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PREM. LAVALIS VOS IŠGELBĖJO 
SAVO VYRIAUSYBE

ROMA PRIPAŽĮSTA ITALŲ
NEPASISEKIMUS ETIOPIJOJE

Trys etiopiečių gausingos 
grupės apsupa Makale

PARYŽIUS, gr. 29. — Pre-. ROMA, gr. 29. — Žiniomis 
mjeras Lavalis su savo minis-1 iš Asmara, kur yra italų va- 
terių kabinetu vos išliko savo dovybės centras, etiopiečių 
vietoje, kai parlamento opo- partizanų grupės privertė- i- 
zicija pradėjo jj akėti dėl jo talus atsimesti nuo Takazze 
nusistatymo Italijos Etiopijos upės.
karo klausimu. Čia oficialiai paskelbta, kad

Premjeras su dideliu sunku- ' du pašauti italų lėktuvai bu
mu kaip tik išmaldavo pasiti- i vo priversti nusileisti etiopie- 
kėjimų. Už jį paduota 296 bal 1 &ų fronto pusėn. Tačiau la
sai, o prieš 276. Jo kalba bu- kūnai suspėjo sunaikinti lėk- 
vo tikrai nepaprasta, kad ap- tuvus ir pasprukti nuo etio'- 
gynus save ir vyriausybę.
Tarp kitko jis kalbėjo:

“Klausiu savęs, kuo aš nu
sikaltęs Prancūzijai, jei esu 
taip karčiai puolamas! O juk 
aš esu ištikimas ir T. Sųjun
gos nuostatų principams.”

Premjeras Lavalis ir toliau 
pripažino, kad svarbiausios
jo pastangos yra apsaugoti šonų apsupa Makale, kur
Europa nuo karo. Kad tai at- . . .. .1 ,, . v _. ... italai įsitaisę neprieinamasiekus, negalima prieš Italiją 
panaudoti jokių militarinių 
sankcijų. Tarp šių sankcijų 
yra žibalo “-embargo” sank
cija. Mussolini yra pareiškęs, 
kad ši sankcija priklauso ka
ro sankcijų rūšiai.

Premjeras pasisakė, kad T.
Sąjungoje Prancūzija stovi 
greta Anglijos. Sakė, kad po 
Naujų Metų jis iš naujo im-' 
sis priemonių, kad Italiją su
taikius su Etiopija. Kokiu bū 
du, jis nesakė. Suprantama, 
kad Etiopijos kaštais.

piečių, kuriuos tuojau puolė 
kiti lėktuvai su kulkasvai- 
džiais.

ADDIS ABABA, gr. 29. — 
Primityviai ginkluotos etio
piečių trys gausios grupės a- 
takuoja italus Makale bare — 
žieminiam karo fronte. Atsi
ėmė Abbi Addi miestelį ir iš

Maracay mieste laidojamas miręs VenezuelSa respub 
likos per 27 metus diktatorius gen. Juan Vincente Go- 
mez. Jam mirus, krašte pasireiškė riaušės, žmonių žu
dymai. (Acme Photo).

4* *

LAIDOJAMAS VENEZUELES DIKTATORIUS I. Sąjungą turėto LIETUVOS GINKLAVIMUISI FONDAS 
veikti prieš SPARČIAI AUGA
Vokietija KAUNAS. — Kariuome

nės tiekimo valdybos žinio-
------- --- mis, per lapkričio mėnesį

NEW YORK, gr. 29. — T. ginklų fondui grynais pini- 
Sąjuūgos skirtas aukštasis gaiš paaukota 50,147.57 lt. 
komisionierius Vokietijos žy- Tuo lipidu grynais pinigais 
dais pabėgėliais rūpintis Ja- gruodžio 1 d. fonde buvo 
mes G. McDonald atsistatydi- 128,753,53 lt. Vertybės popie- 
no iš užimamos vietos. riais per lapkričio mėnesį pa-

Jis pareiškia, kad T. Sąjun aukojo 56.590 lt.: 55,900 lt, 
gos darbas vien šelpti žydus vidaus paskolos lakštais, 450 
pabėgėlius yra tuščias darbas, lt. Žemės banko įkaito pas- 
T. Sąjunga turi imtis griež- kolos lakštais, 500 lt. “Spin- 

| tųjų priemonių prieš Vokieti- dūlio” akc. bendrovės akci
ją, kad ji paliautų persekio- jomis ir 100 lt. Pažangos akc. 
jus tautines mažumas savo b-vės akcijomis. ligi gruodžio 

; sienose. 1 d. iš viso vertybės popie
riais ginklų fondui buvo pa- 
aukota 103,550 lt. Įvairiomis 
brangenybėmis lapkričio mėn. 

' paaukota 235 lt.: auksinė dė-

portsigaras 35 lt. vertės. Tuo 
būdu iš viso brangenybėmis 
ginklų fondui ligi gruodžio 1 
d. paaukota 1,729 lt. Be to, 
lapkričio įnėn. paaukoti dū 
sunkieji kulkosvaidžiai, kurie 
įvertinti 4.613 lt.

Grynais pinigais, vertybės 
popieriais, brangenybėmis ir 
kitais daiktais ginklų fonde 
lapkričio 1 d. suaukota buvo 
126.699,56 lt., per lapkričio 
mėn. dar paaukota 111.945,57 
lt., tuo būdu gruodžio 1 d. 
fonde buvo 238.645,53 lt.

Be įplaukusių į ginklų fon
dą aukų, daug įstaigų ir at
skirų asmenų yra pasižadėję 
paaukoti ginklų fondui gry
nais pinigais ir paskolos lak-

Lenkijai norisi turėti
'didesnę karillOITienę ŽUtė J)U<Jrai *6° vertėte, jotais. Kadangi šios aukos dar

BELGŲ KARALIUS ĮSPĖJAMI, KAD MAŽIN-

PANAIKINTI SVETIMI 
VARDAI TABAKUI

ROMA, gr. 28. — Ikišiol 
Italijoje, kaip ir kituose kraš
tuose, buvo pardavinėjami 
įvairių rūšių cigarai ir ciga- 

iretai, pavadinti įvairiais sve
timais vardais, kaip Londo
nas, Fiume, Kentucky ir ki
tais.

(Vyriausybės įsakymu da
bar šie vardai pakeisti itališ
kais ir net Tigre ir Makale. 
Tai karo liga, kuriaja užsi- 
kriečia kiekviena kariaujanti 
tauta.

sę
tvirtovę. Čia pripažįstama, 
kad tiesioginėmis atakomis 
nebus galimybės atsiimti Ma
kale, bet etiopiečiai gali ten 
italus atkirsti nuo susisieki
mo su jų veikimo centru.

Etiopijos vyriausybė ofici
aliai skelbia, kad Makale ba
re etiopiečiai yra laimėtojai 
ir kautynės vyksta keliose 
žieminio fronto dalyse. Italų 
pajėgos yra rimtai susirūpi
nusios šiais įvykiais.

Etiopiečių grupių vadai ra
portuoja imperatoriui, kad 
nuostoliai yra dideli, bet jie 
reiškia vilties greitu laiku at
siimti Makale.

Imperatoriaus rūmuose pa
žymima, kad Takazze, upės a- 
pylinkėse visi plotai vra nu
kloti italais nukautaisiais ir 
sužeistaisiais.

Etiopiečiai pareiškia, kad 
italai, atsimesdami visur de
gina etiopiečių krikščionių 
bažnyčias ir kitus svarbes
niuosius pastatus.

JAPONAI KALTINA AME
RIKIEČIUS

TOKIJO, gr. 28. — Japo- 
ŠIMTUI ŽYDŲ LEIDŽIA nų vyriausybė randa, kad

EMIGRUOTI

BERLYNAS, gr. 28. — Vo
kietijos nacių vyriausybė lei
džia tik vienam šimtui žydų 
1936 m. emigruoti į Palesti
ną su 5,000 dol. kapitalu.

Vokietijos vyriausybė ne
varžo šiaip paprasto žydų 
emigravimo, kurie neturi pa
siryžimo pasiimti bet kokio 
kapitalo iš Vokietijos.' Kfls 
kita yra, jei žydai nori pasi
imti kokį nors didesnį savo 
turtą.

Anglijos ir Amerikos misio
nieriai Kinijoje kursto kinie
čius studentus prieš japonus 
žieminėj Kinijoj.

Japonai gi savęs neranda 
kaltais, kad jie veržiasi sve- 
timan kraštan tikslu jį skal
dyti ir savintis.

SUDEGĖ VIEŠOJI 
MOKYKLA

Gaisras ąunaikino viešosios 
mokyklos Kersbaw dalį, 6431 
So. Union avė.

ANGLIJOJE TŲ IŠLAIDAS
LONDONAS, gr. 28. — Sp

auda praneša, kad čia netikė
tai atvyko belgų karaJiuR. 
Manoma, kad jo vizitą yra su
sijusi su politika. Sakoma, 
kad jis atvykęs čia Italijos 
karaliaus pasiuntinio rolėje. 
Su Anglijos karaliaus pagal
ba bus siekiama, kad Anglija 
darytų bet kokių nusileidimų 
Italijai, kuri nepaprastai gi
liai įklimpo Etiopijoje ir ilgą 
laiką negali ten daryti reikia
mos pažangos.

MILNE PAGROBIMAS 
SUKLASTOTAS

Cooko apskrities organiza
cijos . skelbia įspėjimų val
džios organams apskrityje, 
kad jie mažintų išlaidas, kad 
jie nieku būdu nesiveržtų už 
mokesčių didinimą.

Šie organai įspėjami, kad 
jei išlaidos bus didinamos, 
artimoj ateityje iš naujo tu
rės griūti visa mokesčių rin
kimo sistema.

Visi turi atsiminti, kad 
darbų mažai, darbininkai pi
giai atlyginami, gyvenimas 
eina brangyn, o politikieriai 
didina išlaidas.

VARŠUVA, gr. 28. — Len
kiją iškilmingai minėjo 17 me 
tų nepriklausomybę.1 Įvyko 
karruomeneš pararia,*!.; ‘

Kariuomenės inspektorius 
gen. Rydz.Smigly pasakė pra 
kalbą susirinkusioms minioms 
Laisvės aikštėje.

Jfe sakė, kad Lenkija šian
dien pirm visako yra reika-

auksinis moteriškas laikrodis i negautos, tai į šias žinias jos 
50 lt. vertės ir sidabrinis nėra įtrauktos.

MIRUSIO KARDINOLO 
LEGA LAIDOTUVĖS

SAKRAMENTŲ KONGRE
GACIJOS NAUJAS 

PREFEKTASRQMA (suvėlinta). — Gr
uodžio 16 d. mirusio kardino-
lo Lega laidotuvėse dalyvavo VATIKANAS, .gr. 25?
30 kardinolų, Vatikanui akre- Sakramentų šventosios, koų-

linga gausingos ir stiprios, dituot<i diplomatinių korpusų 
nariai, militariniai ir civili
niai Italijos karaliaus ir vy-

kariuomenės.

NEW YORKO KARDINO-iriausybgs atstovai» Popiežiaus 
LAS SAVO DĖDĖS 

LAIDOTUVĖSE

gregacijos nauju prefektu Pa
skirtas Jo Eminencija kardi
nolas Jorio. Jis užims miru
sio gruodžio 16 d. kardinolot-v

rūmų nariai ir įvairių bažny- Lega
li r; ių grupių atstovai. Kardinolas Jorio yra- nau-

. . rp.. - ,. jos Kardinolų Kolegijos ną-
. , . ‘ rvs. Iki paskirsiant jj.'kardi-

giedojo aukštąsias gedulo Mi-
sias. Kardinolų kolegijos de- , ... •• ,, ....i t j- i n t kongfegacijos sekretoriuih.

NEW YORK (per paštą).
— Prieš Kalėdas mirė N e v 
Yorko kardinolo Hayeso dė- j kanas kardinolas Granito Pig- 
dė James Egan, 91 m. am-jnatelli di Belmonte suteikė 

absoliuciją.
Pamaldos už mirusįjį įvyko !

žiaus. HITLERIO AUKA KATA
LIKŲ BAžMYėdOMS

NEW YORK, gr. 29. —
Neseniai pagrobtas turtuolio 
sūnus Caleb J. Milne. Su laiš
ku per paštą reikalauta išpir
kimo. Už keletos parų pagrob 
tasis rastas pamestas šalia 
vieškelio netoli Doylestown, 
Pa.

Kelių valstybių policija ir 
krašto vyriausybės agentai ė- 
mėsi ieškoti grobėjų.

Dabar išaiškinta, kad Milne 
pats suklastojo pagrobimą. 
Sakosi, jam buvo reikalingi 
20,000 dol. ir platus pasiskel- 
bimas.

Už tai jis areštuotas ir už
darytas kalėjiman. Pateks 
teisman.

UŽSIENIŲ LIETUVIUS 
REMTI DR-JA PRANEŠA:

Jūžintuose mirė buvęs 
“Vienybės” (Brooklyne) re
daktorius Sirvydas.

