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LIBERALAS SARRAUT ORGANIZUOJA 
PRANCŪZIJOS KABINETĄ

TŪKSTANČIAI ETIOPIEČIŲ NUKAUTA, 
PRANEŠA ROMA

PjARYŽIUS, saus, 23. — 
Radikalas socialistas (libera
las) Albertas Sarraut pakvie

s t a s  sudaryti naują. Prancūzi
jos ministerių kabinetą.

ROMA, saus. ,23. — Stefa-j 
ni (italų.) žinių agentūra šian! 
dien paskelbė, kad italai nu-j 
kovę' tūkstančius etiopiečių 
Tenibien apylinkėse — žiemi
niam karo fronte.

(Kiek anksčiau iš Addis 
Ababa būvą pranešta, kad 
tūkstančiai italų nukauta Tem 
bien apylinkėse).

Sarraut. yra kartą, jau bu
vę® vieną-mėnesį premjeru iri 
jis sutiko .naują kabinetą su
daryti iš saviškių. Sakoma,1 
būsią pakviesti ir  socialistai.:
Socialistų partija, kiek žino- Stefani agentūra sako, kad] 
ma, liberalus remia dėl to, į italų kariuomenė užėmusi, 
kad. jie kovoja prieš Lavai į. | naujas svarbias vietas ir po-į 
Tačiau socialistų vadai neno- į ricija® pietų link nuo Tem- 
r i Įeiti liberalų kabinetan, bien. Visos etiopiečių kontra-1 
Sarraut vra senatorius. takos atmuštos.

Prieš Sarrauto pakvietimą . . .
respublikos prezidentas Leb- Į PASITRAUKĖ EGIPTO M!" 
H e r r S  jZ |  NISTERIŲ KABINETAS
skinu buvo kviečiamas dar . -----------
vienas liberalas, kurs taip* CA1RO, šaus. 23

ATSISTATYDINO MEKSIKOS VYSKUPAI Iš 
M O JO  KREIPIAS PAS 

CARDENASį

pat atsisakė.
— jAtsi-

> statydino Egipto premjeras [ 
: ( Nessim paša su ministerių i
j kabinetu. Karalius Fuad pri- 
! pažino atsistatydinimą.

A tsistatydin inio priežastį s į
___  J  ta, kad Anglijos vyriausybėj

Illinois Bar • Associatiou' S ^ t a i  pareikalavę kad pr-i 
viešųjų santykių komifetas, Gnjero Nesšimo vyriausybė 
kurio pirmininku yra J. V .' suvaržyti} nacionalistų veiki- j 
Clinnin, negeistinų svetimša- b-’ kad. &dano klausimas į 
Iių susekimui iškelia samany-. tuojau būtų išspręstas ®u nan 
mą, kad visus šalies gyvento- ja sutartimi, 
jus aprūpinus specialiais pi- i. Kadangi premjeras Nessim I 
lietybė® certifikatais, su nuo-Į buvo vadinamas britų paka- 
traukomis ir  piršti] antspau-įMku, bxd ji® įrodo, kad tokiu 
dais, kad kiekvieną, prireL, nėra.
kus, būtų galima be didelių 1 
sunkumu identifikuoti.

NAUJA KAMPANIJA 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS

Atsistatydinę: 
premjeras Lavalis.
Mussolinio bičiulis 
tinimo su Vokietija šalininkas.

VYSKUPO O’HARA IN-
GRESAS SAVANNAH 

VYSKUPIJOJE

MEXICO ClTY, saus. 22.
-— Meksikos katalikų vysku
pai Įdavė, kitą peticiją prezi
dentui Lazaro Cardenas Ka
talikų Bažnyčios persekiojimų 
reikalu. Vyskupai su pirmą
ją peticija reikalavo, kad bū
tų nutraul<ti persekiojimai ir 
pataisyti priešreliginiai įsta
tymai, jei nebūtų galimumo 
juos visiškai panaikinti.

Prėz. Cardenas paskelbė 
atsakymą, vyskupams Į jų pir 
mąją peticiją, atsisakydamas 
elgtis vyskupų nurodymais ir 
pažymėdamas, kad Meksiko
je nesama katalikų persekio
jimų ir kad religinės pamo
kos ir tikėjimo platinimas ga
li būti laisvai vykdomas baž
nyčiose ir namuose.

Su nauja peticija vyskupai 
atrėžia prezidentui gyvais 
laktais, kad katalikų perse- ! 
klojimai šalyje ko žiauriau-i

Prancūzijos. vykdomi, kad katalikų 
žinomas. ]aįSvė panaikinta, o jų teisės! 

ir susiar- < suvaržytos. Vyskupai nuro
do, kad Meksikos vyriausybė 
neatsižvelgia į katalikų gero-j 
vę. O juk Meksikos gyvento-' 
jus sudaro 97 nuošimčiai kaL 
talikų, kurių yra apie .16 mi-
Ii jonu.

SAVANNAH, Qa. (per pa- Kaip pirmiau, 
šfcį). -  čia įvyko vyskupo G. j ,.ar{(}
P. O’Hara ingresas. Jo Jfim-jkad katalikams būtl} 
in. kardinolas Dougliertv, Pili tos

visi

Kitais žodžiais, rekomen
duojama, kad visi- krašto gy
ventojai -būtų aprūpinti pa
sais taip, kaip tas yra Euro-

VARŽYMAI ANGLIJOS 
KARALIUI

LONDONAS, saus. 23. -h-

ladelphijos ariu vyskupas, pir- 
mininkavo įspūdingose bažny-|niaį trobgsiaij 
tinėse ceremonijose.

Iškilmėse dalyvavo 17 arki
vyskupų ir vyskupų, 4 aba
tai, 15 monsignorų ir 
209 kunigų.
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N4CI™ , A RDnl KAS SUMOKĖJO AAA LAIPSNIUOTUSjungime
BERLYNAS, saus. 23. — 

Vokietijos naciu vyriausybė 
gamina divorsų Įstatymą. Yra 
sumanymas, kad valstybei bū 
tų pripažinta teisė sugriauti 
nacių idealams ncatatinkamas 
jungtuves kad ir prieš vyro 
ir žmonos norą.

Vokiečių Įstatymų akademi 
ja  argumentuoja, kad-' vokie
čių naujas kodą® turįs paneig
ti buržujinius ir religinius, 
supratimus ir pripažinti, kad; 
jungtuvių klausimas yra ben-i 
druomenės reikalą®, bet nė i 
koks atskirų asmenų neliečia-į 
mas ryšys. Girdi, mm jung-i 
tuvių priklauso tautos kultū
rinė pažanga, arba atžanga.

Šiuose argumentuose kaip 
veidrodyje vis ryškiau ima 
reikštis nacių pagoniška 
dvasia.

U. S. ATSTOVYBĖ KARA
LIAUS LAIDOTUVĖSE

AVASH1NGTON, saus. 23. 
— Mirusio Anglijos kara-1 
liaus Jurgio V laidotuvėse į 
Ameriką (U. ’S.) atstovauti i 
prezidentas R o ose vėl tas pa- į 
skyrė specialų ambasadorių Į 
Europai Nornian Davis, kurs 
yra Londone. Davisui drau-. 
gaus du palydovai karininkai.!

