visi esat lietu'il' I,u,aP'Jos 
Komisija

ir
Komisija

rtų turime apsvarstyti.*
Pirm. R. M&zeli&uski ne

Oro bangomis nedėlioję iš 
stoties WCFL, 970 kil. nuo 
5 iki 6 vai. po pietų aplan
kys jus gražios dainos, kurias 
sudainuos Budriko radio kva
rtetas, Makalai ir didelė ra

NAUJŲ METŲ RADIO 
PROGRAMAS

Rytoj, sekmadienį, 11 vai.
Amerikos l/egijonot Dariaus J^bai svarbūs L. V. “Dai- dio orkestrą palinksmins klau prieš piet, iš stoties WGES 

ir Girėno postas No. 2?L te-. no8” chofo-Tarybos susirin- sytojus: Progress krautuvės lėšomis ir
ngia 1935—1936 Naujų Metų kį,„as šaukiamas pirmadienį, L Nedėlios rytelyje. Mar- pastangomis bus transliuoja-

BlMGUTUN PAHK — Gruo vakar*» “floor »1,ow” lr š°-- gruodžio 30 d., 7:30 vai. va- ^s. Budriko radio kvartetas, inas įdomus ir gražus radio
(rtgužčs 31 d. - šv. Jur- džio 29 d. ryžiu,,, su Moterų «« kare> Aušros Vartų parap. sa pritariant orkestrai. programas. Kadangi šis pro-

2. Jūžintų polka. Orkestrą, gramas pripuola pabaigoje se-
3. Atsigėriau žalio vyno, A- nų metų ir netoli naujų, tai 

leksio. Dainuoja kvartetas. dainos, muzika ir kalbos bus
4. Mergužėlė, i»olka. Orkes- pritaikintos Naujų Metų su

tra. tikimui. Patirta, kad daly-
5. Švenčių giesmė. Dainuo- vaus žymūs dainininkai ir mu

ja kvartetas. zikai taipgi ir kalbėtojai. To-
6. Estudiantina, vairas. Or- dėl kad įgyti gerų ūpų dėl su

tikimo Naujų Metų nepamir-
7. Mikyta. Dainuoja kvar- skite pasiklausyti šio progra-

I

YPATINGAI ĮDOMU 
MOTBRIMS

Sąjungos 20 ktlopos vakarle- Sėtuvių Auditorijoj, 31,13 j,-,j prufcau būtinai atsilanky-gio parapijos. _ ____ ____ t _
Birželio 7 d. — Dievo Ap- ne turėsime dar kitų parengi- halsted St. Vakaro prog- tį Tuvįlne svarbių dalykų 

vaizdus parapijos. mų. Be gardžios vakarienės, rainas Pridės 7:30 vai. vak. svarstymui. Tarybos pirm.
Birželio 14 d. — Gimimo P. įdomių prakalbų ir žavėjan- šokių ii kitų pramogų bus. -----------.

.. .. * , _ . puikiausias “floor show”, a-cios muzikos dar turėsime ve- 1 r v , . ’
krobafų sokis, muzikališki koBirželio 21 d. — Sv. Anta

no purapijos.
Birželio 28 d. — Šv. Kry

žiaus parapijos.
Liepos 4 d. — L. Vyčių.

APGINKIME SAVE
Kiekvienas biznierius ar

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskritys laikys savo prieš- 

navimas, linksminanti lošėjai metinį susirinkimų nedėlioj, 
ir apart baletų šokėjų bus gruodžio 29, 2 vai. popiet Die- kes|ra 
“Fancy Roller Skaters”, ku- vo Apvaizdos purap. mokyk-

medijantui, įvairūs šokiai, dai

Liepos 5 d. — Nekalto Pra- šiaip jau žmogus turi būt pri
sidėjimo P. Š. parapijos. sirengęs prie atsakymo į “in-

Liepos 12 d. — Sv. Kaži- cohie tflx” klausimus. Bėgy- 
uiiero parapijos. je pastarųjų dviejų metų pa-

Liepos 19 d. — Visų Šven- sįrodė, kad mūsų lietuviai tu- a *

rie sužavės visus, nes tai bus 
vienintelis Bridgeporte pasi
rodymas. Bus puiki muzika 
šokiams. Visi kviečiami atsi-

Rengėjai

los kambary. Delegatės malo- ^tas 
nėkite nesivėlihti, nes yra la- g *Uugeto8( p0,ka 
bai daug dalykų aptarti.

M. Srupšienė, rast.

mo. Rap. XXX

tųjų parapijos.
Liepos 26 d. — Šv.

parapijos

rėjo daug nesmagumo su Fe- 
Mykolo Jeralės valdžios skyrium kas 

link nefailiavimo įeigų taksų.

CICERO. — Šv. Grigaliaus 
choras rengiasi visu smarku-

Rnrmitt/Un 9.1 Put n « ...... mu ateinančio koncertoKugpiucio z u. — 5*5. ret-įj)aUg žmonių ir biznierių ga- . . .

Marųuette Park Litii. Ą- 
merican klubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 29 d. 2 vai. po,- ja kvartetas

9. Makalai.
10. Tango. Baritono solo. j

rp •Tenzi.
11. Dusetos polka. Orkes-i 

tra.

EGLAITĖ SUNAIKINO 
PRIEGLAUDĄ

Birniingbam, Ala., Kalėdų
12. Oželis, Šimkaus, dainų., llien» nuo c«laitSs švieKų k,il0 

gaisras Mercy vaikų ptieglRu

ro ir Povilo parapijos. vo laiškus iš U S Revenm- lr S0Knl vakaro, Kurie įvyks pįe( bažnytinėj svetainėj, 68 13. Kariška polka, orkes-Rugpiūčio 9d. - Dievo de. pas“ g™xlž'° ir

income”. Ne-ŠV‘v.Antan° ParaP* sa" lonėkitų visi nariai atsilanky- 14. Ubagų kaimas, jiolka,mo apie savo
Rugpiūčio 16 d. — Aušros kurie jautėsi nelabai smagiai.

doj. 64 vaikai buvo atsidūrę 
pavojuj. Prieglauda sudegė.

Juk 2 metai atgal mūsų pa
rapijos tymas buvo Racine pa 
rapijų Champion Base Bali. 
Taigi gali būti ir kitas daly
kas. Pirmoj vietoj dabartiniu 
laiku turi Basket Bali tymų.