Apie 6,000 jaunuolių iš Lie
tuvos pasiuntė laiškus Ameri
kos lietuvių jaunuoliams. Lau 
kia atsakymų.

TUŠČIOS LAKŪNŲ 
PASTANGOS

HILO, Hawaii salos, gr. 29. j kiau 
— Ilgą laiką veržiasi Mauna
Loa ugniakalnis. Lava plačia 
upe liejasi stačiai link šio 
miesto vandens rezervuaro ir 
link paties miesto.

U. S. kariuomenės lakūnai 
tomis dienomis su bombomis 
skaldė ugniakalnio žiotis, kad 
lavos liejimosi linkmę nukrei' 
pus į kitą šoną. Tas negelbė
jo. Ugniakalnis ir toliau kun
kuliuoja.

SMITH NEPRIIMA PREZI 
DENTO KVIETIMO

Šv. Patriko katedroje. Pats 
kardinolas laikė aukštąsias 
gedulo Mišias.

Kardinolas Hayes buvo to.; KOELNE, Vokietija, gr. "“Z“MĮŪjmfe'i'š.
4 metų amžiaus kai mirė jo 28. — Garsi maldininkijomis f. . ę W'.

.. ™ nn- , .• tiktam plote kelios katalikumotina, Egano sesuo. Diede, Teigto bažnyčia, arti Muen- . . .J ' bažnyčios daug nukentejo.
Buchau parapijos bažnv-

APVOGTA MALDININKŲ 
LANKOMA BAŽNYČIA

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, gr. 28. — Neseniai smar
kus žemės drebėjimas ištiko

Egan priėmė busimą kardi
nolą į savo namus, jį augino,

HITLERIS NEPALEIDŽIA 
KALINIŲ

BERLYNAS, gr. 28. — Hit 
lerio vyriausybė atsisakė Ka
lėdoms paleisti iš kalėjimų 
visą eilę poitinių kalinių, ku
rių paleidimo laukta.

Politiniai kaliniai yra dau
giausia paties Hitlerio prie
šai. Juos paleisti, tai nc na
cių n usii statymas.

CHICAGOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

Paskelbta, kad šio gruodžio 
31 d. Chicago miestas turėt 
apie 3,575,700 gyventojų.

WASHINGTON, gr. 29. —
Buvęs gubernatorius Al 8mi- 
th sausio 25 d. čia sakys pra
kalbą American Liberty lygos 
susirinkime. šia proga prez.
Rooseveltas kviečia jį, kad jis KALKUTA, Indija, gr. 2». 
atsilankytų Baltuose Rūmuo- — Indusų kovoje su munnlmo- 
se. Al Smith nepriima šio nais žuvo 2 asmenys. Daug 
kvietimo. sužeistųjų.

sterio, Weštfalijoj, paskuti
niu laiku apvogta. __

’čios klebonas su laišku krei- 
Kriminalininkai naktį įsi- į pgs kanclerį Hitlerį pra

laužė bažnyčion ir pagrobė. gydamas pagalbos. Hitleris 
nuo Švč. P. Marijos garsaus pasiuntė 15,000 markių nuro- 
paveikslo visas brangybes, dydamas, kad jo auka būtų 
gotišką monstranciją, keletą paskirstyta tarp visų nukęri - 
auksinių kielikų ir kitų ver
tingų daiktų.

Padaryti nuostoliai

tėjusių bažnyčių.

siekia DAUG TARNAUTOJŲ BUS
200,000 markių (apie 80,000 
dol.)

PENSIJUOTA

Sausio 1 d. iš Chicagos po
licijos ir ugniagesių departa
mentų bus paleista su nusta
tytomis pensijomis 176 polic- 

ZAGREBAS, Kroatija, gr. nionai ir ugniagesiai, paskd 
29. — Sebenico miestelyje į- bė miesto majoras, 
vyko kroatų politinės riaušės. Į Tarp paleidžiamųjų yra 
1 asmuo žuvo ir keletas su- policijos 24 kapitonai, 
žeista. iJ ‘ ■

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.- 

Numatomas sniegult&vimaa; 

maža temperatūros atmi

KROATŲ POLITINĖS 
RIAUŠĖS

PATCHOGUEį N. Y-, gr- 
29. — Robert T. Jerrell, jo 
žmona ir trys vaikai rasti žu
vę savo namuose nuo degan
čių anglių garų.
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turime visus davinius atsistoti pirmose kul-i 
tūringų tautų eilėse, reikia tik darbo. Kli
matas yra geras, turim dirvų, kurioj gali
ma tapti, turtingais, turime jūrų, kurios kiti 
pavydi, žmones, kurie gali ir sugebėti ir pa
jėgti dirbti. Reikia tik intelektualinių žinių,1 
energijos išvystymo, ryžtingos valios, aukš
tos moralės.

Galimumai yra pakankamai dideli. Dirb
dami mes galime pasiekti, kad Lietuvoje ga
lės išgyventi 2,3 karto daugiau gyventojų

DAR APIE PAžAKL|ū 

nes nebėra didesnės apyvar- VIENUOLYNO ŠMEIŽIKUS
Didmiesčiai-Tautu Duobkasiai. Juodųjų Tautu |tos; fabr,kŲ‘ ir ----------

n„uL,. n. ,,- :.,;.: oSL-us 12inų ver,e’ "es rmka pas •*>Ju n.sne»iu» Lietuvos hkonominis Nykimas. Doroviniai - Religinjaj ro |abai riboU. Gyventojams! 2ill . . . . .
Dėsniai Tegalėtų Apsaugoti Baltuosius mažėjant, , turtai nedidėja; Į siktalbsjUllį au viena J £ 

Nuo Žlugimo I priešingai, šis demografuua kuri laikraiao bwldra(,al.biuį

Baltųjų Tautų Likimas

i reiškinys reiškia tautos nu
Šiandien Europoj ii* baltų- bar prancūzai tesudaro tik skurdimo pradžių.

JAU PASKELBĖ LRKSA SEIMĄ

ir gyventi 2—3 kartus geriau negu šiandien, jų gyve na n toj Amerikoj ska- dvyliktą Europos dalį. Vokie- Tiesa, su gimimų mažėjimu 
Lietuvos galybė ir reikšmė gali padidėti 6—7 niba perspėjamas šūkis: žiu-j ti joj 1870 m. 1,000 gyventojų kovojama. Valstybė imasi y- 
kartus. ngančioms baltosioms tautoms tekdavo 39 gimimai. Iki Didž. Į patingos motinystės globos;

Pasaulis smarkiu tempu žengia priekin, grasia pavojus paskęsti spal-įkaro tas skaičius sumažėjo gausioms šeimoms mokamos 
lodei ir mums reikia dirbti ir dirbti dvi-, jūroj. Tačiau išsigan-, dešimčia, iki 1927 m. kita de- pašalpos, premijos, ir t.t. Ta

čiau tai dar neviskas. Tas 
pats jau minėtas vokiečių sto- 
tistikas, rašydamas ap;e gi-

pasakojilsi, būk ji ilgesnį lai-' 
kų buvusi Pažaislio vienuoly
no auklėtine, bet dėl nepa
kenčiamų gyventi sųlygų tu
rėjusi iš vienuolyno pabėgti. 
L. Z. labai plačiai aprašė, ko-
kios buvo tos “sųlygos”. Kai 
vienuolynas iškėlė L. Žinioms 
teisme bylų, imta ieškoti “pa
bėgusios vienuolės”. Byla bu-

“Garso” 52 numeryje lietuvių R. K. 
Sttsivienymo Amerikoj pirmininkas jau pa
skelbė, kad tos organizacijos jubiliejinis šei
mos bus 1936 metų birželio 29, 30 ir liepos 1 
ir 2 dienomis^ Morripon viešbutyje, Chicagoj.

gubai, nes privalom ne tik eiti kartu su dasius baltuosius nuramina šimčia. Taigi, Vokietija per 
pažanga, bet ir dabartinį atsilikimo skirtu- k bxttial: fili ...etų padart tokį iuoU, ko-
mų i. ygi l ... gali aminai išlikti gyvos, jei- kį Prancūzija buvo padariusi

Ateitmmkya viso to akivaizdoj turi ge- pačio* tikės savo gy- per 150 metų! 1933 m. 1,000 i mimų tendencijų Vokietijoj vo skirta teismo posėdžiui ke-
vaU. A , gyventojų Vokietijoj teteko rašo: lis kartus ir kiekvienų kartų

Nuo XIX šimtmečio prad- tik 15 gimimų, taigi, mažiau į “Pačios giliausios gimimų £įnįų atstovas nurodydavo
i ui suprasti savo pašaukimų ir aktualiuosius 
uždavinius. Suprask ini visas galimybes ir 
pasiryžkitn įvykdyti, nusikratykim visais
trūkumais, kurie trukdo mums reikštis kū- žios «•» <**' “P Pianduijoj. Be to, kaip ■ mažėjimo priežastys .glūdi ne kit4 merginos pavardę, kurios
rybos žygiais. Turime didingų ryškių ideolo P*ū«ėj° iki 2 niili.įardų. žinovai tvirtina, kasmet pa- tiek ūkio ir socijalinej, kiek į§ tikrųjų visai niekur nėra.
gijų. Bet tuos bendrojo pobūdžio formula- N«rs iki J)- karo iš įropos daroma milijonas abortų! Spe j dvasios, pasaulėžiūros ir gy- Pagaliau paaiškėjo, kad L.
vimus dabar privalome sukonkretinti ir de- išvyko apie 30 milijonų emi- cijalistai, remdamiesi ligų ste venimožiūros srityse. Demo žinių redakcijos bendradarbiu

Skelbiant seimų, LRKSA kuopos ragi- , talizuoti. grantų, o D. karo metu ji ms bėjimų bei kruopščių tyrinę- grafinė politika savo tikslų buvo padaręs pasikalbėjimų
narnos rengtis, kad seimų padaryti gausin
gu dalyviais, vaisingu rimtais nutarimais ir 
įvairu iškilmėmis.

Taip pat kuopos yra kviečiamos dar 
prieš seimų, sąryšyje su sausio mėnesio pra
sidedančiu naujų narių prirašinėjimo vajum 
surengti vakarėlius su prakalbomis LRKSA 
auksinio jubiliejaus paminėjimui. Pranešime 
sakoma, kad — “Jei visos kuopos pasistengs 
gražiai paminėti jubiliejų, suvirš trys šim
tai lietuvių kolonijų pajus, kad LRKSA na
riai yra gyvi, veiklūs, kad jie įvertina savo 
senosios ir didžiosios organizacijos nuopel
nus”. ,

Skelbiant vajų, vyrai raginami prira
šyti prie LRKSA žmonas, žmonos vyrus, tė
vai sava vaikas. “Kuomet mūsų pačių šei
mos. bus šimtą nuošimčių LRKSA nariais, 
tuomet drąsiau .galėsime kalbinti rašytis į 
mūsų organizacijų tolimesnes savo gimines,, 
drangas ir pažįstamas”.

Kitoje.ta.i»tįęs atpišaukimo vietoje tei
singai rašomi, kad —£ “jei patys nesidar- 
bnosime, niekas kitas mūsų organizacijos ne
išaugins ir nepalaikys, nes ji yra ne vieno 
kito asmens toniška įstaiga ar kompanija, 
bet mūsų pačių fnaternalinė organizacija- 
Pačių lietuvių katalikų iniciatyva ji įsteig
ta, pačių išlaikyta per penkiasdešimt metų, 
mūsų pačių išauginta į milijoninę organi
zaciją ir modemiškai sutvarkyta, dėl to ir 
ateityje tik mūsų pačių (visų narių) jėgo
mis ir valia ji laikysis, augs ir neš naudą 
mūsų tautai, visuomenei ir mums patiems”.

Reikia tikėtis, kad skelbiamu LRKSA 
vajum ir būsimu jubiliejiniu seimu susido
mės ne tik tos organizacijos nariai, bet vi
sa Amerikos lietuvių katalikų visuomenė.