SENATVĖS PENSIJŲ . 
KONTROLĖ TEISĖJAMS

MOKESČIUS? VARTOTOJAI
NEW YORK, sau®. 23. — 

.Advokatas E. M. Reiskind 
kreipės federalin djstrikto 
teisman, kad gavus laikinąjį 
‘‘ in junetion, ’ ’ kuriuo norima 
sulaikyti 209 milijonų dol. 
laipsniuotų (processing) mo
kesčių grąžinimą . įvairioms 
kompanijoms. Vyriausias teis 
mas andai nusprendė, kad vy 
riausiybė grąžintų .minėtus 
mokesčius, kadangi AAA ak
las yra neteisėtas ir sugriau
tas.

Adv. Reiskind argumentuo
ja, kad šie mokesčiai. nepri
klauso kompanijoms (gamin
tojams), bet vartotojams. Kai 
iškelti šie mokesčiai, kompa
nijos jų iš. savo kišeniaus ne
mokėjo, bet viwką sukrovė 
ant e vartotojų, padidinę kai
mus savo gaminiams ir Įvai
riems produktams. Šie mokes
čiai nepalietė kompanijų ap

Vos prieš keletą dienų Ang-
-g,-. v , v i  H jos naujas karalius Edvar-
poje, ypač autokratiškose sa-; , t-ttt i i • ,J J C „ i das iv lll buvo Jatsvas, Icur

norėjo jis galėjo, lankytus. 
Šiandien taip nėra. Pav.,

lyse.

Gal tas ir yu*a geriausias

turimo normalaus pelno. Da
bar gi įsakoma, kad vartoto
jų sumokėti mokesčiai būtų 
grąžinti, kompanijoms, kad 
tuo būdu jiems davus neužei
tam auto pelno.

Adv. Reiskind paduoda su- 
gestiją, kad visi surinkti ir 
'dejpozituoti laipsniuoti mokes
čiai turėtų tekti vyriausybėj 
iždui. Tuo keliu ateityje bū
tų nors kiek sumažinta mo
kesčių našta vartotojams. S

stai, Cliicagoj federalio tei
smo n iro sprendžiu grąžinama 
keliolika milijonų dolerių 
laipsniuotų mokesčių pake  ̂
riams ir  lutiems gamintoja
ms. šVartotojai sumokėjo šiuos 
mokesčius didelėmis kainomis 
už perkamus produktus. < Ir, 
štai, kam dabar -tenka šie mi
lijonai dolerių.

Plutokratų valdoma Chica
go s wpauda apie tai tyli. .

NYKSTA DIDELIS ŠALTIS; 
PADARĖ DAUG ŽALOS

CHICAGOS DEMOKRATAI Nyksta užvakar ir vakar 
( hieagoj siautęs didelis ir 
nepakenčiamas šaltis.

Vakai- rytą buvo 17 laip
snių žemiau 0. Apie 3.-00 po
piet pakilo iki 0. Paskiau į 
naktį ir vėl pradėjo slinkti 
žemyn.

Iš oro biuro pranešta, kad 
šiandien jau nebus didelio 
šalčio.

Nepaprastas šaltis padarė 
daug žalos Chicago gyvento
jams. V akar.kai kurie fabri
kai buvo uždaryti. Daug žmo
nių nukentėjo, nušaldami ko
jų ir rankų pirštu®, arba au
sis.

Galybės gaisrų pasireiškė 
per šalčius ir trys asmeny® 
žuvo gaisruose. Užpraeitą 
naktį ugniagesiai buvo šau
kiami iš vienų vietų į kitas.

Daug nukentėjo automobi
li įlinkai su savo mašinomis; 
Bet labiausia vargšai, kurie
ms trūksta kuro, drabužių 
ir maisto. Labdaringosios or
ganizacijos negavo progo® 
teikti visiems pagalbą. Netu
rėta fiziškų pajėgų antkart 
visais rūpintis.

Ačiū Dievui, kad žiaurus 
šaltis išsidangina. Daug pa
lengvės visiems.

Cooko apskrities demokra
tai komkrionieriai pripažino 
apskrities išlaidų sąmatą 
20,633,983 dolerių sumoje. 
Respublikonai komisionieriai 
balsavo prieš, kadangi nepa
daryti sąmatoje reikalingi iš- 
la idų numažinimai.

Respublikonai ypač buvo 
priešingi algas didinti turtų 
įkainotojo ofiso keturiems 
valdininkams.

SPRINDFIELD, UI., -saus. 
23. — Valstybės legislatūua 
nusprendė, kad senatvės pen
sijų mokėjimo kontrolę paduo 
ti apskričių teisėjams.

Gubernatorius Ilorneris 
planavo šiam reikalui sudary
ti valstybinę komisiją.

taip ir si į 
reikalauja,: 

rąžin-1
uždarytas bažnyčios ir 
kiti konfiskuoti bažnvti- i 

kad katalikai
I galėtų laisvai naudotis religi
n iu  švietimu, kaip sako pre- į 
ridentas; kad valstybinėse • 

api€ viešose socialistiškose (ari 
j kaip jas kitaip vadintum) i 

Vyskupais O Hara iki pa- Įmokykiosie, arba valstybiniuo- į- 
'skireiant šios vyskupijos vy- l į  biar,aose) ar knu. kitur ne. '
\ skupu buvo Pbiladelphijos vy bfltu wdama prieSreliginė ' 
!skupn pagal^ninku. Į kampanija, arba propaganda;!

j kad katalikams nebūtų drau- i 
džiama rengti ir įduoti petici- 

j jas vyriausybei; kad priešre- j 
Ilginė propaganda nebūtu pla- i NEW YORK, saus. 23. spanda. radija.|

Riesto dalyse .Manhattan ir  , arba ldtomis kuriomis prie., 
Bronx pirmiausia sustreikavo !]tfongmfei ir  kad pre2identas 
didžiųjų namų keltuvų (ele-. j Cftrdenas paskeibtlĮ viešai pa-1
vatorių) operatoriai. Paskui dnodamaB priežastiS) koidais 
juos streftan išėjo namų šil- sumetimais vyriausybė nega-, 
dytojad (boilerių kūrento ja i).-įį g? nnoMmžiams gyventojui 

Didžiuose namuose šiandien' grųžinti laisvės ir visų jiems I

STREIKUOJA NAMŲ 
ŠILDYTOJAI

SUNKIAI SERGA VYSKU
PO SHEIL MOTINA

sumanymas, kad nusikračiu®. karaliui negalima nė kojos '
/"nejeistinaj-s evetimsaliais. J įkelti į parlamento atstovų >

— :  --------- • rūmus. Tik vienas karalius I
DR. BUNDE&EN NE VISUR senovėje perženžė šią tradici-1 

TURI PALANKUMO ją. Yra visa eilė ir kitų tr a - '
- — :-----  dicinių varžymų.