B. V.

Knyga Priešams 
Atremti

lėj. Pradžia 7 vai. vakare ir įį^ nes Į)US rįnkimas naujos orkestrą.
valdybos ateinantiems 1936

MIRĖ LAIKRAŠTININKAS
nei vienų minutę nevėliau. Jei

Rugpiūčio 23 d. -Šv.Kry- ofisą" turėjom jiems da- kas nors P*81vehns tai gailė- metanis ir kiti svarbūs daly. J^nas vra sn^nso
žiaus naraniios. lyka išaiškint ir be to reikė- S1S’ nes kaip man tek° nUg,r’ kai svarstomi dėl labo klubo ’ad ° Pl0«iain«f 3™ 8P°n8°- . ... .tykų gt. b.si^ iaba. nepaprflsta3 kii ias jojamas Jos. F. Budriko ra- vienas žymiausių Kanados la.-

nrotrramas Choristai ir komi- ,• • f- -• , ■ dio ir rakandų krautuvės, kraštininkų, redaktorius ‘Shfepiogramas. vnorisiai ir komi- darbminkų ateinančiam baliuj , -
sija užtikrina visiems gerus kuris įvykg saUgio 5 d , 1936

Vartų parapijos. Kreipėsi geroka dalis ] musų

ziaus parapijos
Rugpiūčio 30 d. — Šv. Jur- įo nuvažiuot į U. S. Hevenue 

gio parapijos. Dept. dalykus subalansuoti.
Rugsėjo 6 d. — Gimimo P. Nekurie “keisai” buvo labai

Montreale, Kanadoj, mirė

laikus. Žinantisunkūs dėl vienos ar kitos 
priežasties.

Šie metai jau baigiasi. Pra-
Rugsėjo 20 d. _  Nekalto j ^us ^6 metus ir vėl reikės pranešame, kad randasi narių,

failiuot “income” taksus., kurių dar yra duoklės užsili- 
Šiais metais žmonės bus la- kusios už 1935 metus, neku-!

Rugsėjo 7 d. — “Draugo” 
Rugsėjo 13 d. — Šv. An 

tano parapijos.

Prasidėjimo P. Š. parapijos. 
Rugsėjo 27 d. — Visų Šve

ntųjų parapijos.

,m. F. B., koresp.

3417 S. Halsted st., kurioje rbrooke Daily Record’ Alfrėd 
dabar eina didelis prieš Nau-IWood, 63 m. amž.

—

CICERO. — »L. R. K. Susi- 
vienymo 48 kuopos nariams PAVYKO GERAI PA

TARNAUTI

Kalėdų metu paštas papra-
biau spaudžiami prie mokėji-jrių į Labdarybės fondų po 10 staį yra UŽVerstas laiškais ir 

centų dar neužniokėta už 1934 pakįetais. Tada pašto patar- 
ir 1935 metus. Meldžiu užsi- navimas esti apsunkintas ir 

sias patarimas yra tas, kad mokėti, kad nereikėtų naujai sutrukdomas. Chicagoj šįmet, 
kurie tiktai uždirba virš kvo- valdybai rūpintis su senos va- kaip skeĮbia pašto viršininkas

Itos, pavyzdžiui, nevedęs vyras idybos neužbaigtais reikalais. Ernest j Kruetgen, sutruk- 
Linkus jei uždirba virš tūkstančio do,Kas norės užsimokėti, tai ga- dymų nebuvo> Taįp įvyko del- 

lerių, tai jis turi mokėt “in- jėS pas mane į namus ateiti.

,mo taip vadinamų “income” 
Spalių 4 ,1. - šv. Kaži,nie- |,aksl) Oeriausias ir svc!k,au. 

ro Akademijos Rėmėjų dr-jos.
Jei kas susimainytumėt die-1kurie tiktai uždirba virš kvo- 

nas, praneškite.
Kun. A.

DIDIS
METŲ UŽBAIGIMO

Išpardavimas
Kainos Numažintos iki 50%

Ant Puikiausių Prekiy.

Šiais sugedimo laikais kiek- ■ 
vienoj vietoj susiduriame su ■ 
priekaištais Katalikų Bažn\ B 
čiai. Visokiais prasimanymais. B 
iškraipytais faktais bedieviai B 
Jų kuojuodžiausiai piešia. Net ■ 
puola Katalikų Bažnyčių »r • 
sųmoningų katalikų jie pri 
veruia nutilti dėl to, kad ka B 
tulikui trūksta žinių apie Ka ■ 
talikų Bažnyčių. Kur gauti J 
knyga, kuri padės kiekvienam 
katalikui atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji 
knyga, tai “Bažnyčios Istori- 
Knygoje yra trys žemlapiat 
tekste ir spalvuotas žemiu 
pis gale. Knyga kelių šimtų 
puslapių. Kaina tik 75c. Va 
dinasi, už 75c. nusipirkę? 
“Bažnyčios Istorijų”, rasi jot
užtektinai faktų atremimnt 
bedievių zaunų ir tuo pasiro 
dysi sąmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy 
ja” parašyta kun. Aleknos, 
ne, 2334 Sc. Oakley av., Chi 
cago. III.

REUMATIZMAS 
SAUSGĖLE

Nestkanky kitę savęs skaus
mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mfiėlua- " 
glu — raumenų sunkumu: nes B 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę lr dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo _

CAP8IOO COMPOUND nios- ■ 
tis lengvai praftaltna vlržmlnė- B 
tas ilgus; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 50c. per _ 
paėtų 66c, arba dvi už |1.05. ™
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų. ■

J u sti n Kulis ■
3259 SO. HALSTBD ST.

Chi flaffo, TU.

« ■ ■ ■ ■ ■ ■

come” taksus
Failiuokite tas vadinamas

blankas. Jei jas atsakančiai 
išpildysite, tai greičiausia bus 
tas, kad jums nereikės mokėt. f 
Del patogumo ir parankumo 
pildykite tas “income” blan- 

ikas kaip tiktai prasidės 1936 
metai. Tada nebus nei vienam 
galvos skaudėjimo arba ypa
tingas rūpestis. Abelnai, žmo- 

tnės gaudami panašų laiškų la
bai nusigąsta. Žinant dalykų 
stovį, reikia pasakyt, kad čia 
nieko baisaus nėra.

Advokatas C. P. Kai

Su pagarba
to, kad buvo gerai prisireng
ta patarnauti ir dėlto kad žmo

M. Vaičūnienė, 48 k p. rašt., nes laiku išsiuntė laiškus ir 
1927 S. 49 Avė., Cicero, III. pakietus.

Ateikite pas mane visi, ko-1 
rie vargstate ir esate apkra : 
ti| ir 'i.~ „txs a* h ai vaisia. <Ma-

Gerkit ir Reikalaukit
Vtaam Altaėaa 
Mutual THhi

MutualLifluorCo.
4707 8. Halsted St

SURYS - DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

tjABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmos Morgičius

Priimam Lietuvlfikn« Bonos B?1 Atnaujinimo arba lAmokame Ca«h 
Visokios RflSies Insurance — tgnies, VSaulos. Automobilių.