Antra vertus turime turėt pakankamai teko taip pat apie 30 milijo- jimų rezultatais, konstatuoja, geriausiai pasieks tada, kai ii su Malvina Mackevičiūte
moralinio kilnumo ir energijos pagal savo 
ideologiją gyventi ir veikti. Mes turime būti 
geri studentai, geri organizacijos nariai, rū-i^ milijonų pakilo iki 500

nų žmonių, per tą patį laiką kad Vokietija jau kasmet ne
jos gyventojų skaičius nuo

ATCITINlirKV DEDA VIKIAI

pestingi, darbštūs, tvarkingi viduje ir išo
rėj. Daugiau turi būti jaukumo ir nuoširdu
mo savitarpio santykiuose, privalo būti su
kurta tinkama psichologinė atmosfera tau
tos vienybei, kūrybiškumui, energijai, dar
bingumui augti ir klestėti.

milijonų. Tokios evoliucijom 
priežasčių daug: išnaudoju-

vidaus bus pakeista dvasinė 
tenka vienos promilės (vier tautos struktūra, kada bos 
nam tūkstančiui) gyventojų: realizuotas doroviškai - reli- 
tanta pradeda išmirti. ginis tautos gyvenimo atnau-

Pranaitiene, iš Dirgalionių k. 
Žiežmarių valse. Ji prieš kui| 
laiką buvo teisiama Kauno a- 
pvgardos teismo už tai, kad 
savo vyrui išplikino akis. Pa-Vokiečių statistikos Burg- juaianaa...” Vokiečių statistika

mos užjūrio kolonijos padidi- doerferio apskaičiavimu, pa-1 Paduoda žinių apie gimimus l^kui buvo pripažinta psichiš- 
no tautų turtingumą; pagy- našia linkme eina natūralinis' t0*56 vietose, kur mišriai gy- kai nesveika ir uždaryta Kal-
vėjo pasaulinė prekyba; iš- gyventojų judėjimas ir kito- vena katalikai ir protestai!- įvarijos ligoninėje. Iš ten pa

Šitoj moralinėj ir psichologinėj aplin-,tobulėjusi susisiekimo techni-ise Vakarų Europos ir kitose tai. Pav., Breslavo apskrity bėgo ir visut valkiojosi už-
k urnoj mes privalome išvystyti plačiausiu ka įgalino rkcijonaliai pas- baltųjų šalyse be Olandijos, katalikų šeimų su daugiau darbiaudama paleistuvavimu
mastu ir sparčiausio tempo veiklą ir tuo 
būdu tas ligi šiol neįvykdytas mūsų tauti
nėm didybės galimybes didžiausiu jėgų su
koncentravimu ir įtempimu paversti gyve
nimo faktu.

k irstyti gėrybes ir maisto pro 
duktus, užkirsdama kelią ba
dui nuo nederliaus nukentė
jusiose srityse; higijenos pa
žanga sumažino kūdikių m i

kaip 4 vaikais yra 30,9 proc., Buvo policijos ieškoma. Besi- 
tuo tarpu kai protestantų šei- j valkiodama prasimam. tokių 

žės tokiu pat tempu kaip da-|n,U tėra 27,7 proc., nepriklau- istoriją apie vienuolyną, nia- 
bar, tai šio šimtmečio pabai- į sančių jokiai konfesijai šeimų nydama, kad tai istorijai par 
goj iš 70 mil. vokiečių beliks ; — tik 23,6 proc. Pfalco aps- tikėję žmonės jos pasigailės 

ir “nuskriaustai merginai”

Jis apskaičiavo, kad jeigu Vo 
kietuos gyventojų skaič/us nia

rtingumą; pagaliau, žemės ū- tik 47 milijonai. Apie 1800 krity gausių katalikų šeinių
Krašto gerovės pakėlimui ir. greitesnei KjQ įgalino daugiau metus Europos gyventojų bu- i Yra 31,2 proc,, protestantų — gausiai aukos. Jos sugalvotą

i ekonstrukcijai reikalinga, 5?^ j*1 j vaisiaus išgauti ir iš neder- vo (bendrais ruožais imant) j 24,8, kitų — 22,7. žodžiu, kar pasakojimą L. Žinios paskel
ir ūkininkai turi gauti didesnę produktų da-' 1 • — - - *lingos žemės. Tačiau ryšium 

su tais veiksniais išaugusi in- 
dustrijalizaciją iššaukė vieną 
svarbų reiškinį — gyventojai 

Pradedant Naujuosius Metus, nutarki- suplūdo į miąstus bei, pramo

lį. o kapitalas turi pasitenkinti mažesne da
limi. Taip pat turi būti žymiai: sumažinta 
kapitalo imamų nuošimčių rata.

tu e būti dorais, blaiviais, darbščiais ir nau- 
. dingais Dievur ir tėvynei

LIETUVĄ APLANKIUS 
________ Rašo L Simutis_________

nės centrus, i Dabar Anglijos 
rfiiestuose gyvena arti 50 pro
centų visų gyventojų.

< I •
Visur, kuri tik kaimas ir 

miestas atsidarė panašioj pro
porcijoj, pasireiškė visų tau

po trečdalį stovią, romanų ir j talikų šeimos visur gausiu- bė, kaip tikrą faktą. Už ra 
germanų. 1930 m. romanai be giausios. Net reicho statisti-• kuriuo biauriai apsmeiž- 
sudarė apie 23 proc., gerina-Į kos biuro pranešime skaitom: Įįhs vienuolynas, L. Žinių ie
nai arti 30 proc. ir stoviai a-! “Protestantai gyventojai la- faktorius Kauno apylinkės 
pie 40 suvirš proc. Europos hiau pasidavę gimimų niauji- teįSme nubaustas 2 paromis

TftVUKEJK
Šilalės miestelis turi apie tūkstantį gy-!tos gyvenimo formų ir funk- 

ventojų. Jis ne daug kuo atsimainęs, bet vis ei jų 'sutrikimas ir spartus jų 
dėlto šiokia tokia pažanga padaryta. Pasta- riedėjimas išsigimimo link. 
tyti keli nauji namai, gatvės išgrįstos ap vo-' Didmiesčiuose pastebėtas net, mile, olandai Olandų Indijoj, 
liais akmenukais, cementiniai sąlygątviai su- vedybų sumažėjimas, kurį ga- mažėja kasmet po 0,3 proc.

gyventojų. Arba kitas pavyz- mo tendencijai, kaip katali-
dys. kai”.

... . , • . Kad šeinių gausumas yra
Anglijos dakuose (laivų di- . ,, , „ ... tani tikrame santyky su jų

rbtuvėse) dirba 60,000 darbi-' r ../ ’ religingumu, matyti ir is teo-
n ų is ytų zijos, ortu Įogjjos studentų statistikos.
gabios sostinės trečdalį sudari,v ,r , . ... ■ * « i

. _ .... ‘ aaaaa'L Vokietijos katalikų teolo-

naminio arešto ir 200 litų pi
nigine bauda. “L. A/’

PRIJAUKINTA STIRNA
ro negrai. Prancūzijoj 100,000 .. i L *Y ♦ r ’’aU inetaL kai Dusetų
„egnf bpo, gyčJU, Ei-lflf0S.5t“den^.^k^rna' P- Gari“-

lipinuose sumažėjo viena pro-
tyti, kad vidutiniškai šeimos, vičius laiko stįr
iš kurių jie kilę, turi po 3-6 n4.patinėlį> kurį 8UgaV0 vie- 
vaikus. Panašiai ir kftur. nafl eigulis nUQ lapės

dėti, turi elektros šviesą. Taip pat turi sa
vo gaisrininkus, kuriems tik ką pastatytas 
didokas mūrinis namas. Ūkininkai turi koo-

Prot'. dr. K. Pakštas, vyriausias ateiti
ninkų federacijos vadas, metinėj šios orgo- 
niiiaeijos konferencijoj pasakė įdomią kalbą, 
kurios sutrauką dėl jos aktualumo čia- mes' 
išspausdiname:

Per dvidešimt penkis metus ateitininkai 
daug padarė dirbdami tautos gerovei. Į nau
ją amžiaus ketvirtį žengiant tenka nutiesti 
aiškias gaires ateities darbui, tinkamai įver
tinti padėtį laiko ir erdvės atžvilgiu. Laiko 
atžvilgiu privalome palyginti savo praeitį 
su dabartim, o erdvės atžvilgiu save su ki
tais.

Lyginant Lietuvą pačią su savim pra
eity ir dabarty matome žymią pažangą įvai
riais atžvilgiais — gyventojų kiekio ir tan
kumo, mokyklų ir mokinių, akademinės jau
nuomenes, spaudos, amatų, prekybos ir pra
monės, Žemės ūkio, trobesių ir kelių staty
bos, eksporto etc. ftino atžvilgiu vaizdas yra 
optimistinis.

Erdvės atžvilgio dalykai yra prastes
ni — palyginant m Europos kultūros kraš
tais mes e«aiwe visais atžvilgiais dar gana 
toli atsilikę. į £ JI

Žemės ūkio produkcija ir produktų ko
kybė, prekyba, importas ir eksportas, pasi
naudojimas jūra, geležinkeliai, automobiliz
mas, mokyklos ir švietimas, spauda ir eilė 
kitų mūsą ųyvenimo sričių yra labai toli 
atsilakusio* nuo kitų kultūringų fantų ati 
tinkamų gyvenimo sričių.

Tu» atžvilgio vaiodas yra gana pesimis
tiškas. Bet dėl to neprivalome nusimini i, nes

Tik tikėjimas į Dievą ir kiojimų pagelbos ieškantį, 
amžinuosius doros įsakymus Stirna greit prijunko ir pn- 

bet Jungt. Valstybėse negrai gali pakeisti dvasinę tautų sirišo prie žmonių. Ji laisvai 
jau 1930 m. turėjo 13 proc. struktūrą, apie kurią kalba;visur bėgiodavo, su vaikais 

kūnų oau-h^ arba teaugina tik vieną | visų fermų. Mississippi ir mokslingi demografijos ir sta- žaisdavo. Bet, va, įlabar ėmė 
an fakK ar dažnai ir fiziškai, ir Karolinos štatai yra pusiau i tistikos spėcijalistai. Tik kri- ir pasiūto. Gaivališkai pradė- 

i i uro. kščiouiškasis athosas gali grą jo gražiosios lyties nekęsti.
žinti žmonijai norą ir pasiry- Vieną rytą pasigavo keliu ei

lima paaiškinti ūkišku did-! Siaurės Amerikoj protai Ir 
kapitalai kovoja su negrais,miešė i ų gyventojų netik ru-

. . . mu. Persiskyrimų padaugėjo.
per.tyv.nt krautuvę, p.rnmę, tanke|t. Yra Warė
nemaža ir privatinių krautuvių, kūnų dau '
guma žydų rankose. Yra keletas
Gaudesio vaistinė, Strauko manufaktaro 
krautuvė morališkai išsigimusius vai-

Miėstelis gražioj vietoj, netoli pušyno, j tokiu būdu pada-
Tnri gražią gotiko stiliaus bažnyčią, gra-l’Yk18 neapskaičiuojamus nuo-
žias kapines. Hilalė plačiai žinoma šv. Onos 
ir Trijų Karalių atlaidais, į kuriuos suva
žiuoja žemaičiai iš tolimų Žemaitijos kam
pelių.

Į Šilalę atvykau rugpiūčio 20 d. vakare. 
Čia pasitiko mane brolis, su kuriuo drauge 
važiavome į gimtinės kaimą Šėrikus, kuris 
yra apie pusantro kilometro nuo miestelio. 
Ši kelionė buvo trumpa, bet smagi. Važior 
vome tu© keliu, kuriuo tiek daug kartų esu 
vaikštinėjęs dar mažas būdamas. Per ketu
ris metus kasdien šilta ar šalto, snigo ar 
lijo, reikėjo eiti į mokyklą. Kiek gražių jau
nystės dienelių atsiminimų, kiek visokiausių 
nuotikių čia buvo! Viskas taip g^rai prisi
minė, kad, rodos, niekur nebuvau išvažia
vęs. O tikrenybėj tiek daug metelių jau pra
bėgo!...

Tačiau ir čia yra pasikeitimo. Kur bu
vo plačios kaimo ganyklos, jų nebėr — nau
ji, gražūs ūkiai ištaisyti. Kur buvo kaimo 
lankai rėžiais, dabar viensėdžiais ūkininkai 
gyvena. Toji atmaina man© džiugino, nes 
tai ūkiško gyvenimo aiški pažanga.

Netrakas pamočiau tėviškės nodą «ž jo 
ir maną, kuriame gimiau ir sagam. Sodos, 
kad ir širdis pradėjo greičiau plakti. “Svei-

stolius dar nžpildo kaimas, 
tačiau ir jo pajėgos nėra ne
išsemiamos. Didmiesčiai paoi- 
darė tautu gyvatos duobka
siai.

Paimkim kad ir prancūzus. 
Toji tauta savo metu sudarė 
trečdalį visų Europos gyven
tojų. Per 150 metų gimimų

negriški; Alabamoj, Georgijuj 
ir Luisijanoj negrai sudaro 
trečdalį gyventojų. Nuo 1920 
iki 1930 m. Kalifornijoj neg
rų patrigubėjo, Pensilvanijoj 
jie daugėja penkissyk spar
čiau už baltuosius.

Gyventojų mažėjimas maži
na tautų turtą ir jo vertę. Iki 
1914 m. Prancūzijoj žemės ve
rtė sumažėjo 35 milijardais 
aukso frankų. Miestuose ino-

skaičius sumažėjo perpus. Da- žėja namų vertė, nes nebėra,

žinią gyventi ir išgelbėti bal- nančią merginą, įvertė f 
tąsias tautas nuo visu rimtu- vį, sijoną sudraskė ir net ap- 
niu joms gresiančio žlugimo, kruvino. Jei pageltom nebūtu

“R.” atėję yrai, kažin kokia pabai-
_ ____________________ __ _ ga toltų buvusi. Vėliau jis vėl

„ . . . . v . užpuolė dvi merginas, kuriomsTenepakreipia tave žinomų, r o »
koliojimai. Pasiryžk paaiacki-1‘* P® PastanK«
n,ui „ura tau kainuos ir ___ Isb-
draugystė.