Cooko’ apskrities demokra- ----------------
tų Vadų iškelta dr. Bundeseno) . KARALIAUS PALAIKAI . > 
kandidatūra į gubernatorius IWESTMINSTERIO SALĖJE , uždaryta eilė ofisų,
vietoje gubern. Homerio pa- -------- - -----------------
guliau sutinka nepalankumo | LONDONAS, saus. 23. — | 
kitose valstybės dalyse, kii-’Mirusio karaliaus Jurgio Vi 
rias dr. Bundesen lanko. Kai palaikai šiandien iš Sandringi 
kas numato žynių demokratų ham atkelti Londonan ir iŠ-j 
fronto jlužimą, kadangi ■ gub. statyti Westminsterio salėje,
Horaeris ir  gi turi daug kur išbus iki antradienio, 
šalininkų. j _ _ _ _ _ _ _ _

----------------—  * ! SENATO KOMITETAS

Sunkiai serga Mrs. J. B. 
Sheil, Jo. Eksc.vynkupo B. J. 
Slieil motina. J i  gyvena na
muose, 1420 Lake Sliore drive.

Mrs Sheil yra našlė. (Vy
skupas yra vienatinis jos sū- 
nun.

RASTA ŽUVUSI VISA 
ŠEIMA

priklausomų teisių, kodėl ne-1 
gali paneigti, arba nors pa-j 
taisyti priešreliginių įstaty-: 
mų.

-----------  'j Šiandien nieku būdu nega-1
DANVILLE, III., saus. 23. Įima suderinti griežtai vyk- ! 

—' W. A. Albers ūkio gyvena- domų šalyje priešreliginių įs- 
muose namuose (pasireiškė tatymų su prezidento Carde- 
gaisras. Susibėgę kaimynai naso tvirtinimu, kad šaly ne- ■ 
gaisrą užgesino ir viduje ra- ®ama katalikij persekiojimų.

PRIEŠ NAUJĄ ŪKIŲ BILIŲl do septynis lavonus. --------------- ——
______  j Daromos išvados, kad Al- Į . SVARSTOMAS NAUJŲ . |

COURTNEY PRIIMTAS 
KELLY-NASH SROVĖN

—  : AVASHINCTON, saus. 23. Į
Cooko apskritie® Kelly-į— Senato žemės ūkio pakomi-i 

Nash demokratų srovė, kuri! teta® šiandien atsisakė remti 
pirmiau norėjo nusikratyti! vyriausybės naują ūkių hilių,l 
apskrities prokuroro Court-j kuriuo norima pakeisti su-Į 
ney kandidatūra, pagaliau įsi-[ griautąjį AAA.
leido savo tarpan prokurorą j Komitetas abejoja apie bi-Į 
Courtney. * liaus teisėtumą.

DANTISTAI GAUS 
INFORMACIJŲ

2,500 dantistų Chicago j p ir
madienį susirinks į Stevens 
viešbutį. Columbia universite
to pi'of. dr. LeR-oy L. Jlart- 
man aiškins jiems apie nau
jai išrastą vaistą, kaip trauk
ti dantis be skaudėjimo.

MIRĖ SENIAUSIA LATVI
JOS LIETUVĖ

KALNAS. — Panemunės 
valsčiuje, Jekabpilio apskr., 
paA'argėlių namuose mirė vie
tos gyventoja lietuvė Darata 
Ski'oblytė, sulaukusi 102 me
tų. Velionė iki 70 meti] am
žiaus dirbo sunkiausius dar
bus ir niekuomet nesiskundė 
'dėl sveikatos, bet vėliau, ne
turėdama jokios paramos, įsi
prašė į pavargėlių namus. '

bers nužudė žmoną ir penkis MOKESČIŲ KLAUSIMAS
vaikus ir, namus padegęs, i ------------
pats persišovė. Į AVįASHINGTON, sau®. 23.

——-------------- Į— Pranešta, kad vyriausybė
IŠ Lenltijos praneša, kadi planuoja sukelti naujus ko

teli veikimą plečia protestam kius nors mokesčius, Icnrie tū
tų organizacija Young Men rė® užimti panaikintų laip- 
Christįan Ass?n. jsniuotų mokesčių vietą.

GARLAIVIAI VĖL PLAU
KIA 1 JURBARKĄ

KAUNAS. — Nemunas jau 
visai švarus nuo įžo, ir gar
laiviai vėl pradėjo plaukioti 
tarp Kaimo ir Jurbarko. Tai 
tik laikinai, nes, atstiadu® 
Nemune ižui, garlaiviai tuo
jau sustos kursavę.

KAUNAS. —■ Nuo Naujų 
Metų ligšiol ėjusieji darbiniu 
kams sldriami laikraščiai 
‘‘Darbo Lietuva” ir “ Darbo 
Žinio®” austojo. Vietoj jų 
darbo rūmai pradėjo leisti 
naują laikraštį “ Darbą.”  Iš
eis 3 kartus per savaitę. 
Laikmštį redaguos A. Bru
žas.

O R A S
CHICAGO TR APYIjIN- 

Ke S. — Numatoma® sniegas; 
temperatūra palaipsniui kyla;

DZŪKIJOJE PRADĖJO 
ARTI LAUKUS

KAUNAS. — Atvykę iš, 
; Dzūkijos žrnonė® pasakoja, 
i kad aukštesnėse, smėlingose 
! vietose, kai kurie ūkininkai 
j pradėjo arti laukus. Mat.
' dalis ūkininkų lapkričio mėn.
' nespėjo aparti vi®ų laukų, 
tad dabar pasinaudoja šiltu
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L1THUAN1AN DAILY KRIENU 

PubllBhed Daily, J£xcept Sunday.
SUBSCR1PTIONS: One Y ear —  $6.00; Six Montba 

• -  $3.50; T h ree  M onths — $2.00; One Alonth — 75c. 
B urope —  One T e a r  —  $7.00; Six M onths —  $4.00; 
Copy — ,03c.

Advcrtlsing ln “DRAUGAS** brings best results.
Adv-ertlsing rates on applicatlon.

“ DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
D R A U G A S ”

mačiau šalia Šv. Karsto bazi
likos — visų apleistą, g riū 
vantį namelį. Atiduok jį man 

_ _ _ _ _ _ _  ir mano krikščionims. Aš ja-
Legenda iš 1219 m. “ Šviesiausias valdove, mes me padarysiu buveinę, busti-

Ugningi saulutes spinduliai neturime ne vieno cento", at- ne. i r  galėsime garbinti Vieš-
, , i- - r i i .  mirgėjo virš Jeruzalės noks- siliepė vyresnysis iš keliui.ui kur J is  Vaire naskutinedalim  dienos. Basvkimes prie lietuvių kata- °  ■' ' - 1 -’ ° jh m u u ik .

. tų. Visi miesto gyventojai, ūką. "Esame tik broliai vie- vakarienę. Už tai būsiu labai
64

Vilniaus Geležinio Fondo išleistą Vilniaus 
pasą ir Vilniaus ženklelių. Be to paso neįu
rš tą  pasilikti nė vienas sąmoningas lietuvis. 
Tat, šis vajus yra ypatingai svarbus, dėl 
to rd k ia  pasistengti, kad jį kiek galint sėk
mingiau pravesti.

Taigi, matote, dabar svarbiu tautinių

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiam os pareikalavus.
Bendradarb iam s Ir korespondentam s raštų  ncgrųžlna. 

,ei neprašom a tai padary ti Ir neprlsiunčiam a tam  tik s 
lui pašto ženklų.