Stiklų Ir t. L

IOI IN P. EWALP 
I OANS and INSURANCE

Jrimi reikalauji pinigų ant Pirmo Mnri.gičio arba 
ap'lr.iudos nuo ugnie-, vėjo. ete ntsisi.uk

810 West 33rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B VĖS
U.rt,<11 M J E-

|65.00 Nauji l’arlor Setai po . . $32.SO
80.00 Miegamų Kambarių Setai ---- 39. TS
95.00 Nauji Radios .......... 47.60
50.00 Drabužiams Plovyklos .............. 29.70
75.00 Alyva Kūrenami šildomi Pečiai 39.50
55.00 Gražūs l’arlor Heaters .............
10.00 Puikiausios Lempos .... 5.76
20.00 Springsiniai M atrašai . .. 9.90
17.50 — 1936 Midget Bailios .... 9.70
6.50 — 9x12 Klijotikos ........ 3.96

Kalėdinės Dovanos ir Toys 
PARSIDUODA U2 i/2 KAINOS 

Pirkite dabar — daug sutaupysite.

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti senų J) morgiSių arba už

traukti naują paskola ant savo namo, atalAauklte

Gediminas Bldg. <& Loan Assn.ųecii
UNDKRjM, pirm. VINCAS PA C KATI 8, karterius

LEONARDAS A. GREFTIN. Sekrrtorbia
4426 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandoa nuo • ryto iki ė vai. vak. Trečiadieniais iki • vai. vakaro. 

.................. ........

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 3171 Tel. HEMlock 8400

CHICAGO, ILLINOIS

ntsisi.uk


6 DRAUGAS A»»jš.aHcn'i o--'-,/4 " - 'i '•

Chicagos Vajininkai Sujudo
Staniulis ir Gilienė Varosi Pirmyn; Straukas 
Pralenkė Stulginskę. Mandravickas Įsistiprina

Cricagos vajininkų stovis 
vakar pasikeitė. Ag. Gilienė 
bandė Staniulį pralenkti, ta
čiau nepavyko. Lyg nujaus
damas pavojų Staniulis gero
kai pasivarė pirmyn. Vadinas 
Marąuette Park nusistatęs ne
pasiduoti nei vienam vajinin- 
kui. Gerb. kleb. kun. A. Bal
tutis anų dienų vajaus vedė
jui yra pasakęs, kad šiame 
“Draugo” vajuj Gimimo P. 
šv. parap. vajininkai turi pa-

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

3,900
2,300
1,830
1,650

Chicago
S. Staniulis, kl. F 
Ag. Gilienė, kl. F 
V. Šemetulskis, kl. F 
A. Kunickas, kl. F 
M. Šimonis, kl. F (De-

troit) 1,600
S. Straukas, kl. F 975
A. Stulginskas, kl. F 675
K. Gaubis, kl. F 450

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Kenosha, Wis.

V. Mandravickas kl. D 3,500
Gary, Ind.

J. Aukškalnis, kl. D 3,045 
Sheboygan, Wis.

J. Vrubliauskas, kl. D 350
Henin, HL 

M. Rovaitienė, kl. D

imti pirmenybę ir laimėti pi- 
rmųsias dovanas. Prie kiek
vienos progos kun. Baltutis 
ragina visus savo kolonijos 
žmones prie skaitymo kata
likiškos spaudos ir tuo pare
mti savo vajininkus. Ir sėk
mės to, kaip matome, gražios. 
Kur du, trys stoja, ten visuo
met daug padaroma.

Vestsidietis vaj. S. Strau- 
ka vakar pralenkė cicerietį 
Stulginskų. Matomai, jis pa
būgo K. Gaubio, kuris pradė
jo jam ir Stulginskui, taip 
sakant, ant kulnų lipti.

Kenosha, Wis., vajinlnkas 
Mandravickas tikrai “man- 
dras”. Bijodamas, kad Aukš
kalnis vėl nepralenktų, vakar 
prie turimo taškų skaičiaus 
dar pridėjo 400 ir tuo būdu 
žymiai nuo Aukškalnio pasi
varė pirmyn.

Rytoj, be abejonės, pama
tysime naujus vajininkų vei
klos rezultatus ir atmainų jų 
susikrautuose taškuose.

naujų žinių. Reiktų sušaukti 
susirinkimas ir pakviest! dr. 
Račkų papasakoti tas žinias.

SLRKA vajus. Su sausio 1 
d. prasideda Susivienymo nau 
jų narių vajus. Visos kuopos 
turėtų sujusti gavimui naujų 
narių. Ateinančių vasarų Clii- 
cagoj bus jubiliejinis Susivie
nymo seįmas.

ūkio derlius apkainuojamas 
$269,109,000. Produktų kainos 
tačiau žemesnės negu buvo 
1934 m.

Lovoj Kalėdas praleido. UI.
vai. gub. Homer šių metų Ka 
ledas lovoj praleido. Pagavo 
šaltį.
• Nubausti ketun anglių dy- 
leriai. Municipalis teisėjas

Ligoninėj. J. Krotkas, sta-'llasten šiomis dienomis nu 
mbus labdarys, Metropolitan baudė keturis anglių dylerius 
State Bank vice prez. jau virš už svorio nusukimų. Nubaus- 
savaitė kai guli Šv. Kryžiaus ti: T. Bagnasco, 1439 Cly- 
ligoninėj, kurioj savo lėšomis

vasarį St. Louis Cardinals 
beisbolės tymas vyks žaisti į 
Havana, Cubon, “exibition” 
gėmį. Garsusis metikas “Di- 
zzy” Dean bijo tik viėno va
ndens. Jis tiki, kad ant van
dens jam reikės sirgti.

350 mylių į valandų. Auto
mobilių lenktyninkas Ab. Je- 
nkins sako, kad jeigu vyriau
sybė leis, bus padirbdintas 
lenktynių automobilius, ku
riuo bus galima daryti 350 
mylių į valandų. Iki šiol Sir

minti 1935—36 metų periodui Lietuvis raisijonierrus Kini.
spiritų. Viso bus pagaminta 
apie 4 mil. litrų. Pusė šio kie
kio bus sunaudota gėrimams 
gaminti, o kita pusė bus dehi- 
dracijos reikalams — maišyti 
į benzinų. Ligšiol spirito vie
name jo gamybos periode bū
davo pagaminama tik apTe 2 
mil. litrų.