PRANCŪZŲ SAVAITE 
KAUNEGARSINKITĖS "DRAUGE*

ka, tėviškėle!” — sušukau. Iš džiaugsmo 
susigrandioaM ir žodžio nebegalėjau ištarti. 
Ijaim-i-agas jaučiaus, kad esu čia, tėviškėj, 
kuri man taip brangi, kad savo akimis ma
tau tėviškėn sodą, laukus ir samanotą ba
kūžėlę. Nors toji bakūžėlė nepuošni, bet mie
la, nes savai..

Vežimas sustojo ir aš išlipau į kiėrnę,, 
kuriame pirmą kartą saulės šilumą paju
tau, vaikščioti išmokau, Čia pirmus žings
nius dariau;.. Čia mane pasitiko man arti
miausias ir brangiausias pūsauly asmuo — 
man© sengalvėlė motinėlė, kiri manim ir 
mažučiu rūpinosi ir dabar, tolimam krašte 
gyvenant, nė • valandėlės neužmiršta. Mano

lūpos palietė jos jau raukšlėtą, džiaugsmo 
ašaromis apsipylusį veidą. Apsiverkiau ir 
aš... Verkiau lyg kūdikis, prašydamas mo
tinos atleidimo, ar kokio nors pasigailėjimo. 
Tai buvo momentas, kurio už auksą nenu
pirktom. “Ačiū, sūneli, kad dar atvykai ma
ne seną aplankyti”... ji kalbėjo. “Bet... bet, 
sūneli, mane dar gyvą suradai, tik bran
gaus tėvelio čia neberasi... Neberasi nė savo 
vyriausios sesutės Onos... Jiedu jau į am
žiną tėvynę nukeliavo... O, kaip dar norėjo 
so tavim pasimatyti!”...

Radau belaukiančius — brolį Feliksą su 
žmona ir sesutę Juzę.

Greitu laiku Lietuvoje bus 
suruošta prancūzų kultūros sa 
vaite. Valstybės teatras šiai 
kultūros savaitei pasikvies iš 
Paryžiaus žymių prancūzų ar
tistų ir dirigentų. Tsb.

ŽYDAI BĖGA 16 VILNIAUS

Dėl ekonominio skurdo pa
staruoju larku žyilų gyvento
jų skaičius Vilniuje sumažėjo 
visu 40% Tsb.



Pirmadienis, gr; od. 30, 1935
■.ra*

AUKSUOLE
STILIZUOTA LIAUDIES PASAKA

Ta ragana turėjo tris dūk- namo papasakojo savo motinai 
teris: Vienakėlę, Dviakėlę ir raganai, kad Margutė Auk- 
Triakėlę ir podukrą Auk šuo- suolei iš audžia marškinėlius, 
lę. Ji karštai mylėjo savo dūk Tada ragana nutarė Margutę 
teris ir visaip jas lepino, o papjauti. Margutė girdėjo ra- 
podukros nekentė ir visaip ją ganos ir jos dukters kalbą ir 
skriaudė. į g^jį kitą. dieną tarė Auksuolei’:

‘Mane ragana tuoj papjaus, 
jnes jai nepatinka, kad aš tau 
padedu. Bet tu nenusimink ir 
neverk — Bus viskas gerai.

Kartą ragana, jau nežino- Į 
dama kaip nuskriausti Auk
štuolę, atėmė iš jos marškinius 
ir, duodama gelsvą linu ry
šelį, tarė: “Jau esi gana di
delė ir pati gali susiverpti 
sau inarškišius. Ko žliumbi ?
Bijai darbo! Jau užtektinai , .
........ , j _ Js sėklos išaugs obelis ir aukpnsadykmejai beganydama . , ».

Kai mane papjaus, tu iš mano 
pilvo išimk aukso žiedą ir o- 
buolio sėklą ir padėk juos 
ties savo kambarėlio langu.

Kinijos žemėlapis. Vilyčių rodo, kur šiomis dieno
mis įvyko žemės drebėjimas. Griuvo keletas miestų. 
Perplyšo vienas kalnas ir prarijo keletą šimtų žmonių.
Iš viso ten žuvo keletas tūkstančių žmonių.

buvo išsprogdinti, kaip nie- tomatines stotis, jų patarna-

bet nė tas nepa-
Oiima tumtaii !'na8 *Sa"d<,ras ftilahy* suma-,d6j°- Paklausti atsakė, kad iš 
SAUGA TVIRTĖJA pralobti paprastu būdu. Varšuvos esą ir važiuoją į I-

________ |Prisigaudė daugybę žvirblių ^a^LIQ» ° ** i Abisiniją.
n . • ,ir taip sumaniai juos nudažė, akinai buvo visai perbadė -
Prieš kuri laiką Klaipėdos kftd atrodė kftįp tikriftUsioR ję ir nusilpę ir policija ko- 

šaulių rinktinė nutarė suor- kanarSl?s Nusivožęs juos į greičiausiai turėjo pavolgy- 
ganizuoti kelis juros šaulių Oedenbnrgo hirgų tnrPjo ne Idinti, nes trys dienos jau 
hunus. Iš pradžių atrodė, ma^ pagiw>kinią Gražiuosius, kaiP visai nieko nevalgę buvo. 
kad šį sumanymą įgyvendinti paukStpHus> pardavinė.įamus Atsi^V bausmę nuo polici- 

us sunku, nes juros šauliams pigift kaina^ pjrĮjėjai tiesiog' j°«» buvo sugrąžinti atgal į 
veikti reikalinga tam tikrų graihatvte graibst?. nijaūgM Lenki.ją.
sąlygų. Dabar paaiškėja; kad gurnanUR čigonas pnjkifti I__________________________
organizuoti jūros šaulius nė 
ra jokių kliūčių. Jūros šau
lių grujiė, kuri tuo tarpu vei-

vykusiu bizniu, bet čia pat 
atsitiko tas, ko jis visai nesi-Į 
likėjo. Pradėjus lyti, vienas,'

saplunksnis paukščiukas čiul
bės jos viršūnėje, o aukso 
žiedas pavirs aukso šuliniu, 
sklidinu žalio vyno. Tik tu 
viena galėsi visados skinti ir 
valgyti aukso obuolius, sem
ti ir gerti žalią vyną ir klau
sytis auksaplunksnio paukš-

karves, — dabar galėsi tru
putį padirbėti!”

Auksuolė išginė miškan kar
ves, atsisėdo ant kelmo, pasi- 

ėjo ant kelių linus ir pravir-
». Sūrios ašaros upeliu tekė

jo per jos skruostus ir biro 
ant žolės. Tada priėjo prieį^u^o giesmelių.” 
jos karvytė Margutė ir pa-

kam nereikalingas daiktas. 
Medžiagos buvo gana geros. 
Ir netrukus buvo nutiesti me
no muziejaus rūmams pama
tai.

1920 m. iš Rusijos buvo 
pargabenti didžiojo mūsų dai
lininko M. K. Čiurlionies kū
riniai. M. K. Čiurlionis buvo 
jau žinomas visoje Eurojoje. 
Išlikus meno muziejaus kūri
mo sumanymui, kartd buvo 
nutarta duoti jam ir tam tik
rą vardą. Kadangi muziejaus 
pagrindą sudarė kaip tik tie 
M. K. Čiurlionies kūriniai, tai 
muziejus buvo pavadintas tuo

vimas nebebus jau reikalin
gas. Apie 200 telefonisčių eis 
dirbti kitokio darbo paštuose, 
kurio joms pasirūpins paštų 
valdyba. Tsb.

kė bus išpiėda. Netrukus bus ,tanartB, pirkėja/ pa,tebsjo, 
įsteigti jūros Sauliam* kur- kad jo rajlkos ištepę mo a„. 
su., kuriuose šauliui bus su- ,v(|) pa„kStplio augaros. zir,. 
pažindinti su jūrininkystės.mopls jr stebjsi. wi|v- 
dėsniais teorttiškai ir prak- abft ku0 gražiausiaii 0 „nga. 
tiškai. Pavasarį jūros šauliai [ra nu0 ,iataus blunka> tepasi 
pirks porą laivą. .gražiosios spalvos, čigono gn-

Jūros šaulių būriai yra or- įdrnmas greitai paaiškėjo, pri- 
ganizuojami ne tik Klaipėrio- įsistatė policija ir vargšas teis 
je, bet ir kitose Lietuvos vie- nie gavo tris mėnesius toalėji- 
tose. Jūros šauliai turi tuos moi. Žinos dabar, kad nerei-

klausė, ko ji verkianti. Auk-į Ra^,a J‘argut«
...... i . I Auksuolė rado jos pilve auksuoki jai viską papasakojo ir v. , . ,v . ,, so žiedą ir obuolio sėklą irprese jos pagelbos. Margute , . . , , .... , , , -v-,- padėjo ties savo kambarėlionieko nesakydama suėdė linus i * ** _ . , . , . . .

ir po kiek laiko atrijo gra-|langu- Ir Tlskas 1TykQ *“R vardu. Tuo būdu buvo pareik-
žiausius šilko marškinėlius. ika,p karvyte bnv0 saklusl- sta Siam didHajam mūsų <iai- 

lininkui pagarba.
Muziejuje, tiksliau sakant, 

M. K. Čiurlionies galerijoje, 
be Čiurlionies kūrinių, yra vi
sa eilė ir kitų mūsų dailinin
kų paveikslų. Galerijoje yra 
surenkami patys geriausi dai
lininkų darbai ir saugomi ar 
teičiai. Savo rūmuose galerija 
dabar jau nebeišsitenka. Daug 
paveikslų bei liaudies meno 
kūrinių guli sandėliuose, ne3 
salėse iškabinti jiems trūksta 
vietos.

Kokių galerijoje yra meno 
vertybių pasakyti sunku. Pra
vartu nueiti ir apžiūrėti, Lie
tuvą aplankius. “A. L ”

Auksuolė iš džiaugsmo dar Tada pro šalį važiavo ka- 
gailian pravirko ir pabučiavo talaitis ir pamatė aukso obe- 
drėgną Margueės snukutį. Ji, augančią šalia raganos tro 
“Visados”, tarė Margutė Auk belės. Jis išlipo iš karietos ir 
suolei, “kai ragana tave nu- priėjęs prie Auksuolės pa
storiaus, tu man pasiskųsk, aš prašė gerti. Auksuolė pasėmė 
tau padėsiu.” žalio vyno ir pagirdė jį. Ka-

_ . , . , ralajtis paprašė valgyti. ĮAuk-Kai vakare Auksuole par- . , . ,, . suole priskynė aukso obuoliųgynė karves namo ir ragana . , ,. .. „ . .x. .07 ir pavalgydino jį. Karalaičiuipamatė jos šilko marškinėlius, | patiko Auksuolė, nes ji buvotuoj pribėgusi juos atėmė ir į ...... . ,v,, balto, kaip lelija, ir raudona,klausė, kas jai tuos marski- , . v. T.. ...d kaip rože. Jis pasisodino ją
į karietą ir išsivežė į savo ša
lį. Visu keliu paskui karietą 
ritosi aukso šulinys ir obelis, 
o auksaplunksnis paukščiukas 
tupėjo ant karietos stogo ir 

Ičiulbėjo. “D. L.” K. P.

nėlius davė. Bet ji nesakė.
Ant rytojaus karvių ganyti

su Auksuole išsiuntė ir savo 
dukterį Vienakėlę ir jai pri
grasino būtinai susekti, kas 
išaus Auksuolei marškinėlius. 
Vienaltoėlė bėgiojo su Auksuo
le po mišką, krykštavo, žaidė 
ir nuvargusi užmigo. Tada 
Margutė suėdė linus ir atri
jo marškinėlius. Taip ir ne
sužinojo iVienakėlė, iš kur 
Auksuolė gauna marškinėlius. 
Nietoo nesužinojo ir Dviakėlė 
kitą dieną ganiusi su Auksuo
le. Tik trečią dieną viską su
žinojo Triakėje,

ČIURLIONIES GALERIJA
Kaune, senamiesty, ant Ža

liojo kalno vakarinės viršūnės 
stūkso kuklūs, lialti rūmeliai. 
Tai Lietuvos meno muziejus,
M. K. Čiurlionies galerija, 

kuriai mie-' Gruodžio 13 d. suėjo lygiai 
gant tik dvi akys buvo užsi- dešimts metų, kai ši mūsų kul- 
merkusios, o trečia žiūrėjo ir tūros įstaiga buvo atidaryta.
viską matė. Triakėlė parėjus

Artliur W. Cutten, gar
ais javų prekybininkas, su
nkiai susirgęs. Turi širdies 
ligą. Randasi Chicagos vie
šbuty. (Acme Photo.)

Anksčiau šioje vietoje bu
vo rusų tvirtovės devintoji 
baterija. Čia stūksojo patran
kos, nukreiptos į pietus ir va
karus. Rusams išbėgus, vieta 
paliko tuščia.