H  R edaktorius priim a —  nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet. 
Išeina kasdien, Išskyrus sekm adienius

PRENUM ERATOS KAINA: J. Am erikos valstybėse: 
M etam s —  $6.00. Pusei m etu — $3.50; T rim s m ėnesiam s 
— $2.00; V ienam  m ėnesiui —  75c. K itose valstybėse 
p ren u m era ta : M etam s —  $7.00; Pusei m etų —  $4.00. 
Kopija —  .03c.

likų ui ganizaci ją  ir visi darbuokimės l ’.až 
nyčios naudai ir  tautos gerovei.

KATALIKAI RUSIJOJ

nuo Vali, vyriausiojo to k ra -n u o lia i ,o  pinigų iš niekiu- ne- lli>kin„.as lr  pasakysiu Darna- 
šlo valdovo, iki prasčiausio: turime tik duonos, kurios Die- gk() g  Egjpl(J gultonal„S( kad 
sargybinio kareivio, ramiai Į vas visiems duoda” .

------------ dar ilsėjosi. Tuo laiku per: “ Tai, kaip jūs drįsote be
Prancūzų laikraštis ‘La Vie Gatroliąue’ išgriautas Damasko sultono, gauname . ir nelaikome. Vien 

rašo, kad Katalikų Bažnyčios padėtis sovie- mūro sienas įėjo du žmonės j aukso artin tis prie Kristaus 
rijoje pernelyg sunki. Prieš bolševikų revo- įr  paprastomis to miesto gat-1 kapo t Tikrai, gal būsite įėję. 
liuciją Rusijoje buvo penkios vyskupijos. Po vėmis palengva artinosi prie slaptai ir..-į Jeruzalę, neužsį- 
revoliucijos iš lik o 'tik  trys: Minsko, Žito- gv Karsto bazilikos. Nedide- mokėję, nė už kelią?”

“ Taip ir  yra. Valdovas p 
pėjai” , patvirtino vienas.

“ Budeli, lrirsk jiems gal-

DIENOS KLAUSIMAI miro ir  Tiraspolio. 1917 metais Minsko vys- ,gs kepuraitSs cleng(- ju nu>.
kopijoje buvo 473 kunigui. 1920 metais jų kustag o jno|
skaičius sumažėjo iki 85. Is to skaičiaus . . . .  .  . . , .
įk i šiai dienai jau ištremta 69 kunigai, taigi eles ?l,ose «  storus aIjdul'  .. . , ,
dabar jų beliko tik 16. Žitomiro vyskupijoje.ė ju s iu s  milo drabužius. Pri- vas! rūsčiai suriko valdovas Jai)ivk ir  garbink, kaip tik  tu

Dėl to “ Darbininkas’’

LENKŲ VOKIEČIŲ “ DRAUGINGI”
SANTYKIAI

į. Prieš p o lį metų Lenkiją sudarė specia
lu draugingumo sutarti su Vokietija ir tuo 
didžiavosi. Mes tada dėk tos sutarties pa
darėme tokių pastaba — toks toki susitiko 
{r 'ant alaus pavadino. Vadinas, dvi iinperia- 
ilistinės valstybės susitarė išlaikyti užgr/ib- 
tųsiaš žemeš ir dar daugiau jų  prisigrobti 

Dėl l.eiikų susitarimo su vokiečiais pyko 
prancūzai, tiek daug praeityje jiems gelbėję, 
nerimavo kaimynai. Neramu buvo ir Lietu
vai, nes ji atsirado tarp  dviejų dideliu, tarp 
savęs susitarusių, priešų.

' Bet mes nekartų esan „• pastebėję, kad
{lenkai, ar anksčiau ar vėliau, bus apvilti vo
kiečių “ draugingumu’' ir kaltins tuos poli
tikus, kurie juos i tų draugingumų suvedė.

Išrodo, kad taip ir bus. Neik su velniu 
jpbuoliaūti, priežodis sako, apsigausi. Vokic- 
tys. hitlerininkas klastingesnis ir gudresnis 
už patį lenkų.

|  Lenkijos ir viso pasaulio lenkai šiomis
ilienomis didžiausio riksmo pakėlė,; kuomet - ;ji įįduodavo galimybės’ kataliką inteligen-
Hitleris užsimojo sulaužyti'dar vieną laiųi- tenls pasiektį jokių aukštesnių valdiškų vie- 
tautinę sutartį panaikinti Dancigo miesto į Taip, caro valdžia buvo labui neteisinga 
laisvę ir  jį be jokių ceremonijų prijungti

•--'prie Vokietijos. Visa lenkų spauda dabar šau
kia prieš Hitlerį ir jį keikia. Dancigas, gir
di, priklauso Lenkijai, vokiečiai jokių teisių 
į tų  miestų neturį.

į  Lenkai apskundė vokiečius Tautu Są
jungai, nes jau nebeiškenčia žiauraus vo 
kiečių persekiojimo. Su Tautų Sujungus per- 
spėjimais greičiausia Hitleris nerišliai tys.
Dėl to Dancigas pasidarys tokia pavojinga 
Kuropos taikai vieta, kaip ir  Klaipėda.

Lenkų politikams dabar galima primin
ti priežodį — kaip pasiklojot, taip išmiego-

I fe.

būdavo 527,000 katalikų su atitinkamu skai-lsiartin« P,ie  užrakytų bazili-- Vali.
?-ium kunigų; 1926 įlietais tik  26 kunigai ten bos vartų, pasibeldė į duris. Budelis lo tik  ir  laukė. Be- 
beliko. Tiraspolio vyskupijoje 1917 metais Visą laiką besnuduriuodaiuas matant, budelis su kardu a'.- 
buvo 384,066 katalikai ir 181 kunigas. Da- prižiūrėtojas, atidaręs langelįi sisūko prie vienuolių galvų, 
bar didesnė kunigų dalis jau ištremta. ir  piktai paklausė jų, ko rei- Tačiau, vyresnysis vienuolis

daro tokią pas- kalanja.
labą: “ Atėjome pagarbinti Šv.

“ Tos trumpos skaitlinės iškalbingesnes K aršio’’, atsakė keleiviai.
už kelias istorijos knygas. Jos griežtai už- Sargas, iškišęs ranką per
ginėyja bolševikų tvirtinimą, kad bnk^ lai Jangeli> pareikalavo iš kiek- raštą. Malonėkite patys išsl- {
sovieliioic liliejmui“ nėra persekiojamas. Tik- , , ,. . .. . . J .. ., . vieno po aukso gabalą. imti .rinkoje tai som. I ijojo sistc-inaeiai naikinama . . . . .  , .
bet kokia religija. Net Turkijoje kur Kas “ Mes nieko tau duoti netu-, Valdovas \  ali suprato kaz 
daugiau y ra  tikybines laisvės. Mes visi ži- rilne- Norime įeiti su g n n a  ką negero ir, paniatęs sulto- 
nome, kaip žiauri būdavo katalikams caro Marijos Sūnaus. Jėzaus mei- no raštą, aukso ibidėmis pa- 
valdžia. J i  atiminėdavo katalikų bažnyčias, le” , tarė vienas iš keleivių, rašytų, pabalo, kaip sniegas, 
varžydavo ir bausdavo kunigus už menkiau- . ‘‘Nieko neturite ir aiema- -Nerangiai jį priėmęs, licĮ^ė ra 
šius nusižengimus caro įstatymams, kurie te čia pasitenkinimo ieškoti“ , štininkui skaityti, 
dėl savo priešingumo katalkų reikalams daž- piktai šaukė, musulmonas »na. llaštininkas bailiai skaito: 
nai nebuvo galimi išpildyti. Ji brukdavo pra-, “ Kai'aJių Karalius, sultonų 
voslavijų kam lik galėdavo, vpac kariškiams, j jr gim-^ščiai riktelėjo į ša- sultonas, dviejų Egiptu vieš- 
inokyklų profešoriam^ir Ištūnos mokiniams. T patgj -sakau priimli vienuolį