Valančiui paminklas. Did
žiausiam Lietuvos blaivybės

joje. E. Prielaida yra misijo- 
nierius Kinijoje, kuris savo 
nuolatinės buveinės kaip ir 
neturi ir apaštalaudamas jau 
daugelį vietų yra apkeliavęs. 
Be to, darbuojasi saleziečių 
oratorijoje Lin Chow.

200

VAJININKŲ DĖMESIUI

VETINĖS ŽINIOS

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

NORTH SIDE - generaliu 
agentu yra K. Šerpetis.

CICERO — generaliu agen
tu yra V. šemetulskis.

WEST SIDE ir T0WN OF 
LAKE — generaliu agentu y 
ra Brolis Vladas Cibulskis.

BRIGHTON PARK — ge
neraliu agentu yra F. Gubys- 
t*. 1 ! ' :

MARQITETTE PARK — 
generaliu agentu yra St. Sta
niulis. • I 'Įflg

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.

General iams agentams, ku
rie yra įstoję į vajų, už at
naujintas 1936 m. “Draugo” 
ir “Laivo” prenumeratas, ta
ikai nebus duodami; jie, kaip 
ir visi kiti vajininkai, taškus 
gaus tiktai už naujus skaity
tojus, skelbimus, parduotas 
knygas ir t.t.

PASTABĄ. Į naujų skai
tytojų skaičių įeina ir visi tie 
kurie prieš metus yra prenu
meravę vienų ar kitų laikraš
tį ir po to ncatnaujinę prenu
meratos. Vajaus Vedėjas

SERGA

BRIGHTON PARK. — A- 
leksandras Valiulis, 4024 So. 
Rockwell St., susirgo. Gimi
nės ir pažįstami prašomi ap
lankyti.

Susirinkimas kat. spaudos 
reikalu. Po Naujų Metų Cice
ro je bus šaukiamas veikėjų 
susirinkimas pasitarimui ka
talikiškos spaudos reikalu. 
Tokie sus-mai turėtų įvykti 
kiekvienoj kolonijoj. “Drau-
go” redakcija visur mielai 
pasiųstų savo atstovų prane
šimui padaryti.

Įspūdingos Kalėdos. Kalė
dos šįmet visose Chicagos lie-

yra įrengęs vienų kambarį.

Mokinių skaičius. auga. Ka
talikiškųjų mokyklų Chicago 
arkidiecezijoj viršininko kun. 
D. Cunningham pranešimu, 
mokinių skaičius pradžios mo 
kyklų pirmuose skyriuose šį
met siekia 20,407. Pernai bu
vo 20,244.

Išmokės dividendus. Valsty 
bės auditorius Ed. J. Barrett 
praneša, kad depozi toriam s 
dviejų uždarytų bankų — Pi- 
nkert State bank ir Park Ri-

bourn av.; J. Zvolinski, 2746 Malcolm Campbell “Blue- 
S. Spaulding av.; D. Buss, bird” automobilius laiko re-
3414 W. 155 St; ir H. Peters, 
1751 Monroe St.

Mokytojų suvažiavimas. Ka 
ledinių atostogų proga, Illi
nois valstybės mokytojai su
šaukė suvažiavimų Springfiel- 
de.

Sugauti langų daužytojai
Ant Division gatvės policija 
sugavo dn langų daužytojus: 
Juozų Senkelį, 1826 Ever- 
green av., ir I. Kasoff, 2307 
Iowa St. Kiti trys pabėgo. Pa-

dge State bank bus išmokėti skutinis jų vandališkas dar- 
dividendai. Iš pirmojo bus bas buvo saliūnas 2003 Divi- 
išmokėta $15,479, iš pastaro
jo $77,500.

sion av.
Pašautas krautuvininkas.

Turės atsakyti. Broliai Le- Susišaudant su dviem plėši- 
ckneriai ir F. Evans turės tei-, kais, kurie norėjo apiplėšti
sme atsakyti už sumušimų J. 
Spitliaus, gazolino stoties 
4050 Archer avė., savininko. 
Sumušė už tai, kad Kalėdų na 
ktį nepataisė jų automobilio.

L. V. “Dainos” choras. Po
kalėdinių atostogų L. V. “Dai 
nos” choras pirmų pamokų 
turės sausio 8 d. Norintieji 
įsirašyti kviečiami tų dienų, 
8 vai. vakare atsilankyti j 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklų, West Side, kur būna 
choro pamokos. Chorui vadot- 
vauja varg. J. Rakauskas.

Deda aukas. Musoliniui at
sišaukus, kad visi italai auko- 
tų auksų, sidabrų ir kitokį 
metalų tęsimui karo su Etio
pija, ir Chicagos italai buvo 
suaukoję auksinių žiedų. ItaO 
lijos konsului tų aukų nepri
ėmus, kadangi draudžiama au

tuvių parap. bažnyčiose buvo i ksas išvežti iš J. A. V., vie- 
labai įspūdingos. Nežiūrint toj tų aukų, italai sudėjo

krautuvę, pašautas W. Zim- 
mermann, 2033 Madison St.

Pažino plėšikų. Bruno Pa
navas, 4415 S. Wood St., po
licijos stoty per plėšikų 
“show up” pažino plėšikų 
Walter Klosek, 118 m., 1634 
W. 44 St., kuris gruodžio 18 
d. sumušė T. Parų ir atėmė 
8 dol.

Gyvačių iškamšos Fieldo 
muziejuj. Fieldo muziejus šio
mis dienomis gavo septynias 
įvairias nuodingųjų gyvačių 
iškamšas.

šalto oro ir pustomo sniego, 
per piemenėlių ir visas kitas

$6,000.
Geresnis buvo derlius. Fe-

Mišias bažnyčios buvo pilnos' deralės ir valstybės agrikul-
žmonių.

Reiktų padaryti susirinkv-
mas,
Al.

tūrų departamentų praneši
mu, Hlinois valstybėj praėju-

Nuolatiniai sunkumai teuž- 
grudina tavo darbštumo dva- 
šių. Teprirengia jie tave prie

o dar didesnių sunkumų.
apaštalui vysk. M. Valančiui |__________ *
Kaune pavasarį bus pastaty
tas paminklas. Vysk. figūrų

LIETUVIAI ADVOKATAI:

daro skulp. Grybas.

Nevalia skleisti neapykan-
kordų — 301 mylių į valan
dų. Sakomo autornobiliaus mo 
toras turės 2,400 arklių jėgos. tų. Indijos vyriausybė nese-

Aštriai baus už vaikų pa
grobimų. Prancūzų teisingu-

niai konfiskavo ir uždraudė 
platinti knygų, kuri begėdiš-

mo ministeris, sužinojęs apie kai puolė kunigijų ir iSpažin- 
vieno profesoriaus vaiko pa- Indijos įstatymai draudžia
grobimų Marselyje, pavedė 
savo ministerijai tuoj pareng
ti ir pateikti parlamentui įsta 
tymo projektų, kuriuo būtų 
numatomos aštrios bausmės 
už vaikų grobimų.