Mintis statyti Lietuvos me
no muziejų buvo iškilusi jau 
1920 m. Nieko nelaukiant, bu
vo pradėta rūpintis statybai 
lėšų, nes meno muziejaus rei
kalingumas buvo neabejoti
nas. Lėšų atsirado nedaug. Pa 

I kenčiamiems rūmams pastatyt 
jų negalėjo užtekti. Buvo tad 
pradėta dairytis, ar negalima 
kur gauti statybai medžiagos 

' nemokamai.
Kažkas tuo kartu prisimi

nė buvusius ant to kalno vi r- 
šūnės tvirtovės įtvirtinimus, 
pasiūlė juos išsprogdinti ir 
gautas plytas sunaudoti mu
ziejaus statybai. Pasiūlymas 
pradžioj buvo priimtas juoko
mis. Bet pasirodė, kad tai iš 
tikrųjų geras sumanymas. Nie 
ko nelaukiant, įtvirtinimai

KLAIPĖDA JAU TURI AU-
TOMATINĘ TELEFO- 

NŲSTOTį
Susisiekimo ministerija, ste

ngdamosi modernizuoti susiži
nojimą, sumanė įrengti Kau
ne ir Klaipėdoje automatines 
telefopo stotis. Tokia stotis 
Klaipėdoje jau baigta statyti 
bed įrengti ir pradėjo veikti 
gruodžio 2 dieną. Kauno sto
ties patalpos jau pastatytos, 
bet automatai dar tebestato
mi. Kaunas automatišką te
lefonų stotį turės tik po Nau
jų Metų.

Ligi šiol telefono abonentus 
Kaune ir Klaipėdoje aptarna
vo telefonistės. Pastačius au-

ONA
SLOKSNAlTIENi

mirė Gruod. 29. 1935. 4:20
vai. ryte.

Kilo iš Rokiškio parap. Pa- 
lunklų kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 30 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, dukterį Onų, se
sei*) Emilijų Bagrdonienę. švo- 
ge.rj ir anūkus, brolienę rr Svo- 
grer) J. Sinkų ir grimlnea. O Lie
tuvoj motinėlę Uršulę Kelette- 
nę. brolį Ignacų, 3 seseris: A- 
nastoazijų, Karotinų ir Adelę. 
Rusijoj seser) Uršulę.

Velionė prĮklauaė prie Sv. 
Barboros, Apaštalystės Maldos 
ir Tretininkių Draugijos.

Kūnas pašarvotas .6135 So. 
Campbell avė.

Laidotuvės jvyks K etvlrta- 
dienį, sausio 2, 1936. Iš namų 
8:00 vaJ. ryto bus atlydėta į 
Gimimo Svenč. Pan. parapijos 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tų j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. z"

Nuliūdę Vyrars, Duktė. Sese
rys ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnal. Tel. CANal 
2515. .

pačius pagrindinius tikslus, 
kaip ir visi kiti — saugoti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Tiktai tų tikslų siekia gyve
nime kitokiamis priemonėmis. 
Jie stovi Lietuvos pajūrio 
sargyboje. Jų didysis uždavi
nys yra ginti Lietuvos jūrą. 
Suorganizavus visą eilę jū
ros šaulių, Lietuvos pajūris 
bus žymiai saugesnis ir prie
šas, kada nors užsimanęs į- 
sibrauti į Lietuvą iš jūros pu
sės, ras čia rimtą jėgą. Tsb.

IR ČIGONUI NEVISUOMET 
PAVYKSTA

Čigonai paprastai laikomi 
gudriais ir sumaniais žmonė
mis. Jie toki beveik ir yra, 
tačiau ir jiems kartais nepa-

kia žmonių apgaudinėti.

JONAS REMEZAS
mirė Gruod. 27, 1935 m., 10:15 
vai. vak. sulaukęs <2 metų 
amžiaus

Kilo iš Telšių Apskr., Jana- 
pollo parap. Baltininkų kaimo. 
Amerikoje Išgyveno suvirš 30 
metų.

Paliko dideliame nulifldime 
sese r) Veronikų Prašė vičienę. 
švoger) Juozapų, švogerkų Elz
bietą Remezienę ir gimines, o 
Lietuvoj seser] Anelę Ubartkie- 
nę ir švoger) Jonų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2515 West 
45th str.

Laidotuvės jvyks utarnlnke, 
Gruod. 31, 1915. IX namu 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasld. ftvenč. Pan. Ma
rijos parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas ) Sv. Kazimiero ka
pines. -

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

Nuliūdę Seserys, Šlageriai Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnai. Tel. CANal 
2615.

NM-> JCN H U-T’ kCAJlkOC :
pAPAViNiJ EI_ECTRlC.(Jk\»-rHESB • 
NUIRĘS ONTEUCPHONK 1OU) CRN& 
vjm6n can tąuo /.AND Ai 
CMER A STClN&Wr>4»LONQ- I 
'TuSTAA SAGOOQ' ^TZ^STglUG C

ANT VAGONO AŠIES Į 
ABISINIJĄ

Neseniai buvo aprašyta, 
kaip keli jaunuoliai buvo po
licijos sulaikyti, kurie norėjo 
iš Lietuvos pabėgti į Abisi
niją. Dar keistesnis dalykas 
šiomis dienomis buvo Lenki-1 
joj su dviem jaunuoliais. Jie 
pasiskaitę apie Abisinijos ka
lus, užsigeidė žūt būt ten nu- 
ražiuoti ir tikrai gal būt nu
važiavę, jei Aderbergo stoty 
nebūt pastebėjusi budri poli- į 
cijos akis. Tuodu jaunuoliu I
Šansweris ir Biskorekis kiū
tėjo po vagonais ant ašies 
traukinio, kuris atėjo iš Var
šuvos. Nors nuo dūfnų ir dul
kių juodu buvo tapę juadesni

Naujas p-nios Mussolinie- 
nės paveikslas. Tai Italijos 
diktatoriaus Mussolinio mo 
teris. Ji privatiškai gyvena 
nedideliame miesčiuky ne
toli Romos ir niekur vie
šai nepasirodo. (.Acme Pb.)

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGELOS 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

“D R A II fi A S”

>OU PUT VOUR » \
kTCMPTTD IN MXIR W|NDCVJ J 
.i'u_Tm?owv c^n in My / 
/ \NINOOW. AND VJE LVGO U? , 

ANDJTBV OUT OUp. iNN/ENTlONl 
U’MjĮggT^tT • V/ORKS ToojZ

. hey, Buooyv:
X OlON'T-*HEARI 
VJPfltHfljSOID!!'/

12 Basų Piano Accordionas,
* Baksas, 2 Knygos ir 

Kursas Lekcijų už
*39.00

80 Basų Stage Accordionas 
už

*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. Budrik, Ine.
INC0RP0RATED

3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

WCFL — Nedėlioję, 5 vaL 
vakare, gražus programas.

Rv Rruce Stuart

ntWCKK6!! I 
DIDN'TCSAY z# 
'NOTAINGl'.J



DRAUGAS Pirmadienis. "r- od. 30.

NUOSAVYBĖ -- DARBO 
VAISIUS

Įtarties žmogus nori ne tik .Visa tat daroma, prisitaikinti,kad pirmasis W6 skyrius j- “Mūsų Vilniaus’' redaktorius 
pats turėti šiokių tokių nuo- prie kitėjančių gyveninio sų- 
savybę, bet rūpinasi ir savo lygų, vis labiau teisėtumų de-

Kiekvienų kartų, kai tik 
tenka paliesti bet kurios vi
suomenės (valstybės) santvar
kos formų, kai tik tenka nag
rinėti santykius tarp išnau
dojamojo ir išnaudotojo, kai 
tenka kalbėti, apie žmonių 
sielvartus, vargus, dideles ne
teisybes, džiaugsmus ir kil
nius siekimus, visuomet ne
išvengiamai tenka susidurti 
su nuosavybės klausimu.

sisfceigė toj pačioj Ž U Aka
demijoj. Dotnuvos Žemės U-

\nikams šį tų palikti. Todėl imant su teisingumu. kio Akademijos skyrius įsi-
tenka seetikti su pažiūra, kad; Pribrendus reikalui, nuosa- steigė 1925 m. liepos šeštų d.

L-n.tllf I...K1U Tl.l IT « 4*1 *1 11*1 f. -   — — _. —
Dr. D. kiauiuus laikė viešų 

paskaitų apie* Lenkiją ir jos į 
pagrobtas tautos; Paskaitos 
klausė visi' Akademijos stu
dentai ir mokslu personalas , 
bei tarnautojai. Apie skyriaus 
veiklų pranešimų padarė sky- i 
riaus pirm. K. Rėklaitis, pri
mindamas, kad per 10 metų 
iŠ skyriaus narių yra įnirę 10 
asmenų, jų tarpe ir vienas 
steigėjų, buvęs Akademijos 
rektorius prof. Matulionis. 
Mirusieji pagerbti rimties mi
nute.

Skyriaus šventės proga sky- 
rių pasveikino Akademijos rėk

................................................................ Kl,r lp ,lalis l,'','l'esrir’’s ir tan,au- torius prof. Vilkaitis, VVS
Įima užsidirbti tik doru ir sun- kas įsuuntingiųu rūpintis ir tojų. Skyrius doro pastangas, to pįrill <jr \ Juška

nuosavybės jausmas žmogui Į vy bes teisių “šventumus”* pa- 4-4 1925 metais įsisteigę.] 
yra įgimtas. liečiamas visuomenės labui. skyriai per pinųųjį dešimt-

Didelė dauguma tariamųjų Dauguma valstybių tam tik'mėtį Įvairiai veikė. Vieni dau 
suosavy'"
rūpinasi
vvbę pasisavinti. Daugelis pa- stambiosios nuosavybės augi- rius visų laikų ' vienodai' • ir 
daužų, išmanydami apie ko- mų ir skatina smulkiųjų nuo- gražiai veikė, augdamas na-! 
niuuizmų tiek, kiek katinas a- savybę. Reikalui esant, garny- rių skaičiumi, stiprėdamas pi- 
pie žvaigždes, dedasi esu ko- bos padidinimo tikslais, stam- nigiškai ir plėsdamas savo 
munistai, nori “pertvarkyti bioji nuosavybė nusavinama veikimų į įvairias Vilniaus 
pasaulį”, vien tik turėdami (pav., Lietuvoj ir daugely k i- sritie. ' . /
intencijų ir tykodami progos tų kraštų įvyksta žemės re-j. Skyriui įsisteigus narių bu- 

Vieni sako, kad nuosovybė griebti svetimų turtų, naikiu- forma). vo tik 3q. Per visų laikų na-
yra šventas dalykas, kiti ta-^į 8Vetimų nuosavybę, kraus- Nuosavybė turi tarnauti vi- ių skaičius augo ir dabar
ria jų esant visokių negero- tyti iš svetimų kišenių į sa- suomenės reikalams, tačiau skyrius turi apie 250 narių,
vių šaltiniu. Neliečiamos nuo-1VJ^jj Tokie pasaulio “refor- tos pačios visuomenės labui kurių tarpe ajūe 80% visų

matuliai” paprastai užmiršta, pats nuosavybės dėsnis nai- akademijos studentų ir dide-
kod ir komunizme duonos ga- kinti nebūtų išmintinga

k *•<•*** IMUI vilt Įf«lUUl s UOU-
,y bės priešininkų tik ir romis priemonėmis (apie ku- Sgiau, kiti, mažiau buvo susilp- 
įsi, kaip svetimų nuosa- rias teks dar kalinti) stabdo nėję, tačiau ,Akadiųnijos sky-

V. Uždavinys, be to, Vytauto 
Didžiojo Universiteto iVVS 
skyriaus atstovas studentas 
J. Narbutas ir kiti.

CALL FOR MR. BINGO"
'oo see. m. sicrnofce, V«
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- moc oe coocsc I
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savybės principo šalininkas 
laiko jų žmogaus kūrybinių 
pastangų akstinu ir teigia, 
kad nuosavybės jausmas žmo 
<* yra įgimtas, kad nuosa
vybė visuomet turi pasitikti 
neliečiama, kad savininkas su

&

C' į

^2

kiu darbu, kad ir komunizmas skatinti, kati kiekvienas ture- kad visi Akademijos teritori-
svetimo turto 
lo. Pagaliau
nuosavybės, nepanaikino visiš- reikštų atimti darho žmogui 

savo turtu visuomet gali elg- j-aj Daugelis turi nuosavus teisę naudotis savo darbo val
tis, kaip tinkamas. namus; kolchozams atiduota siais, atimti jam galimumų

Nuosavybes panaikinimo sa “amžinai valdyti”, tai yra'Lenkinti savo ir savo šeimos 
lininkai ne . mažiau griežtai nuosavybėn, žemė; atskiri kol-; reikalavimus jam tinkamiau- 
teigia, kad nuosavybė suda>- chozininkąi turi individuali- siu būdu. K. Kantrūnas.i . • ! »nius (jiem vieniems naudotis --------------------------------------

duotus) sklypus ir gyvulius,i 
pasižymėjusiems' darbininkams
duodamos nuosavybėn dova- VEIKIMO MINĖJIMAS
uos (gyvuliai, dviračiai, gra-' _______
mofonai ir t. t.), žmonės ska
tinami santaupas dėti i tau-

‘irt
ranti

WI Fondo pirm. inž. Z. Ba
o mėgėjų neglos- tų šiokių ar toki, nuosavybę, joj stodentai ir ne rtnden-,^ Akademij„s prorektoriua 
, ir komunizmas Visiškai neigti nuosavybę - tai priklausytų VVS skyriaus. t viga ei|6 studen.