Bematant, iš visų pusių ė- Pranciškų su jo draugu ir  1. 
mė rinktis musulmonų karei- saugoti jų gyvybę, kaip savo Visur bus mitingų ir  karštų ,

ir  žiauri katalikams, bet ir didžiausiame sa- viaL Jie tiktfli laukS nekalto gaIvaS' 1>raauiSkus y™ gėriau'apykerių. Ale aš visus spyke- 
vo įSėiime ji. pnlVgTnus su bolšav»aišV *W  krilrščiomų kraujo ir džiaug- sms. mano draugas ir eina pu rius iS ankatl, Jloriu jsp5ti, 
lo kaip menkas ’katinSlis prieš plėšrųjį t i g - 1-1"'11̂ ' .  tarytam alkani liū- pasaulį, skelbdamas šventus. kiui. Šnekėdami apie savo 

rą. Bolševikai ne lai kad neapkenčia katuli-.tni. puolė baisiausiomis rykš- apreiškimus ir  darydamas sle- platformas, rankomis per pla
čiai negestikuliuotų, ba gitli 
sulaukti triubelio. Bruklvne

kų tikėjimo, bet jie smaugia ji be jokios aio-Hėmis plakti abu keleivius, buklus” , 
dairos, atvangos ir sarmatos. Jie, nors lo juos kandžioti {ir kankinti,* “ Dievo žmogau,- atitrauk 
neskelbia, bet yra nusistatę visiškai išnai- kaip išmanydarhi. Abu Relei- nuo mano galvos Egipto ga
ivinti kata'il.’ų ir bendrai, krik> 7 .nių tikėji- viai gulėjo taip:šudaužyti. .jog Augiausio sultono 
ma į tam tikiu laikų. Ta progran i eina pas negalėjo pasijudinti. Kelei-i Prašyk, ko tik tu  nori, tik 
juos “ piatelietkomis’’, bet kaip ir visuose vįaj gU|(-.i0 taip sudaužyti, jog i m ūsų sultonui nepratark apie 

aštriais retežiais ir lvg tai, kas čia atsitiko. Imk ši-savo užsimojimuose, taip ir  čia vienos pia 
tiJiefclcos nebeužteko. Dar jų daug turės su

VISOKIŲ VAJŲ DIENOS

į Beveik visos mūsų organizacijos ir be
veik visi laikraščiai šiomis dienomis veda 
vajus. Lietuvių R. K. Susivienymas ieško 
naujų narių, “ Draugas” , “ Darbininkas” , 
‘Rmerika” i r  “ Laivas” naujų skaitytojų. 
Mųsų idėjos priešininkai taip pat panašius 

• vajus daro.
Štai, sužinome, kad netrukus dar keli 

nauji vajai prasidės.
|  “ Moterų Dirva”  paskelbė, kad nuo ko

vo I d. prasidės A. L. K. K. Moterų Sų-goA 
vajus ir  jis tęsis per tris mėnesius. Praėju
siame vajuje šį organizacija laimėjusi kelis 
Šimtus naujų narių, šiemet mananti laimėti 
daug. daugiau. “ Grūdelis prie , grūdelio i r 
prisipildys aruodas. Tat visos suburtomis jė
gomis ruoškimės iš anksto prie darbo” 
sako “ M. D .”

F Moterų Sųjunga yra naudinga ir reika
linga organizacija. Tai parodė jos praeities 
darkai. Jos vaidmuo ateityje bus dar svar
besnis

į  Svarbu, žinoma, kad Motenj Sųjunga 
sąvo narėms išmoka pašalpas ligoj ir į»o

i -ii.- i i i  i t - 4 • i n  z kokius baisiausius žmogžud- ' tų piniginę su šimtu atikso , . , . . . . .  .skaitvti, kol kų nors tuo atveju atsieks. Bet • 1 k i u  da\e per veidų poniai Klein,, ... • „ zius nunešė pas \ alt, vyriau- gabalų .daryt tai jie daro visa kų tik jų smegenys . .. , ,  x J . ... _
išgalvoja tikėjimui panaikinti. Kaip'būtų pra va o\ ų. ovt i , a * lepe
varta turėti tai mintyje kaikuriema atšipu-: Vildovaa- Vali, kUdamas iš i Prane,šlcu,, ‘‘ jau sakiau, kad

katalikams, kurie planuoja minkšto patalo, teikes išklau- neimu nei aukso nei sidabio. ranka pgr ve^ a keį  jj_siems musų neva

siais tikėjimo priešais!’

--------------------------------------------------------j .L od
LIETUVĄ APLANKIUS Įkalt

____ _ _ _  Rašo L. Simutis » ' =
svarbiausiųjų kongreso laimėjimų, tai už- 

ATSISVEIKINIMO KALBA PER RADIO mezgimas mūsų tautoje nųujo judėjimo. Ptv 
(Tęsinys) daryta užuomazga ne tik Viso Pasaulio Lie-

“ išeivijos vadams tos žinios reikalingos, tuvių Sųjungai, bet susiorganizavo viso pa
lies jų  laukia šimtai tūkstančių žhionių, ku- šaulio lietuvių studentija; žurnalistai ir net 
rie nuoširdžiai džiaugiasi kiekvienu tautos į mokytojai artimesnius ryšius užmezgė. Juk

lig šiol nieko panašaus, pas mus nebuvo. 
“ Sunku būtų šiandien pasakyti, kaip

tas naujas ir labai reikalingas judėjimas plė-

dėtis į bet kokį bendrą frontą su dideliai!-j syti vyresniojo sargybinio pra Nebijok Egipto sultono už tai,

laimėjimu, lindi dėl kokio nors nepasiseki 
nio. Kongresu atstovai, sugrįžę į savo kraštus, 
trurės teikti kuodaugiausia žinių savo tautie
čiams iš Lietuvos gyvenimo ir dėl to jiems sis, kiek gero jis mums atneš. Taidaug pareis 
laibai svarbu buvo tų žinių čia pasisemti. I r  nu0 ę0, kokius pagrindus jam jiatiesime ii 
kuo daugiau optimistinių žinių galėsime tei- kaip veiks jo priešakyje pastatytieji žmonės, 
kti išeivijai, tuo labiau jų sustiprinsime tau-. “ Vyriausias Sąjungos uždavinys turės 
kiniai. Tad, čia, metropolijoj, turėjo būti su-:būti palaikyti tautoje vienybę ir budėti, kad 
daiyta sųlygos, kad uždegti tautiniu entu- Į visų mūsų lietuviškojo medžio, išsišakojusio
ziazmu kiekvienų atstovų, kuris ta  ugnimi1 po visų pasaulį šakelės išliktų sveikos, kad
.šildytų tautiškai vėstančias išeivių krūtines, jos nenudžiūtų, nes ir  mažiausia nuvytusi 
-^r  kongresas visoje pilnumoje to atsiekė,'^aka, silpnina viso medžio organizmų. Sąjun- 