Daug svaigalų. Lietuvos spi tuv«. 
rito varyklos jau pradėjo ga-

visokių spaudų, kuri neapy- 
kantų ar paniekų skleistų 
prieš religines bendruomenes.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pirmoji sauiudystė — zui

kio. Ant naujo Iowa - Illinois 
Memorial tilto tarpe Betten- 
dorf ir Moline pirmoji sauzu- 
dystė buvo — zuikio. Bėgęs i 
tiltu iš Iowa pusės ir pama
tęs sargus III. pusėj zuikis 
nušoko nuo tilto.

Vandens bijo. Ateinantį pa-

COAL
ANGLYS

AUKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS

,, v- ■, ■, nv • pavaduotojas dėl Pocahontaa:M. Rackus parvežė daug derlius negu 1934 m. Hlinoiso j jįine Run ......................... $ 5.75
Lump, Egg ar Nut .............. 6.00
Screenings ................................ 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
Kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vą^arais

Tel. KEDzie 3882

Grįžęs ir Lietuvos dr.' šių vasarų buvo geresnis ūkio

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50
Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais .............. 1.50

4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina .................. 75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ..................................50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais.......... 40
7. Mlaldų Knygelė, juodais viršeliais ............................... 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

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

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

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

1.
2.
3.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best substitute for PoraBontas:
Mine Run ................................... 8 5.75
Lump, Egg or Nut ................ 5.00
Screenings ...................................... 4.75

Dlrect from the Mine. — 2 ton 
Įninlmum.

Gali Day or Niglit
KEDzie 3882

Jūs galite gauti aukščiausios 
rūšies anglis už pigias kai
nas pas

TUMONIS COAL GO.
12056 SO. HALSTED ST. 

TEL. PULLMAN 8296

Res.: 10742 S. WABASH AV. 
TEL. PULLMAN 8092 
Greitas — Geras

Patarnavimu
4*

PARDAVIMUI BIZNIS

DEL SALTO ORO 
DIDELI

BARGENAI

$3.00 Pilnos Mieros Gražios 
ir šiltos Kaldros

$1.65
$12.00 — 70 x 80 Dubeltavos 
100% ėriukų vilnų Kaldros

$6.75

$18.00 Naujos Mados 
Springsiniai Matrasai

$8.95
$9.00 Baltos Vatos pilnos 

mieros matrasai

$4.95
$10.00 Dubeltavi garantuoti 

Coil springsai lovom

$4.98
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Didžiausia krautuvė 
Bridgeporte.

Patogiausia vieta pirkti.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas

Pasiklausykite Mūsų Gržių 
Radio Programų kas Nedėl- 
dienį, 11-tų valandų, iš sto
ties WGES.

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

Parsiduoda kepykla ir įrengta krau- 
Sena, gerai išdirbta biznis.

Box 517 
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 
arba šaukite 
CANal 7790

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 WENtworth 8713 
valandos 5 Iki 8 vakarais

mieste 11X W. Washlngton St. kamb. 
767, telefonas STAte 0917.

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. YVASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

REIKALINGA DARBININKĖ

Reikalinga moteris prižiūrėti pus
antrų metų vaikutį. Tiktai tokią 
kuri gali gyventi ant vietos. Geri 
namai ir geras mokestis.

CANal 9719

PARDAVIMUI TAVERNA

Parsiduoda gerai išdirbta ir labai 
graži taverna. Dabar proga pigini 
nupirkti.

4070 Archer Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčloe

vakarais < Iki 9 
Telefonas CANal 1176

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 9600

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’35, 6 Sedan. kaip naujas, garant............................... S 875
BUICK '35. 6 Club Sedan 41. garant., kaip naujas ----- 745
BUICK '34, 5 Sedan 57, pirmos rūšies, garant........... 725
BUICK '34, 5 Sedan 47, ngr geresnio, garant............... 695
BUICK '34. Club Sedan 91, labai pulkus, garant.......... 795
BUICK '33, 6 Club Sedan 91. tobulas karas................... 595
BUICK '33, Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus................... 545
BUICK '32, 5 Coupe 96, tolulam stovy............................ 855
BUICK '32, 5 Sedan, labai pulkus karas........................ 425
BUICK '31, 5 Sedan 57, Svarus karas toublam stovy . . 275
BUICK '31, 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina, .. 295
BUICK '29, 6 Sedan, geras karas, bargeno kaina .... 95

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

garant., ............ ..................................................... 8 1395
CADILLAC '32, 5 Sedan, pulkus karas, kaip naujas.... S45
CADILLAC '29, Town Sedan. žemai apkainuotas.............. 146
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan, negalima atskirti nuo

naujo................................................................... 576
CHRYSLER '36, 5 Sedan, trunk, kelis mgnestua varto

tas, garan............................................................. 745
FORD '35, 2 pasaž. Ooupe, mažai vartotas, garant.,.. 565
LA SALLE '34, 8 Sedan. naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai gražiai Išrodo .................. 325
LA SALLE '30, 6 Sedan, geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '30, 6 8edan, apkainuotas pardavimui, geram

stovy.............................................................................. 245
OLDS SIX '34, 6 Sedan, Trunk. kaip naujas, garant., . . 546
PACKARD '32, 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 675 
PONTIAC '86, 5 Sedan. Trunk. NAUJAS KARAS, ne

vartotas ..................................... DIDELIS SUTAUPYMAS
TERRAPLANE '84, 5 Sedan. mažai vartotas. Išrodo

naujas ....................................................... 435
TERRAPLANE '33. 6 Sedan, tobulam stovy ................. 375

Puikiausias atakas vartotų karų kokj dar esame siūlę. Kiek
vienas tobulai išrodo Ir veikla. Kąlnos žemnsnės negu Mle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.'

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
6 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05
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SVEIKATOS REIKALAI 
LIETUVOJE

Lietuvos gyventojų sveika
ta rūpinasi vyriausybė ir sa- 
vivaldybės. ftiuo metu yra 
Lietuvoje (iii ligoninės, kurių 
i) išlaiko valstybė, 33 — savi
valdybės ir 24 — privatūs 
asmens bei organizacijos. Vi
sose ligoninėse yra 3.146 lo
vos. Vidutiniškai ligoninėse 
gydosi kasmet po 45,000 žmo
nių.