. ą faKum •neec - a FKn’LN ifeee- 
y f AlM'T aOlTE Th€ THIM6 IT OSEO Tb 6<i
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sąlygas išnaudojimui, 
kad iš nuosavybės dėsnio iš
plaukia daug blogybių., žalo
jančių žmonių gyvenimą ir
t. t. Tiek vienų, tiek kitų ar
gumentuose yra dalis tiesos, 
bet nemažai yra ir perdėta.

Negalima neigti, kad nuo
savybė, nelygiai paskirstyta 
taip atskirų žmonių, dažnai 
kelia pavydų, dažnai esti at
skirų visuomenės grupių ko
vų ir didelių suiručių prie
žastimi. Nuosavybės siekimo 
aistrų valdomi
laužo visuomenės ___ ____
santykiavimo dėimiua. Siek- 'dar>'ti iS’«d* kad v,ai t»n rių prisisteigė no perdaugiau-. 
darni praturtėti, tai yra, įsi-!Mti betarėiai, kaip iš to fak-, šia. Ugi galo meto ts.sto.ge, 
gyti didesnę nuosavybę, žmo--to- i°« ne visi 4nlon& aPd<«-įl3 skyrių
nės ne tik išnaudoja ir skriau IVBnoti vienn4u pr<rta arba |
džia kitus, bet žudo, plėšia, «a- ne8eka 1’vaila’. kad vl8‘ 

turi būti bepročiai arba be
jėgiai. Galima sutikti su tuo,

' kad “šventos' ir neliečiamos

PIRMOJO VVS SKYRIAUS

Per 10 metų veikimo pada-itiškų organizacijų ir šiaip as- 
ryta apie 14,(XX) litų piniginė menų. (
apyvarta. Vadinas, apie tiek Minėjime dalyvavo visos , 
surinkta pinigų ir paskirta Akademijos organizacijos su į 
Vilniaus vadavimo reikalams, I savo vėliavomis, be to Aka- j 
paremti vilniečiai padėta jų demijos studentų ir {šaulių bū- 
kultūrinėms organizacijoms. rio chorai, p. Budriūno din- Į

m v. , i • • guojamas padainavo gražiųTačiau, bene svarbiausia, ° . , . . , X. . . , , . . i lietuviškų dainų. btud. Šauly- ,kas skyriaus padaryta, tai “ . , , ,tė gražiai padeklamavo, ogražiai pravestas Žemes U-i 
Akademijoj Vilniaus Se 

visas ciklas paskai- į

stud. G. Matekonytė 
padainavo solo.

Vilniui Vaduoti
1925 metais balandžio nie-............... ... . . .. , . mest ras,nesi jsisteige Vilniui Vaduoti . .... . , . , .peniąsias, valstybės kasas... . Patvs steigė lai tuo-|lų lVllmaUS reika,al8> kunas lirm0J° , ..

Vadinasi nuosavybė ir ko- ^J. g ? J skaitė įvairūs profesoriai. Tai -Sųjungos skyriaus 10 metų
’ * , niet nenumatė, kad jų steigia-: ’ . ,v i„iv^ įohnimunizine prrpaŽĮstama ir ja orgwlfead> iSa„gs į .fr *r '7 ?°' r-ražT i7 °

galima įsigyti tik darbu. j.;..... . J° Universitetui Kaune, ku-. gražus n

Subjektyvišku (asmenišku)
džiulę sąjungų, apimančių ne 
tik visų Lietuvą, kurioje da-

požiūriu daug kam nepatin- dar yra per 550 skyrių, bet ir

i ris Vilniaus reikalais yra ge-į 
rokai atsilikęs nuo 2. Ūkio 
Akademijos. Tačiau, girdėti,

— O
J

verčia nutilti dėl to, kad ka
gražiai Glikui trūksta žinių apie Ka 

talikų Bažnyčių. Kur gauti

įspūdingas.

V. Uždaviny^.

atskiri asmens ka llebkus turtų pas -irsti užsienius. al® *‘H- l8i leaa’lkafi įr Kauųe šis tas manoma' MllVffO PfKtf aiHC 
ės gyvenimb ir,'™“- Taclaa » n4‘Sallma Vllalul Wlu0“ bwuagoK .sky daugiau Vilniaus reikalais da-l iMijgd rllGodlIU

vagia, sukčiauja, lupikauja 
ir... rikli kalėjimuose. Tačiau 
čia kaltė tenka versti ne tiek
nuosavybės dėšniui, bet Mo- i »«<»«»?*ė» laikai praėjo. Ga- go 
giems žmonių palinkinianis. Iima sotikti ir P^PaS-nU tel-' 
Kiekvienų geriausį dalykų 8i"gl;s_ paRal<!avlmu;’ kad,a2,° l!± 
galima panaudoti blogftems

Vilniui Vaduoti Sųjungos 
iniciatorium ir steigėju buvo 
prof. kan. F. Kemėšis, atve
žęs tų mintį iš Ąinerikos lie
tuvių, kurįe jau tada Cbica- 

IJ1. buvo įsteigę vadina-

tikslams. Taigi ir mūsų pa
minėtais atsitikimais blogu
mas paeina ne dėl pačio nuo
savybės principo, bet dėl ne- 
dorų jai įsigyti pavartotų 
priemonių, kurios, tačiau, ro
do žmogaus palinkimų į tur
tų, į nuosavybę.

Antra vertus, turima nuo
savybė daugelį žmonių kaip 
tik sulaiko nuo visuomenei 
žalingų ir esamai tvarkai 
priešingų veiksmų. Socialinių 
revoliucijų ir įvairių suiručių 
metu, kai nuosavybės princi
pas pradedamas mindžioti, 
kaip tik būva daugiau žu- j 
dynių ir kitokių nusikaltimų. | 
Poetas Mileris sako: — Žmo- , 
gus turi kų nors nuosavu va
dinti, arba jis žudys ir de- . 
gins.

Galimas daiktas, kad kada • 
nors žmonės bus j>erauklėti, 
gal jie manys kitaip, turės ki
tokių pažiūrų į nuosavybę. 
Tačiau mūsų vaikai ir vaikų 
vaikai galvos beveik taip pat, 
kaip mes, ir turės tuos pačius 
palinkimus. Galimas dalykas 
kad ir dabar rastume žmogų 
idealistiĮ, kuris su panieka at
stumtų turtus. Bet gyvenimo 
santvarkos formos derinamos 
ĮMkprastaių esamam žmogui, o 
ne idealiam ar būsimam. Da

bina sutikti ir pripažinti tei-jmų Vilniaus Vadavimo Komi- 
Prof. Kemėšis gyveno ] 

1925 metais Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoj, todėl nenuo

savybė nebūtų išnaudojimo 
priemonė. Galima nuosavybės 
teises suvaržyti pareigomis.

1935 m. gruodžio 7 d. Dot
nuvos Žemės Ūkio Akademi
jos skyrius minėjo savo vei
kimo dešimtnn'tį. J minėjimų 
atvyko iš Kauno Centro Ko
miteto nariai: pirm. d r. A. 
Juška, vice-pirm. pulk. J. Pa- 
pečkys, Vilniaus Geležinio 
Fondo pirm. inž. Z. Bačelis 
su ponia, dr. D. Zaunius,

AKIŲ GYDYTOJAI:

Siais sugedimo laikais kiek 
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažn\ 
čiai. Visokiais prasimanymais, 
iškraipytais faktais bedieviai i 
Jų kuo juodžiausiai piešia. Ne’ 
puola Katalikų Bažnyčių 

] sųmoningų katalikų jie pii

knyga, kuri padės kiekvienai., 
katalikui atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji 
knyga, tai “ Bažnyčios Istori- 
Knygoje yra trys žcmlapiai 
tekste ir spalvuotas žemla 
pis gale. Knyga kelių šimtų 
puslapių. Kaina tik 75c. Va 
dinasi, už 75c. nusipirkę.' 

]“Bažnyčios Istorijų”, rasi jo; 
užtektinai faktų atrėmimu’, 
bedievių zaunų ir tuo pasiro 
dysi sumaningų kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy 
ja” parašyta kun. Aleknos 
ne, 2334 Sc. Oakley av., Chi 
cago. Iii.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventa vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas teis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos.

Linksmoji dvasia nevinada 
nušviečia dienų. Didvyriškk 
pasilikt džiugingu tada, kada 
diena pilna kartumų.

LIETUVIAI DAKTARAI:

.r
Ateikite pas mane visi, ku

rie vargstate ir esate apkrau- 
(i. ir aš jus atgaivinsiu. (Ma-

<»24 S TALMAN AVĖ. 
Offic. Tel. HEMIock 4į»4R 
Re«. Tel. OROvehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE HOAP 
GT PYTO JAS »r CHIRURGAM

Vai. 2—4 Ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėllomta aualta.rua

stahu ir visiškai suprantama,

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. L 0. “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.

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.

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

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

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

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuo jaus siųskie mums.

6l> nuplėšti______________________
Gerbiamai "Draugo” Admlnlatracljal;

Siunčiu au ituo lalftku I........... už kuriuos p rate u kuofreičtausla
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — 11.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — B.OO

arba:
8lunčlu Ii.50 ui kuriuo* atsiųsk'te maa visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas; •

Vardas. Pavardė

•Street

• •J I" • t«JL«.« « •» n utiau

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Ros. and Office 

2359 S. Leavttt Rt 
CANal 0706

Tel CANal *9267
Res. PROspect 6659

OR. J. J. KQWARSKAS DR- P- Z- ZALATORIS
T )

UVIS
OPTOMKTK1CALLY AKIU 

aPKdALIMAS
Palengvins <iklų įtempimų. kuris 

esti prtetaatmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

1 mo. skaudama aklų karėti, atitaiso 
, trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas nu 
elektra, parodknčia mažiausias klai
das. Kpeeialė at.vda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 ▼.

I Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių, t 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METf HUTYRIMO
1 Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

OR, JOHN SMETANA
0PTOKKTKGBTA1

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 
Valandoe nuo 9:30 ryt© iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
ral. vakaro. Nedėliomis n8rat 
įkirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0628

PHVeiCIAN and SUROEON
2403 W 63rd St., Chieago 

OFFICK HOUR3
3 to 4 aad 7 to 9 P. M 
Sunday by Appotntraent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6376 
Ree. Tel.: HEMIock 6141

Resld.; 2516 W. 69th St.

OR, J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 Iki 8:30 
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tk fttreet 

Vai.: nue 9 Iki • vakare
Seredoj pagal eutart)

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 8OUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 4400 So. Artesian Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
4 Iki 8 v. vakaro

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Re*. Tel HEMIock 4984

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ARCIfER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-9 vai. vak 

RezideniijO8 Ofisus: 2656 W. 69th SI 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Reredomta tr Nedėliomis pagal sutari

Tel CANal 2345

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAR
2201 W Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomls tr Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California A ve.

Telefonas REPubllc 7868

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURG4

2158 W. CERMAK
Vai.: 3—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergals pūgai nutarti
RES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal O4O1

ROA!

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRgtnia 0086 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-t; nuo 6:99-9:10 
756 WEST 35th STREET

DENTISTAR
1446 SO. 49th CT.. CICKltO, ILL.

Uar.. Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai 
9147 SO. HALSTED RT.. CHICAGO 
Paneš., Sered. ir Subat. 3—9 vai.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARlfS SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubee

CHICAGO, ILL 
Telefoną* Ifiniray 2880 

OPMO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 13 vai. ryto. nuo 3 utį 4 

vakaro Nedėliotais nuo 10 Iki 13 
vai go pietų Ir nae T lkl 3:39 vak

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rra: Tel. PLAaa 9400
t Valandos! '

Nuo 19-14 v. ryta; 9-9 Ir 7-9 v. v.
* A«UomM BM 14 Iki 13 «um

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

OR. A. J. JAVOK
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak 

Nedėliomis pagal sutarti

Phone Hetnlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 6516 Bo. Vtartorn Avenue
Valandos: f A. M- iki 6 P. M 

Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą^ 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytais — 
1 k S popiet — 4 lkl 4:94 vak.

tw U ryta IM i p. fe



choro pamokos. Chorui vado
vauja varg. .T. Rakauskas.