mirtines, bet dar svarbiau, kad j i  kelia na- f aš nesiimu spręsti. ga turės žiūrėti, kad visur, kiu* tik lietuviai
rėse religinę ir tautinę sųmonę, jos kuopos j f<Man keli kongreso laimėjimai yra aiš- gyvena, išliktų tautiškai sveiki ir gyvi. Kur
uoliai darbuojasi įvairiose mūsų kolonijose. Į kūs. 1) Suvažiavę iš 17 atskirų kraštų lie- nutautėjimo ligos simptomai apsireiškia, ji 

tuvių organizacijų atstovai- pabrėžė, kad jie ;tu rės skubėti su greita pagalba. Kad ji būtų 
ne dvejotinai stovi, už tautos vienybę, kuri ir į iš tikro greita, ir stipri, Sąjungos aparatas 
Lietuvai ir pačiai išeivijai yra pats svar-1 turės gerai veikti.
blausias, klausimas. *2) Kongresas konstata-Į “ į viso pasaulio lietuvių jmlčjimą pir- 
vo, kad tautos vienybės darbas turi eiti v isu 'm oję vietoje reikės įtraukti jaunimą, ypač 
frontu pačioj Lirtifvoje ir  jai tu ri būti sų-į moksleiviją, ir  studentiją, kuri daug gero 
dalytos, sąlygos.. 3). Išeivijos atstovai išreiš-j gali padalyti. Dėl to labai gerai, kad Ken
kė gilų troškimų, žūt.būt išlaikyti lietuvybę igreso metu kelių kraštų lietuviai studeniai 
ir  pasakė, kad atėjo jau laikas planingų pa-į susiorganizavo. Kis žygis yra džiuginanti.< 

kibų teikti ja i iš metropolijos. Ji tikisi, kad liReikia tik linkėti, kad jie būtų glaudžiau'

Dėl to, ko daugiau Sųjunga turės narių, ko 
didesnės bus jos kuopos, to ji bus naudin
gesnė lietuvių religinių ir tautinių brang;- 
ųvbių palaikymui.

Linkime Moterų Sąjungai prie vajaus 
gerai juisiruošti ir sėkmingai jį pravesti.

■ ’ Tenka nugirsti, kad ir  A. L. U. K. l*'e- 
<leracija netrukus paskelbs vajų. Tas vajus 
bus Vilniaus vadavimo reikalams. Jis  eis 
visą vakario jnęne.sį. Federacija ragins Iii1
tuviu.-, kad per tą mėnesi visi nusipirkt*; . tas jos Šauksmas bus išklausytas. 4) Vienas kontakte su P a liu lio  Lietuviu Sąjungą. Jie

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Šv. Karsto Saugotojas

tau d uotu geresnį kraštų. vai
d y ti” .

“ Pavedu!” suriko valdovas 
Vali. “ Ir  rašyk dovanojimo 
ak tų” , linksmai pridūtė raš
tininkui. “ Garbingas Dievo 

: žmogau, paimk dar ir  Šv. Ka- 
r r i t . M: < rijos Sūnaus, bazili
ka į savo globa. Žiūrėk, už-

paprašė dar nežudyti jų, sa
kydamas:

Ir nuo to laiko Šv. Pranciš
kus Asyžietis įkūrė pirmųjų 
savo prieglaudų Jeruzalėje, 
kur iki šiai dieitai Šv. P ran
ciškaus vienuoliai jau 700 me-

“ Aš esu surištas ir  n e g a lia i^ ’ kai garbingai ir  šventai 
jums įteikti Egipto sultono į tlžla' ko Viešpaties karstu.

Neužilgo prasidės rapabli- 
.omi ir  dernakratų kempein.

jau buvo tokia štuka. Mid- 
rūslmuų: Wooj  rapablikonų klube tūlas
î ..u *:i. , . . . _ .

Juikinons šnekėdamas? apie 
rapablikonus ir per daug ge
stikuliuodamas rankomis už-

ŽUVIS SU DVIEM 
GALVOM

Gamta dažnai mėgstu- iš
krėsti keistų išdaigų. &tni ir 
daba’ tokia keistenybė rodo
ma Lianeūzijoje. Viiry-sur- 
Seine akvariumo. Tai žuv»s su 
dviem gaivom ir dviem uode- 
gos pelėkom. Kita jos kūno 
dalis yra visiškai normali. Ta 
keistoji žuvis jau  akvariume 
gyvena šešios savaites ir, a t
rodo, dar ilgai gyvens.

NESPĖJA KOVOTI SU PI
NIGŲ PADIRBINĖTOJAIŠ

Dėl pasunkėjusių priįgyiię-' 
riimo sąlygų Kytprūsilicsę pa-, 
skutinin metu priviso ; laba ii i 
dai.g pinigų padirbiiiėtojųį j 
Policija stačiai nebepajėgiau 
su jais kovoti ii- kviečiasi 
talką  gyventojus. Matyti: pa 
lietis yra tokia sunki, Kac 
daugelis imasi šio ne’e.ulaits 
būdo pasipinigauti. Paskuti
niu metu padidėjo i r  pinigi
niai išeikvojimai.

?  i

Kų jūs pamanytumet, pa
matę žmogų prie 30 grūdusų 
žemiau 0 šilumos su šiaudi
ne skrybėlė? Sakysit tai ne
galimas? daiktas. Bet taip yra, 
Vienoj (Aberdeen, S. D., ga- 
zietoj užvakar buvo įdėtas 
toks’ paieškojimas:

“ Lošt one straw hat. Sui- 
table reward.”

kuri dabar Bakmorį patraukė 
, į kortą ant $100,000. Ponas

ųai jam veidu per ranką už
davė.

Įnešimo. Tasai viskų papasa-ikas čia, atsitiko. Jis nežinos, 
ko jo biauriai ir melagingai. ■ lyg to visai nebūtų buvę. Ta- 
Todėl iš keleivių Vali parei- čiau, aš trokštu, kad man pa- .Matot, kaip iš mažo dalyko 

avo dvigubos auksu sumos, darytum vienų malonę. Kų tik išauga dideli triufeliai.

bus tuo nuolat judančiu gyvuoju sidabru, į 
tą judėjimą įtraukiančiu vis daugiau jaunų 
jėgų. Aš šiaurės Amerikos lietuvių vantų 
prašau visų Lietuvos studentų iv moksleivių 
bent laiškais palaikyti ryšius su mokslus 
einančiu jaunimu užsienyje. Juk  jie ar anks- 
č'uu ar vėliau bus išeivijos vadai ir dėl to 
svarbu, kad jie išaugtų tokiais vadais, kurie 
gaivins lietuviškumą ir palaikys artimus ry
šius su Lietuva. Susirašinėjimo ar kitokiais 
budais galėsite žymiai prisidėti prie lietuvy
bės, palaikymo. Šia pačia proga noriu išreikš
ti pageidavimą, kad būtų sudaryta galimybės 
kiekvienais metais suorganizuoti studentų ir 
moksleivių ekskursijas į Lietuvą ir kad 
jiems besilankant Lietuvoje, būtų parodyta 
liek lietuviškojo nuoširdumo' ir  S’/etiugumo, 
kad jie to nepamirštų, iki gyvos galvos, taij> 
pat, kad jie pamatytų kokia pažangą Lie
tuva daro i,r kad jie  užsidegtų troškimu ir 
patys būti lietuviais, didžiuotis savo tauty
be ir kitus ta pačia dvasia apimtu. Prie to
kių ekskursijų suorganizavimo turi prisidė
ti ne lik išeivijos organizacijos, bet ir Lie
tuvos Vyriausybė ir  pati visuomenė. Jūs. 
studentai ir moksleiviai, tol nenurimkite, kol 
tokios galimybės Jūsų broliams užsienyje a t
vykti pas jus nebus sudarytos ir jieiiis atvy
kus. iskiejiykite tokių dvasių, kokia patys 
gyvenate.