Ligoninėms išlaikyti tiek 
valstybė, tiek savivaldybės 
kasmet išleidžia dideles su
mas. Šių sumų tik maža dalis 
grįžta, nes valstvliės ir savi
valdybių ligoninėse gydosi 
daug beturčių, kurie už gyly- 
n
u

I

(Acme Photo) . , .
Etiopiečių karinis “taucius”. Jie yra perėję į italų pusę ir kovoja prieš Etio

pijos imperatorių. Jie yra šiauriniame karo fronte ir pasižymi drųsa ir žiaurumu. 
Daba karo veiksmai yra apsistoję, tai jie tur laiko rengti tokius “tajcius”.

DABOKLĖJ SUVALGĖ 
MAKflKiNIUS

Šiaulių, Pramonės gatvių

' Skabeikos dar vienas pažįsta-1 Pats sugaišau du mėnesius 
inas ir išpasakoja jam, kad skaitliuoju draugiškai 200 

I Druskis pasinaudoja jo bro- dolerių. Prisidėjo dar viena 
lio palikimu. Pagaliau, neper- kita smulkmena ir aš dau- 
seniai, visiškai į Lietuvę, at- giau jum negaliu duoti kaip kertėje buvo rastas nusigėręs
važiuoja ir pats Druskis. Jie- 1,000 .itų. iki sąmonė* netekimo pil.
du ir susitiko. Druskis iš pra- Ro<1_ viw)kius pu. Brazys. Jis buvo atgabentas
džių gynėsi, bet kada Skabei- pierėUug> aižkino> Rad jįg ge. į 111 pol. nuovadų. Ant ryto
k“ jį galutinai piispyrė, jis rQg širdies, bet teismas ilgai ^ni<vs» atsipagiriojęs, su-
pasisakė tegavęs 1000 litų ir , , . . . ...........—-<1:1-1-. •----- ajf . . -. bylų svarstęs, ni. ta.ro, nat.

• inos Skabeikai grųžinsiųs. 81 , • 01 v -i • a •, „ , . , Druskis Skabeikai turi sumo
kėti tris kart tiek, būtent,
3,000 litų.

— Nu, aš dar nenusileisiu 
— pasakė Druskis išeidamas.
Už mano gerų širdį, už ižrū- 
pinimv man taip atsimoku. *

mų ir išlaikymų neturi kuo 
užsimokėti. Pereitais metais 
ralstvbė nurašė numatytų gau 
i už gydymų 700,000 litų, o 

šiemet dovanojo jau 500,000 
litų.

nerikams gydyti ambulatori
jų įsteigti dar 70, po vienų

mažesniuose
• ndidesniuose ir 

miesteliuose. Venerikai’Lietu- 
Kiek seniau žmonės ligoni- • V()je yra gydomi veltui, 

nių vengdavo, gydydavosi Sergantiems tuberkuliuozu 
daugiau namuose. Bet pasku- j vra g ligoninės bei sanatori- 
tiniuoju laiku jau visi įver-J jos ir 10 dipanserių, kuriuos 
tina ligoninių reikšmę ir jo- į išiaiko Į^vaį su tuberkuliuozu 
mis daug daugiau naudojasi. Į draugija.
Dėl to dabartinių ligonrų jau Į visose ligoninėse dirba pri- 
nebeužtenka. lenką statyti) tyrę savi įvairių ligų specia-

LENGVAI NEDUOKIT i4'7kęs
NIGINiy ĮGALIOJIMU

Amerikon pažadėjo visų rei
kalų išaiškinti ir tuos pini
gus išgauti. x

naujas ir didinti senąsias. Sa
vivaldybės naujų ligoninių y- j 
ra pasiryžusius pastatyti dar 
dešimtį.

Be ligoninių, valstybė ir sa
vivaldybės medicinos pagalbų 
gyventojams teikia dar am
bulatorijų yra kiekviename 
mieste. Jomis naudojasi dau-

listai. Sergant, jau nėra da
bar reikalo vykti į užsienį pas 
garsius gydytojus, ’ kaip tai 
būdavo seniau. Dabar Lietu
voje yra medicinos žinovų nei 
kiek neblogerfhių už anuos. 
Tai supranta ir gyventojai, 
nes į užsienius gydytis jau

giausia neturrijigioji, kuriems 
privatūs gydytojai dėl lėšų i Lietuvoje rūpinasi sveikatos 
stokos nėra prieinami. Ambu- departamentas, kurio direkto- 
latorijose sergantieji gauna rium* >'ra dr. J. Miciūnas. 
veltui arba už mažų atlygini- Ts&.
mų vaistų ir kitų gydymosi
priemonių.

Paskutiniuoju laiku vyriau-, 
sybė pradėjo plačiai kovų su 
venerinėmis ligomis. Šiuo rei
kalu yra išleisti net special
ius įstatymai venerikams gy
dyti tuo tarpu yra 30 įstai
gų. Norima venerines ligas

<ulgė savo marškinius ir mė
gino valgyti kitus rūbus.

kalba buvo prie liudininkų. 
Skabeika kitų pakurstytas 
patraukė Draskį teismo atsa
komybėn.

Ar tamsta prisipažįsti kal
tas, — klausia teisėjas Drus-
“i-

— Kokia čia kaltė p. Tei
gėjau, jei aš jam iš Ameri- 

1 kos atvežiau pinigų.
— Bet kiek! Tu man tik 

šimtųjų daJį težadi atiduoti. 
Man gi 10,000 priklauso.

— Bet iš kur tamsta žinai f 
Jei aš nebūčiau pamokinęs, 
pasakęs, tai iki šiai dienai 
nieko nebūtum žinojęs, ir tie 
pinigai būtų palikę bankuose 
rudyti.

— Kiek gi tamsta pagal 
duotų įgaliojimų pinigų ga
vai! — klausia teisėjas Drus- 
kį.

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Kuo galutinai ši byla bai-
. 1 • rivi • Chicago, III.—"Kuomet tik vitlu-

gsis Slinku pasakyti. Ilk vie- rtai neveikia ar nemala linu Triner’s
na aišku, kad labai dažnai Luitt*r «uo«rdtiai rūkomam

’ ! duoju visiems. —
lengvai duodamų pinigi- Pavius.

Mrs. Susanna 
dėl
nių įgaliojimų, dėl visokio. Nedarykite bandymų su visokiais 

... . ... _ į vaistais. Imkite Triner’s Blttor Vynų,
turto palikimo nukenčia 11111- kuris per pastaruosius 44 metus pri-

“ J- A murilrnin ir i rodė save atsakančiu vaistu dėl ūž
ti Alltel moję n ; kietėjimo, gasų. prasto apetito, gal

vos skaudėjimo, neramaus miego Ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

sų žmones 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 1

Tsb. ilų Ūgy. visose vaistinėse.
TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINELinksmoji dvasia nevisada 

nušviečia dienų. Didvyriška 
pasilikt džiugingu tada, kada 
'diena pilna kartumų.