TŪWN OF LAKE ŽINELĖS— flį vakarę 
t. Vyčių 24 kp. Ra- 

rįvyks metinis susirin- 
Visi nariai kviečiami 

nes bus renkama
(uja valdyba ir svastoma 

svarbūs reikalai. Valdyba

TOWN OF LAKE. — Grį
žo namo veikėja Juzefą Kaz- 
badauskaitė, kuriai Šv. Kry
žiaus ligoninėj buvo padaryta 
apendiko operacija. Ligonė 
namie, 4518 So. Wood St. ir

L. V. ‘ Dainos” choras. Po j kasdien eina stipryn.
kalėdinių atostogų L. V. “Dai -----------
nos” choras pirmą pamoką Sunkiai serga Vytautas Mi- 
turės sausio 8 d. Norintieji kolaitis, 4434 So. Hermitage 
įsirašyti kviečiami tą dieną, Avė. Ligonis yra d-ro L. Za-
8 vai. vakare atsilankyti j 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklą, \Vest Side, kur būna

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

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

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

r V

troit)
S. Straukas, kL F 
A. Stulginskas, kl. 
K. Gaubis, kl. F

1,600 
975 

F 675 
450

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Kenosha, Wis.
V'. Mnndravickas kl. D 3,500

Gary, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D 3,045

Sheboygan, Wis.
J. Vrubliauskas, kl. D 350

Herrin, UI.
M. Rovaitienė, kl. D 200

VAJININKŲ DĖMESIUI

leskos priežiūroj. Linkime Vy
tautui greit pasveikti. Vytau
tas lanko Quigley Preparato- 
ry seminariją. Jis yra pasi
žymėjęs moksle.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 skyr. rengia bunco 
party sekmad., sausio 12 d. 
1936 ra. Ogentų name, 5648 S. 
Justine St., 2 vai. popiet. Už- 
jauč.iantieji seseles kviečiame 
atsilankyti ir paremti gražų 
darbą. Bus gražių ir įvairių 
dovanų, kurias E. Ogentienė 
su dukrele ruošia ir laukia 
visų atsilankant. Bus visi pa
vaišinti. Rap.

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

NORTIl SIDE generaliu 
agentu yra K. šerpetis.

CICERO — generaliu agen
tu yra V. Semetulskig.

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

BRIG1ITON PARK — ge
neraliu agentu yra E. Gnbys- 
t&. Į

MARQUETTE PARK —I 
generaliu agentu yra St. Sta-1 
niulis.

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

BRIDO EPORT — generaliu 
agentu yra P. Gudas.

ROSELAND — generaliu a- 
gentu yra M. Misiūnas.

WEST PULLMAN — ge
neraliu agentu yra — St. 
Raila.

Generaliamg agentams, ku
rie yra įstoję į vajų, už at-~f 
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.

PASTABA, Į naujų skai
tytojų skaičių įeina ir visi tie 
kurie prieš metus yra prenu
meravę vieną ar kitą laikraš- 
itį ir po to nnatnaujinę prenn- 
tneratos. Vajaus Vedėjas t

f
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Chicagos parkų valdyba surengė kalėdini vaidinimą lauke Congress St. 
plastoj. Parodoma scena iš “Shadows of the Manger”, kur Juozapui ir Mari
jai atsakoma vieta užeigoj. (Acme Photo.)

dorium. Štai P. S. Urban iš 
Hartofrdk Conn. rašo: “Svei
kinu su Naujais Metais ir 
širdingai dėkuoju už dovanė- 
les — puikų kalendorių, kurį 
man atsiuntėt.

PATENKINTAS “LAIVU”

nėr St., 20 metų amžiaus, sir
gusi per devynias dienas 
pinučių uždegimu, mirė gruo
džio 17 d. Palaidota gruodžio 
21 dieną. Velionė ir visa šei
myna buvo plačiai žinoma. 
Todėl laidotuvės buvo iškil
mingos. Laidotuvėse patama 
vo graborius Maslauskas, o 
gedulingas pamaldas atlaikė 

S. N.

Tarnas Ševeika iš Youngs- 
town, Oliio, štai ką rašo: 
siunčiu du doleriu už “Lai- kun. A. J. Sinkevičius, 
vą”. Tegu tas “Laivas*’ plau
kia pas mane per 1936 metus.,
Jis plauks pas mane tol, kol 
aš gyvas būsiu.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

MIRĖ JAUNA MERGINA
PLYMOUTH, Pa., — P-lė 

Victoria Dowgiert, 314 Gard-

Pz\R DAVIMUI TAVERNA

ir P. Navickienę. Narės apsiė- ko gruodžio 22 d. Buvo skai- 
mė lankyti. tKngas. fsirašė nauja narė S.

Apsvarsčius einamuosius Pirm. M. Sudeikie-
reikalus, rinkta kuopos valdy- Pranešė apie įvykusią bu
ba 1936 m. Vienbalsiai išrin- nco Party °- Vaznienės na-
kta dvasios vadas kun. A. 
Skrypka, pirm. — M. Sudei-

muose. Pramoga davė gražaus 
pelno. . Nutarė turėti bunco

Kienė, vice pirm. — J. depu- ’ Party- Aitutiėnė užleis savo 
lienė, nut. rašt. — O. Norkie- namus tam žaidimui. Komisi-, 
nė, fin. rašt. — Martušienė, •)$ sudaro M. Sudeikienė, Ai- 
ižd. — O. Vaznienė. Visa valr tutienė, O. Vaznienė, O. Sru-
dyba yra įdėjusi širdį į lab- bien6 ir p- Dorša- narė
darių veikimą. J- Hazhadauskaitė. Pirm. M.

Sndeikienė gavo laišką nuo 
Brangūs lietuviai, prisira- kuriaA(, OTeikinalna

šykite prie labdarių ir remki- 
te jų parengimus. Labdarė

Labdarių Sąjungos 1 kuo
pos priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 22 d. susirin
kimas buvo skaitlingas. Pirm.
M. Sndeikienė pranešė, kad 
įvyks gražus vakaras vasario 
2 d., 1936 parapijas svet. To
liau nutarta turėti bunco pa-J -----------
rty. Palikta komisijos nuožiū- . Šv. Pranciškaus seserų Vie
lai. Pasirodo, kad kuopa turi nuolyno Rėmėjų 3 skyriaus 
ir ligonių — A. Kalvaitienę priešmetinis susirinkimas įvy-

rėmėjos su Naujais Metais, į- 
, vertinama rėmėjų darbai ir

--------------------- žadama visuomet rėmėjus ne-
PRIRŠMETINIS SUS-MAS )Pani5rSti maldose. Sese-

Kinijos žemėlapis, kur parodoma japonų užima
mas žemes. Dabar japonai veržiasi į Mongoliją. Jų 
dabartinis žygiavimas paženklytas vilyčia. Japonai 
šiuo sykiu naudojasi neramumais Europoj ir plečia 
savo rubežius Kinijoj. (Acme Photo.)

/OUR

E Y E S

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
idu Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose ValstlnAse.

I VVrite for Free Boofc
j A Wor1d of Cemfert for Yovr Eyo*” MURINĘ CŪMPANYchkjgo

Millions prefer it to
mayonnaise-

• Mindė Whip Is lifftrni—dell- 
ciout! The time-honorod Ingredi- 
ent» of msyonname and old-faeh- 
ioned boiled dressing are combincd 
in a netr. tkillful way. Given the 
long, tborough beating that Prench 
cheft racommend for ideel flavor 

and smoothnem - in 
the Miracle Whip 
beater that't t*elu- 
titt with Kraft.

“DRAUGO” IR “LAIVO” 
SKAITYTOJAMS

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

4070 Archer Avenue

Pranešimas ir Paaiškinimas

1935 metai eina prie pa
baigos — beliko tik kelios 
dienelės. Laikas visiems at
siminti ir užsirašyti dienraš
tį “Draugą.’" ir savaitrašti 
“Laivą” dėl žiemos ilgų va
karų, ir pasiskaityti įvairių 
žinių žinelių. Taipgi laikas 
visiems atnaujinti metines 
prenumeratas ir atsilyginti 
senas,
“Draugą”, nes tik pilnai už
simokėję prenumeratoriai 

lės atsiuntė gražias dovanė- skaitosi uolūs katalikiškos
les visoms rėmėjoms ir rėmė- >pa«dos rėmėjai Tokiems

.. j-,. vyrams ir moterims tenkajams. Rėmėjos yra dėkingos | 
seselėms už dovanas. Valdyba 
1936 m. liko ta pati: dvasios

garbė.

COAL
ANGLYS

AUKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 

pavaduotojas dėl Pocahontas:

Mine Run ............................... t 5.76
Lump, Egg ar Nut ..................... 6.00

Screenings ............................... 4.75
Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 

Kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais

Tel. KEDzie 3882

vadas — kun. A. Skrypko, 
pirm. — M. Sudeikienė, vice 

'.pirm. — O. Vaznienė, rašt. — 
B. Kai vaite, ižd. — J. Šau-

Telephone: BOUlevard 280,)
Joseph J. Grish

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPnblic 9723

PETER ZABELLO
LIETUVIS advokatas 

456 West 63rd Street
telefonas WENtworth 8713 
valandos 5 Iki • vakarais 

mieste 111 W. Washlngton St. kamb^
7B7, telefonas STAte 0917.

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAI.

Best substitute for Porai Mintas: 
Mine Run ................................... $ 5.75

užsilikusias skolas UŽ Lump, Egg or Nut ................ 6.00
Screenings ..................... ...» .. •.

Dlrect from the Minė. —- 2 ton 
pilnlmum.

Call Day or Nlglit
KEDzie 3882

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo * Iki 6 
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyfiloe

vakarais e Iki 9 
Telefonas OAHal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic 96OO

■■■ ■ ■ ■■ ■—■ ■

DtKUOJA UŽ KALEN
DORIŲ

“Draugo” skaitytojai ir 
Marijonų Rėmėjai šiemet, 

dvitienė. Skyrius gerai gyvuo^aip ir kitais metais labai 
ja. Rėmėja patenkinti “Draugo” kalen-

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina .................75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ................................. 50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais.......... 40
7. Mlaldų Knygelė, juodais viršeliais ............................ 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab.......................  1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.............. 1.25
13. Pulkim Ant 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.

JOI IN P. EWAI n
I.OANS and INSURANCE

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

840. VC ėst 33rd Street
TELEFONAS. YARds 2790 arba 279i

KEISiUČIOSKOtINIMO IR BOOAVOJIMO B-VĖS
’ UAhTINfefh-

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
T nCK '36, 5 Sedan, kaip naujas, garant.................................• 876
BUICK '35, 5 Club Sedan 41. garant., kaip naujaa ----- 745
BUICK •34. 5 Sedan 67. pirmos rūžles, varant................... 725
BUICK '34, 5 Sedan 47, n«r geresnio, garant....................... «•»
BUICK '34. Club Sedan 91, labai puikus, garant.................. 755
BUICK ’33. 6 Club Sedan 91. tobulas karas........................... 508
BUICK '33. Sport Coupe. 2-4 pasaž. Svarus...........................
BUICK '32. 6 Coupe 96, tolulam stovy.....................................
BUICK '32, 5 Sedan, labai pulkus karas.................................
BUICK '81, B Sedan 57. Svarus karas toublam stovy ..
BUICK ’3t. 7 Sedan. labai geram slovy, žema kaina, ..
BUICK '29. 5 Sedan. geras karas, bargeno kaina '....

Mes turime pulklaasj pasirink Ima vartotų BUICK karų mieste,
▼įsų modelių Ir madų, apkatnuotų greitam pardavimai. Pir
miausiai pamatykite Šiuos karus.
CADILLAC ’34, 6 Sedan. mažai važinėtas, kaip naujas,

garant.......................................................................... • 1395
CADILLAC ’32, 6 Sedan. pulkus karas, kaip naujas.... 845
CADILLAC '29, Town Sedan. žemai apkalnuotas.............. 145
CHEVROLET '85, 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

naujo, ..................................................................
CHRYSLER '36, 6 8edan, trunk, kelis menesius varto

tas, garan...............................................................
FORD '36, 2 pasaž. Coupe, mažai vartotas, garant.,..
LA SALLE '34, 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar.,
LA SALLE '31, 6 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas
LA SALLE '31, 6 Sedan, labai gražiai Iftrodo ..................
LA SALLE '30, 6 Sedan, geras karas, žema kaina ....
LINCOLN '30. R Sedan, apkalnuotas pardavimui, geram

stovy.............................................. .. ...............................
OLD8 SIX '34, 6 Sedan, Trunk. kaip naujas, gamnt.. ..
PACKARD '82. 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina,
PONTIAC '85, 6 Sedan, Trunk, NAUJAS KARAS, ne

vartotas ....................................... DIDELIS ŠUTAU
TERRAPLANE '34, 6 Sedan, mažai vartotas, ISrodo

naujas .............................................................
TERRAPLANE '88. 6 Sedan. tobulam stovy .................