J ūs tikėsi t, kad per banke
tus oteliuose?, salėse ir  net 
privačiuose namuose prie kai 
kurių svečių, ypač viešnių, 
dažnai prilimpa tai graži ser- 
A-etelė, tai sidabrinis )M»ilhs, 
šakutė, a r  Šaukštukas?. Ale 
šiomis • dienomis . antikinių 
(senų, retų) daiktų italų ga
lerijoj prie vienos vizitorkos 
prilipo retas kavos puodukas, 
kuri? vertinamas 90 dol. Chi- 
cagos policija dabar ieško 
tos vizitorkos ir  antikinio 
puoduko.

Vienoj mokykloj princ^ia’- 
ka juokdamos paJ<lausė Ga
liuko : . /

— Pasakyk man, Čalink, 
dėlko tu juodplaukis, o tavo 
jaunesnysis broliukas geltom 

Į plaukis ?
i — Matai, mis tyčerka. — 
j atsakė Galiukas, — kada aš 
■ gimiau, mano i.nama buvo 
juodplaukė, o kada gimė ma- 
'no broliukas, mama jau buvo 
geltonai plaukus nusidažius.

Po Kalėdų Julė Teklaitė 
pagavo laimę.* ištekėjo už Mi
ko Korpaičio. Viename baliu
j e  Julė susėjo- savo drauges 
ir  pradėjo kalbėtis ap ie4val
gių gaminimų ir t. t.

- -  Tai sakai, kad kuomet 
pati gamini valgyti, daug 
daugiau sutaujiai? — paklau
sė Vincė Zolaitė.

— siur, —- atsakė Korpai- 
eieiiė. —- Kada tik aš patai
sau valgyt, tai visados mano 
vyras mažiau s n valu o.(Daugiau bus)
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tinęs Lietuvos operos arti-Cas. žavės 
Dra ugo ’ ’ koncerte,

Justas Kudirka 
klausytojus savo švelniu tenoro balsu 
vasario 2 d.. Lietuviu Audi tori jo j.

— Gudrus priešas paspen- rankose, o jų vargai, nelai
dė Izraelio sūnums kilpas ir nws ir nusiminimas vm kas- 
mąnė, kad kol jie dasiprotės dieninis mūsų maistas. Atsa-
iš jų išsipainioti, jau juos su
triuškins Dievo dešinė. Jie 
pakliuvo į jas... Dėlto aš atė-- 
jau ir maldauju jūsų, mano 
vadai ir mano tėvų tėvai, sku
bėkite j pagalbų Dievo sū
nums. Jei jūs skubėtumėte ša i 
bo greitumu, dar suspėtume- 
te. Maldauju jūsų skubėkite, 
nes Dievo pyktis yra įtemp
tas, lyg lanko virvelė ir lau
kia momento!

— Nutilk — sušuko vienas 
iš susirinkusiųjų — kam tu
savo kalba drumsti mūsų ra- greit suėda rūdyjančiu orius, 
mybę, kam tu vargini mūsų ugnis, kuri greit sudegina kūr 
protų, kam tu ragini mus ną, o" sielų per amžius kanki
pricš savo sūnus? Palik mus 

’ ramybėje!
— Ne! Negaliu! Jūs todėl 

nematote nelaimės didumo, 
pražūties artumo, kadangi jū- 
ų mintys jau skrajoja už'
4) pasaulio ribų.

Atminkite, Izraelio vy
rai, kad greit bus sutriuškin
ta  jūsų neteisybė, greit išgir
site klausiantį Dievo’ balsų:
4<Kų gi jūs padarėte su ma-' 
no tauta ir  mano žmonėmis?
Aš jus pastačiau jų  sargVbo- j
jė, o jūs leidote jiems pražū-; tinės, rankas ii*, lyg perkūnas, 
ti?”  i svaidė žodį po žodžio:

— Gaisras jau apėmė sto-! — Prakeikimas ir Dievo
gų, lubas ir siekia šienu, iei bausmė tekrintie ant jūsų gal- 
jo negerinrite. .greit nalik® tik vų. Jus Di vas p. šaukė val- 
berusena nedėguliai ir krū- dyti tautų, o jūs ją įvedėt į 
vos pelenų! ; gėdos ir paleistuvystės šėtras.

Moze ištiesė savo senų ran- Dievas jums įsakė budėti dėl 
lyg1 atstumdamas Pinėą iŠ jos vardo ir  baimės, prižiū- 

tarybos akivaizdos. Jo veidas, rėti jo sūnus, o jūs leidžiate 
buvo ramus, kilnus. Į Šėlti jų aistroms ! Jums Die-

— Esi lyg šakalus ar lęo- vas davė atkaklių tautų ir j- 
pardas, kurie laisvai tyruose sakė kieta ranlca vesti jų jojo 
viešpatauja, mes gi esam lyg nurodytu keliu, bet ar gi jūs 
prijaukinti ir įkinkyti į sun- jų vedėte — ji. vilko jus. O 
kų jungų gyvulėliai. Ir  tu no- kai. atėjo aut pražūties slenk- 
ri, kad mes tave sektume. Ne! sčio, jūs nerandate jai pagal- 
To neleidžia prityręs mūsų bos,, patarimo, neturite jėgų 
amžius.. Juk praeities ir atei-!nei valios jūsų tingumas

rgus žygis gema iš ilgo ir 
sunkaus apsvarstymo, o pas
kuba yra nelaimių ir vargų 
sėkla. Tad ne tavęs, įsikarš
čiavusio jaunuolio,' bet Dievo 
valios klausysime’.

— Kąs maža matė, tas ne
žino saiko, nežino ką su kuo 
derinti. O ar tavo jėga, pasi* 
rįžimas iš prityrimo plaukia! 
Juk tavo minčių lakumo, gal 
būt, ir atmintis netalpina.