Lietuvoje pabuvęs trejetų 
mėnesių, Druskis išvyko į A-

dėl amerikiečio 
palikimo.

IRomo Skabeiko brolis įSkabeikos i- 
galiojimų ir reikalingus do
kumentus, tai bylai duoti ei-

Byla Joseph Triner Company, Chicago

prieš karų išvyko į Ameriką.
Ilgų laikų jis susirašinėjo su ,

... , ... ... . gų’. Laukia Skabeika menesi,savo broliu, dar keliolika kar-1 . v. .
. , , , . . antrų, o jau 1 trecių mėnesitų jam ir dolerių buvo atsiun-1 * , . , ‘. . . , .. . įgavo iš Druskio laiškų, ku-tęs, bet po karo jis nuo jo ne-1 . .. , , , ’

, ... . . Iriame jis praneša, kad brolisgavo nei vieno laiško. Argi ....
-1 rv' > r. - nebuvo vedęs ir .kad Amen-mazai kad per Duvflsiaš ufe-.l / k... I J. .

kos valdžia dariusi pastangų 
surastisaulines siflffftes zuto! Vadi

nas, žuvo ir Skabeikos brolis, 
— galvojo jisai, ir nebedarė 
jokių pastangų su savo broliu 
[susižinoti. 1924 metais, iš A- 
’ merikos atvažiavo į Lietuvąbeveik niekas nebevažiuoja. ,

Visais sveikatos reikalais I P»s‘8ve&moti >
Druijkisu ųPajpitsakojo

DARIUI IR GIRĖNUI PA
MINKLAS BUS PA
STATYTAS 1936 M.

Sumanymas pastatyti Da
riui ir Girėnui paminklų bu
vo iškeltas tuoj, kai tik atė-

Lietuvoje išnaikinti. Dėl to tų j0 žinia, kad šie du didvyriai 
30 įstaigų yra mažoka. Savi- žuvo ties Soldinu. Buvo su- 
valdybės yra pasiryžusios ve- darytas ir specialus komite-
-------------------------------------- tas. Lietuvos vsuomenė ir

Į ,langelis užsienio lietuvių tuoj 
pradėjo siųsti paminklui sta
tyti aukas. Jų ligi šiol susi
rinko jau daugiau kaip 100,- 

I 000 lt. Šie pinigai guli ban
ke ir laukia ligi komitetas 
juos panaudos minėtam tik 
slui.

Tačiau sumanymo įgyven
dinimas užtruko. Iškilo klau
simas kurioje vietoje tiems 
didvyriams paminklų statyti 
Vieni siūlė vienur, kiti kitur, 
ir ligi šiol tuo reikalu dar ne
susitarė.

Vis dėlto paminklui vietos 
• klausimas bus išspręstas dar 
I šiemet. Visų reikalų atidėlio- 
j ti lyg jau ir nebepatogu. Yra 
Į trys pasiūlymai paminklų sta
tyti — Aleksote, Parodos aik
štėje ir kur nors pačiame 
mieste. Greičiausiai bus nu
tarta paminklų statyti kurio
je nors Kauno aikštėje. Sta
tybos darbus norima pradėti 
jau ateinantį pavasarį ir bai- 

! gti ligi liepos mėnesio, kad 
•Soldino tragedijos trijų melų 
sukaktuvių proga, galima bū
tų jį atidengti. Tsb.

KAZIMIERO BARTAVHKO 
mlrtlej padčkonėj. tiipusioj 
gruodžio 7 <1. (No. 28H) "Drau
go” buvo praleista vėlionio 
žmona Paulina. Turėjo būti 
— Nuliūdę Uoka: Moteris, Hū- 
nUH, Dukterys tr Giminės.

tras
Druskis apie amerikiečių lie
tuvių gyveninių ir priminė 
Romui, kad jo brolis tarnavo 
Amerikos kariuomenėje, žuvo 
fronte ir jis galįs iš Ameri
kos valdžios gauti, t. y. išrei
kalauti tam tikrų gana dide
lį atlyginimų, kurį valdžia vi
sų žuvusių giminėm yra pas
kyrusi. Tas atlyginimas sie
kiąs arti 10,000 dolerių. Ro
mas Skabeika buvo apie tai 
girdėjęs, bet nežinojo, kokiu 
būdu tų atlyginimų būtų ga
lėjęs iš Amerikos valdžios iš
reikalauti, nedarė jokių pa
stangų. Be to, jis manė, kad 
jo brolis per tų laikų turėjo 
apsivesti ir tų atlyginimų 
kas-nekas, o jo žmona tikrai 
gavo. Druskis, žinoma, ir

žuvusiojo gimines, 
juos surado Amerikoje. Bū
tent, Amerikoje prisistatė kaž 
kokie neaiškūs Skabeikos pus 

1 broliai, kuriems valdžia dar 
pinigų neišmokėjusi. Baigda
mas laiškų, jis pareikalavo, 
kad Skabeika atsiųstų vals
čius paliudijimų, metrikų 
nuorašus ir kita.

Advokatams apmokėsiu, 
sau dalį už turbacijas pasi
imsiu, bet ir tau, Romuk, už
teks iki gyvos galvos, — rašė 
Druskis.
' Skabeika išsiuntė visų, ko 
Druskis reikalavo ir laukė 
žadėtų pinigų. Praėjo pU3ė

— A vot gavau 5,000 litų. 
Jei taip, tai taip, man sveti
mų nereikia. Advokatui išmo
kėjau 350 dolerių, tai pagal 
dabartinį šito kurso kiek bus !

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

' t’t VA S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

FtEPublic 8340

metų, praėjo metai, o vis nie
ko ir nieko. Vaikščioja žmo- 
bus į Užsienių reikalų minis
terijų, kalbino, skundėsi, bet 
nieko nepešė. Pagaliau ir jis 
pats numojo ranka, pradėda
mas nebetikėti, kad ten ištik- 
rųjų kokie nors pinigai Ame
rikos valdžios buvo paskirti. 

Tik štai, per pasaulinį lie-
pats nežinojo, ar Romo bro- ftuvių kongresų atvažiuoja

A.
SIMAS PILIPAITIS
Mirė gruodžio 25 d., i 935

m.. S: 40 vai. vakare, sulau
kęs 4 4 metų amžiaus.