Puikiausias stakas vartotų karų kokj dar esame slfllę. Kl 
vienas tobulai ISrodo lr veikta. Rainos ž<*ninsnės negu 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAUTI

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigių 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicag 
Crawford 4-100

CRANE COAL CO,, 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS 
5 tonai ar daugiau

1
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Senus Metus Palydint

nų, linksmų ir gražų jaunikai
tį, turintį rankose didelę už
rašų knygų, kurios lapai dar 
buvo švarūs ir nerašyti.

Baltais, kaip sniegas plau- ateities darbams gaires ir pa
kais, nuo sunkių gyvenimo darė — atnaujino pasiryži- 
naštų ir vargų sulinkęs, Se- mus, vienų ar kitų gerų dar'-| 
nelis, užliaigęs paskutinį sa- l ų atikti ar kokį naudingų 
vo trijų šimtų šešiasdešimt visuomenės gerovei dalykų ir i 
jienkių puslapių knygos lapų. sumanymų gyvenimam įvyk- j 
sunkiai atsiduso. Atsistojęs dyti.
prie amžinybės vartų, dar karĮ Kiekvienas geras *ir doras 
tų į likusius pasižiūrėjęs,, iš- katalikas, ištikimas Kristaus 
tarė paskutinį sudiev ir nu- Bažnyčios sūnus ir susipratęs 
ėjo, peržengęs amžinybės sieti lietuvis Naujų Metų proga 
kstį, amžinon užuomaršos ša-, privalėtų taip pat padaryti 
lin, iš kur niekas jau daugiau pasižadėjimų, gerų ir katali- 
nebegrįšta, o likusi minia jį kiškų spaudų ir laikraštį skal
su panieka palydėjo ir, išskės- tyti, remti ir platinti.
tomis rankomis, džiaugsmin- Taip pat, pradedant Nau-
gai šūkaudama, pritiko jau- m Maug> katallkal priva)5.

C t.

M

'■* -m

Xtų dar geriau susiorganizuoti 
ir net boikotų bogai spaudai, 
literatūrai, blogiems laikraš-! 
piams ir visokiems bedievių

Minia, sutikusi Jaunikaiti, bei laisvamanių šlamštams ir 
iš džiaugsmo -klykė, šaukė, komunistų raštams, kurie nuo- 
linksminosi ir klausinėjo Jau- čiams ir visokiems bedievių 
nikaitį; “Kų mums gero, Jau- paskelbti ir apvalyti savo na- 
nikaiti, atneši, kų duosi,' ko- mus ir knygunus nuo suge-

dusios literatūros, kuri yra
dvokius mėšlas, pavadintas p0 suni0S) parapijos svetainė- 
gražiu meno vardu, kurio tik je 

dėjo ir ramiai, atsisėdęs Se-' pagalba ji randa kelių, į dau- Mūsų gerb klebonas Vaitu 
nelio vieton, atsivertė savo gumos sielas ir jas užnuodi- kaitis atsilanko į susirinki-

kiomis laimėmis mus apdova
nosi!” Bet Jaunikaitis tylėjo, 
tų jų šauksmų tartum negir-

užrašų knygos pirmųjį lapų ja. 
ii tylomis, į niekų net akių Tad broliai, lietuviui, at- 
įiepakeldamas, pradėjo užraši- j gimkime su Naujais Metais 
nėti, kas įvyksta, kasf kur at- dvasiškai, 1 'stsiĮ>raskinie ir 
liekama ir nuveikiamai

Vokietijos laivyno naujokai, kurie lavinasi irklavi
me. Tai pirma pamoka jūreivystėje. Hitlerio vyriausy
bė įsteigė naujų jūreivystės mokyklų mieste Prieros.

mus ir suteikia naudingų pa
tarimų.

I\

F

0

darbų ateinančiam metais. Pr . jo pamokslai ir kitos šv. Mi 
nniausia gi bus rengiamas di šios. Linksmai skambėjo ka 
delis vakaras parapijos nau- ledinės giesmės, kurias gra 
dai. Vakarų sudarys “card žiai išpildė parapijos chorai 
ir bunco party” gniodžio 30 su savo vadu K. Saboniu
d., Sv. Antano parapijos sa- __________________________
lėj, 7 vai. vak. Dovanos bus
ypatingai gražios ir naudin
gos. Taipgi bus užkandžių.

Visos narės esate prašomos 
komisijos vardu sugrųZinti 
knygutes greitu laiku pirm.
K. Sriubienei, kad komisija 
galėtų sutvarkyti laiku.

Antra mūsų kuopos pramo
ga įvyks sausio l9 d. 1936 m.
Tai bus “Fashion show”.

/ Agota Jaukšienė

KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOJE
Aštuoniolikiečiai kasmet Ii 

nksmai pasitinka Naujus Me
tus. Todėl ir šįmet antradie
nio vakarų, gruodžio 31 d. re
ngiama yra Naujų Metų su
tiktuvių puota su gražia pro
grama ir smagiu pasilinksmi
nimu. Pelnas skiriamas yra

Gaubiui, rengiasi suvaidinti Į parapijos mokyklai. Šv. Ka
po Naujų Metų parapijos nau 
dai gražų ir įdomų teatrų.

zimiero Akademijos vietinės 
rėmėjos, kurių pastangomis

Kol kas teatro vardų viešai šitas linksmas vakaras ren-

U TIK ATSPAUSDINTA
TRYS NAUJI GIES-

MYNĖLiai

A. Karaliai
15c.
Užsakymus si^

DRAUGAS ’ PI
> 2334 So. Oakley 

Chicago, III.

arba

REV. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 Main Street 
Amsterdam, N. Y.

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, 111.—“Kuomet tik vidu-

NAUJAS G1KSMYNĖL1S,
(Pirmoji Dalis) Adventi
nės ir Kalėdinės giesmės.
Žodžius ir melodijų parašė 
Seirijų Juozas — barni.
Juozas Žilevičius, kaina 
50c.
V \ 1 ’ 1 A < ’ I I IV ,lai neveikia ar oeniala imu Triner’s

blIUMl Bi,ter Vyną ir nuofiirdžiai rekomen-
(Trečioji Dalis A.) degu- du°Ju vlsiema." — Mra. Sueanna 
v. * . Pavlua.zes menesio giesmes. Zo-

.. _ Nedarykite bandymų su visokiais
dŽlUS ir melodijas parašė vaistais, linkite Triner’s Bitter Vyną.

kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save

kainu kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S EL1XIR

Seirijų Juozas — hann. Į rodė gave aUakančlu vfcl8tu dėI ut.
A. Kačanauskas,
25c.

3. NAUJAS GIESMYNAMS, 
(Trečioji Dalis B.) Švenč. 
Sakramento giesmės. Žo
džius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — hann.

OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
neskelbia, bet visi rimtai prie 
jo ruošiasi.

Šis choras yra vienas iš di
desniųjų chorų Chicagos lie
tuvių parapijų. Raporteris

giamas, uoliai darbuojasi, kad 
užtikrinus šiam vakarui ge
ria usį pasisekimų. Taigi visus.C-’ ...
širdingai kviečiame kartu pa
sitikti Naujus Metus.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

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

Chicagoj
------- —o------- —

Buvirš 50 metų prityrimo
---------o--------

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

• Į lq f • • . . , ,
Šy. Jdoiapo parapijos baž 

nyeioje Kalėdos buvo iškilmi
ngai apvaikščiota. Bernelių 
Mišios buvo 5 vai. ryto, ku-

meskiine blogus raštus — 
spaudų ir sugedusių literatū
rų skaityti, o remkime vien

bėjo ir nė vieno žodžio nie- llk ge^ katalikiškų spaudų ir'rias atvykęs klebonui į
kam nepratarė. Minia, nieko laikrašclus- kiekvieno lie-pagalbų kun. J. Mačiuilonis, 
iš jo negavus, nepatenkinta 4^0 na.m.^se vien tlk geras M L c. ir pasakė gražų> iš.

kilmėms pritaikintų, pamoks
lų. Parapijos ‘ choras gražiai 
giedojo mišias ir kitas Kalė
dų giesmes. Altoriai ir Bet
liejaus kūtelė gražiai buvo 
papuošti seserų Kazimierie- 
čių. Daug žmonių ėjo prie 
šv. Komunijos, kas sudarė

Jis nieko niekam neatnešė 
ir nedavė. Jis su nieku nekal-

mos žinios

išsiskirstė prie savo kasdie- ir ^talikiškas laikraštis ir 
ninių .užsiėmimų, o Jauuikai- knyga randaB1- 
tis, užėmęs Senelio vietų, vėl
tęsė toliau jo darbų. i $0. CHICAGOS ŽINIOS

Nors Senelis ir nuėjo am
žinybėn, bet liko jo užrašų 
knygos, kuriose visi nuotikiai, 
įvykiai ir visi žmonijos gy
venimo darbai užrašyti, neiš
dildomu rašalu. Niekas nebu- 

Senelio, atvaizduojančiovo
Senus Metus, praleista, nepa
stebėta, niekas nepalikta ir 
nepaslėpta. Jose užrašyta vi
si geri ir blogi žmonių darbai
ir pasielgimai. ižd. ir Jonas Staugaitis, mar-

Vieni žmonės, pasitikę Jau-!šaika<
nikaitį, kuriuo atvaizduojama

Šv. Vardo draugijos prieš
kalėdiniame susirinkime lai
kytame Šv. Juozapo paiapijosij maionį^ Kalėdų nuotaikų ba- 
svetainėje išrinkta nauja val
dyba ir draugija perorgani
zuota. Valdybon įeina sekan-

žnyčioje. Toje dienoje atlai
kyta penkerios šv. Mišios mū
sų bažnyčioje. Kitus pamoks-

tieji asmenys: Antanas Kadze-1 ,U8 pasaks klebonas ir'
vičius, pirm., A. Yučka, vice po jų maloniai sveikino visus 

susirinkusius Kalėdų linkėji-pirm
rašt.,

Bernardas Pilipauskas, 
Viktoras Pilipauskas,

Draugijos nusistatymas yra 
sutraukti visus jaunus vy-

Nauji Metai, patriukšmavo,
paūžė, pasilinksmino ir vėl
... _ , rus Sv. Juozapo parapijos pogrįžo prie savo paprastų kas- ^ T- _

dieninių užsiėmimų, o kiti {>a-
mošė savo darbams naujus 
{danus, nustatė naujiems savo antrame sausio sekmadienyje

Kį “DRAUGAS" JOMS DUODA:
L Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klav 
gimus;

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

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
B. 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;

10. 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 mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” POB. CO.

Šv. Vardo Jėzaus vėliava. 
Kitas susirinkimas įvyks

mais. _ ..i

Parapijos choras, vadovau
jant vietos vargonininkui K.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
2 KUOPA

CICERO. — Laikytame su
sirinkime sųjungietės šiaip 
susitvarkė. Valdyba liko ta 
pati, t. y. dvasios vadas gerb. 
kun. TI. J. Vaieūnas, prrm. — 
K. Sriubienė, vice pirm. — 
B. Palubinskienė, nut. rašt. — 
M. Gerdžiūnienė, fin. rašt. — 
A. Šatkienė, ižd. — M. Lu- 
kauskienė, iždo globėjos — 
Lazdauskienė ir Džansonienė, 
tvarkdarė — Viličkienė, ko
respondentė — A. Jaukšienė, 
ligonių globėja — B. Palubin 
skienė.

Pasiryžta nuveikti daug

Kalėdų šventė mūsų para
pijoje gražiai praleista. Iškil
mingas Bernelių Mišias atlai
kė gerb. kun. I. Albavičius, 
klebonas, asistuojant jaunie
ms studentams iš Tėvų Mari
jonų Seminarijos. Įspūdingų 
pamokslų pasakė didžiai gerb. 1 
prof. kun. J. Vaitkevičius. 
Taip pat labai gražūs buvo

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Neuralgislų 
Skausmų «
reikalaukit rišame pasauly

pagaračjusio
ANCHOR

RAIN - EXPELLERIO 
karia suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

2334 S. Oj 
Chi

>E Y AVENUE, 
L fiEnois

I

Be Progressive sbout your appearance! If you doo’t likę the 
color of your hair— change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the towo! It 
cleanses, recondttiona, and tints your hsir in one pleasant 
ueutaeot. We’irhelp you select s becoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

Ate/Z thit cirpii vM « fišnar-Amš tt yaer
L/’r mw wili trtti it **4 rthtn it. 
witb tur rtctuttutntUtitHt ftr CLAIROL

as

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

I0734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patamautoia.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu JO. i organai silpni ir 1Oa 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONR
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada^ 
rė stsbuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 4S metua NU- 
OA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienas nusilpnėjo arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes Joks kitas vaistas ne- 
pavaduoe NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL
— Idealų Uuoeuotoią vidurių 25o Ir 
l»e.

J. Linlemiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
I. F. Radžas
S. M. Skodas
I. J. Zolp
I. F. Eodeikis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Ladiawicž ir Sūnūs2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

MVHLY KINO.
HAIR MAUTY GU1LD 
t lt-1)2 46«h S<rMt. N«w York Chr

L

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ EB NAKTįTI

J . F. E U D E I K I S ' 1
Yards 1741-1742