Kilo IS (lakių apskričio, Gei- 
gaudiSklų, parapijos. Mastaičių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 33 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolj Anlaną. Svogerką Oną. 
pusbroli Rokų JurkSų Ir jo 
moterj Marijonų, broldukres, 
brolsūnus ir gimines; o Lie
tuvoj brolj Jonų. 2 seseris Ma
rijonų ir Elzbietą Jocaitlenę, 
jos Šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotus 2422 W. 
«9th 8t. Tel HEMIock 2S«7.

Laidotuvės Jvyks pirmadieni, 
gruodžio 30 d. IS namų S 
vai. ryto ims atlydėtas J Gi
mtino F’nn. Avč. M a r. pa ra p. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. l*o pamaldų bus nuly
dėtas | žv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiiSme visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stainus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Ilmlla. ėvogerka,
Pusbrolis Ir filminės.

laidotuvių 
Petkus. Tel.

direktorius A. 
UlCcro 2100.

M “DRAUGAS”JUMS DUODA
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klan- 
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Ziuių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas ii Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

L0. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesini 75c; per išnešiotojų — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

I

VENETIAN IfflNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lą ir Orabnamią

Didžiausia paminklą dirbtuvė 
Chicagoj

Snviri 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesuią Chicagos Lietuvią

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra fa* moteris 
oatamautoia.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TONT ’utvlrtlna visokius o- 

rganus žmoga—, sistemoje, pataiso 
apetitų, sureguliuoja virtklnlmo apa
ratų Ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai Ir pa
daro Jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai 1 keistų 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčloee. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrų NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotojų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių 36c Ir 
lėc.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. lachawicz 
J. LMmiiB

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

4092 Archer Avė. 
Phone L/\Fayette 3572

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

Th» only »«r yoar body o«n elean out 
Aelda »nd polaonous waataa from your 
blood la thru 9 tnllllon tlny. dellcate Kld- 
nay tubaa or flltars. būt t»a*are of chaap. 
draatle, Irrltatlns drus* It functlonai 
Kidnay or Bladdar dlaordara malta you 
aurtar from Oattlns Ūp NI«bU. Naryoua- 
naaa, Ltt Palna. Sackache. Clrclaa Undar 
Kyaa. Dlaalnaaa Rhaumatlc Palna. Acld- 
ity. Burnine, gmartlne or įtekinę, don't 
take chancaa. Oat thą Doętor'a euaran- 
aad sraarrlstlon aalladtL 

Taa)
praa<Wor_ rlstlon aallad Cyatea (Biaa- 

orka faat, aafa and aura. In 48- - vlti---

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
fl. Petkus 
J. E. Railziiis 
S. M. Siutas

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 We8t 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

tioura lt muat brlne n»w yltality, and la
you up In ona «e»k ar

atnrn o*----- *--------‘-----
"ratas aoata only 9e n
euarantaeri te fla 
money back an rat. _ __ _ - -
Cyatas coata only 9r a day at drueelato 
and the euarantee proteete you.

of ampty pąckaee.
drueelata I. J. Zolp 1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

RHEDMĄTĮSM J.f.EutaitiS
-Agony Starte To Leave in 

24 Houre 
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—hov thls old irorld 

dora mako progrenn—nnv mmca a 
praacrlptlon whlch Is knnvti to phar- 
maelata an Allenru and arlthln 48 
houre aftar you etart to tako thln 
airlft ketine formula paln, agony and 
Inflammatlon rauoed by ezcesa urlo 
seld han atarted to dopnrt.

Alląnru dona just what Ibis notten 
says lt wlll do—lt Is gnsrantnod. Tou 
can got one gonarnas bnttlo at load- 
Ine drugatoros ovoryvrboro for 8| 
centą and If lt doesn't brlng the Joy- 
aus rssults you azpact—your aonsy 
trbnla hąartedlv roturne£

4605-07 So. Hermitage Ave.Į 
Phone YARds 1741—1742

hMcz ir Sbs”' “Pl“U’hone Canal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo)
Kalėdinis “raidas” senoviškomis šlajukėmis Lincoln parke Chieagoj. 

šlajukės yra 75 metų senumo.
Tos

, .. ...

(Acme Photo)
Vieta naujam tvenkiniui per Tennesse? upę. Brūkšniais paženklinta vieta eis 

naujai planuojamas tvenkinys, kurs bus vienos mylios ilgio ir 85 pėdų aukščio. 
Tai jau bus ketvirtas ant tos upės tvenkinys. Šis tvenkinys atseis 29 milijonai do
lerių. Trenkimo dėka upe galės plauk inėti garlaiviai 600 mylių ilgiu.

(Acine Photo.)
Demokratų senatorius James A. Rteed. 

.Jisai iki šiol kritikavo Roozevelto adminis
tracijų, o dabar pareiškė, kad stojus į kovų 
prieš tų administracijų. ___

(Acme Photo.)
Nauji medicinos ir dentisterijos rūmai prie Illinois universiteto. Atseis $1,- 

220,000. Bus pastatyti prie Polk ir Wood Sts. Chieagoj. Prie šių rūmų pastatymo 
prisideda Washingtono vyriausybė. Iš minėtos sumos 30 nuoš. bus dovana, o 70 
nuoš. bus paskola.

(Acme Photo.)
Vienoj iš telefonų knygų rado $35. Vie

nas paukščių prekybininkas Chieagoj nuo va
gių buvo paslėjęs minėtų sumų telefonų kny
goj. Knyga su pinigais pateko atgal kom
panijai. Kai kompanijai buvo duota apie 
pinigus žinių, tai knygos buvo kratomos ir 
išvienos jų iškrito $35.

(Acme Photo)
Naujas Muziejus Jeruzalėj. Tame muziejuje bus sudėtos Šventosios Žemės is

toriškos brangenybės. To muziejaus pastatymui John D. Rockefeller, Jr., yra au
kavęs 2 milijonus dolerių.

(Acme Photo.)

Policmonas įspėja automobilistus pirktis 
miesto ir valstybės laisnius prieš sausio 1 d. 
Šiemet laisnių reikalavimas bus griežtesnis, 
negu praeity.

(Acme Photo)
Trys kinietės, viešnios iš Shanghai, vizituojančios Chicagos universitetų rodo, 

kad jos moka padaryti snieginį žmogų. Tų žmogų jos padarė nežiūrint didelių 
speigų.

(Acme Photo)

Kansas valstijos gubernatoriaus Landono vieškambaris Kalėdų dienoj. Matosi 
&ts gubernatorius, jo žmona ir vaikai. Landon pagarsėjo tuo, kad jis numato
mas respublikonų kandidatas į prezidentus.