— Nekaltai pralietas bro
lių kraujas — rūdys, kurios

na. Jau .gana mano gyvenime 
praliejo Izraelio sūnūs krau
jo. ' o dabar aš jau bijau jo 
ir šlykščiuos juo. Esu senas, 
silpnas ir nežinau ar su sauk
si u šios dienos vakaro, o gi 
paskutines savo gyvenimo va
landėlės nenoriu krauju ma
tuoti. Išeik, išeik iŠ čia! Pa
lik mus besimeldžiančius ir 
beaimanuojanČius. Prašyk Die 
vo pasigailėjimo, nes nusidė
jai,

Pinėas sukryžiavo ant krū-

laisto jos aistras. Tad tenu-1aukoja, kaip motina už žūs-į 
baudie jus Dievas įvairiomis jtantį kūdikį, 
ligomis, tenušašėja jūsų gal- Į — Tas gali lieti artimo kran 
vos, krūtipės ir visas jūsų' jų» kas girdi kaip plaka arti- 
lriinas pikčiausiais šašais ir mo pulsas, širdis ir kaip sun- 
Taupsais, tekankinie jus įvai- Iriasi iŠ jos kraujas, tarsi iš 
riais skausmais ir kančiomis, jo paties širdies. Kas gi žudo■, 
Kokios ligos ir bausmės jus meilės ir skausmo — žmog- 
aplenks, tesutinlrie jūsų sūnus. žudys ar plėšikas, 
ir dukteris. Jūs niekas neina- _  aš raatau tavo širdies 
tysite jų sveikatos ir laimės, gelmę, kurioje šalia puikybės,. 
Teapželie jūsų laukai piktzo- nĮek<5 nėra. Tavo puikybė ga- 
lėmis, tezūnie jūsų prieaug- jį uždegti gaisrų, kuriame pra 
liūs nuo maro. Teatiduodie £ūtų mūsų gyvenimas ir tur- 
jus Dievas į priešų nagus, outas.
jie težaidie su jumis be pasi-| — Tu, tiesa, buvai mano
gailėjimo! Ko Jūs trokštate, kariuomenės priešakyje, bet 
tepraŽūnie, o ko jūs bijote, puikybės apakintas nepaste- ' 
teužeinie ir tebnjojie kaip Li- Bėjai, kad tu buvai ranka, vi- 
bano kalnų kedrai! Ar girdi- rpančiu kalaviju, o aš buvau 
te! Teskajnbie mano balsas galva, kuri ką nors įsako ar 
jūsų ausyse iki mirties va- draudžia, kuri įsako pavarto- 
landėlės. Telydie jus prakei- tį kalavijų ar liepia įkišti / 
Irimas, lyg verkėją, net iki Į makštį.
kapu! — j)et to puolęs ant žemės

— Jūs esate- netikę pieme- į paslėpk savo veidų dulkėse ar 
nys, už tai Dievas varo Jus ašaromis laistyk mano kojas, 
nuo savo kaimenės. Tad likite nes Dievas 'išraus tave, lyg 
visi jūs gėdoje ir patelstuvys- piktžolę iš mano žmonių tur
tėje, o aš einu tiesos paliudy- P° ir  Wokš tave į. šalį. 
ti. Kraujas, kurį as praliesiu, į pinėas nepuolė Mozei po ko- 
telašie ant jūsų ir ant jūsų ^et išdidžiai ir drąsiai pa- 

I vaikų galvų. kėlė galvų ir  aštrų žvilgsnį
Pinėas drąsiai žengė į šėt- įsmeigė į patriarko akis.

,ros angų, bet Mozė jam si enk-i. — Seneli! — aidėjo jo žo- 
stį pastojo. Nebežėri kalvio džiai, lyg griausmas — tu ma- 
dumplių įdeginti angliai taip, nab kad tik tavo širdyje yra 
kaip degė Mozės žvilgsnis. meilė, o už. jos nebėra. Tu 

Jaunuolis Pinėas nuleido a-
kis. ,

Visokios negalės ir silpny-
bes išlaisvino Mozę. Galingas 
ir senas patriarkas stovėjo 
prieš-jaunuolį taip, kaip ano
je dienoje, kada grūmojo Fa
raonui, įsakinėjo jūrai ir ka
da veidas veidan kalbėjosi su 
Dievu.

Mozė ištiesė rankas ir su
šuko Piuėui:

— Stok!
Jaunuolis sustojo'. i
— Kas gi tu toks esi, kad 

eini tiesos paliudyti mano tau 
toje? Ar tave Dievas pašaukė 
ar žmonės pastatė? Iš kur ki
lo tavo tokia puikybė, drąsa?
Sakyk man, lyg kad Dievui 
sakytum!

Nuo to balso kadaise dre
bėjo visa tauta ir Horebo kai- Į 
nas, d dabar sudrebėjo visi 
susirinkusieji ir  jaunuolis Pi- ■ 
neoš.

j — Ar gi tu išvedei Izraelio 1 
sūnus iš Egipto nelaisvės, kad s 

• nori būti jų teisėju ir  bude- į 
iliu? Ar gi tu jiems tėvų že- 
Į mę parodei? Ar tu buvai jų' 
motina ir tėvas, kuriuos nie
kad kančios ir vargai neap- 

1 leidžia, laimė ir paguoda ne-. 
aplanko?

— Tas gali taisyti artimo
Į gyvenimą, kas jį numylėjo lyg 
I savąjį ir kas už jį taip pasi-

manai, kad tik tu gali būti 
žmonių tėvas ir motina, o be 
tavęs jie našlaičiai ? Tu ma
nai, kad Dievo sunūs neper- 
gyvens tavo mirštamojo’ gy
venimo? •

— Tur išvedei Izraelio sū
nus iš nelaisvės-; tu jiems da
vei įstatymų; tu buvai jiems 
šviesa ir šiluma, maistas ir 
gėrimas, paguoda ir viltis, už 
tai tavo . vardų, garbins per 
amžins Izraelio sūnus." Bet ne
mesk ant savo garbės gėdos 
šešėlio! Kas ilgai buvo gar
binamas, tenebūnie prakeik
tas savo gyvenimo pabaigoje.
I — Seneli, Dievo tautoje y- 
ra ne viena širdis, kuri labiau 
pamylėjo tautos viltį ir atei
tį, negu savo laimę ir gyvybę, 
kuri geriau atjaučia tautos 
nelaimę, negu savo kūno žaiz
da.. Tavo brolių ir sūnų tarpe 
yra tokių, kurie įsmeigė akis 
į Kanaano žemę ir nežino jo
kio džiaugsmo, kurio nepaau
kotų tai žemei, nežino jokio 
skausmo, kurio dėl jos nepa
kęstų. Kiek yra sielų, kurio
se tautos dvasia rusena! O 
tu,' seneli patriarke. trokšti 
užgrobti tai, ką Dievas pa
žadėjo savo t antai. Pagalvok, 
nes gali būti perveln!

— Ir  aš metu žvilgsnį į 
tavo sielos gelmę; matau ten 
šaltus pelenus ir silpnumus,

Dienraščio “Draugo
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matau užsispyrimų ir puiky
bę. Jau tu nesugebi vairuoti, 
negali pavadžio rankose išlai
kyt i, o atiduoti jo nenori. Ta* 
vo akys jau nieko nemato, au- 
bys nieko negirdi, tu jau ne- 
'gali kalbėti, o nenori paklau
syti kitų.

I — Dievo tauta suteršė savo 
vardų ir  garbe, o tu palikai 
bejėgis. Aš tau sakiau: einu 
tiesos paliudyti, einu tautų 
gelbėti, bet tu sudrebėjai, su
grįžo tavo pirmykštė didybe, 
tu tapai nebyliu. Seneli, leisk 
mane!... Neleidi?.. Tai atmink, 
kaip dabar man pastoji slenk
stį, taip pastojai kelių tiems, 
kurie nori žmonėms vadovam 
ti, juos iš pražūties ištraukti 
ir į Kanaanu nuvesti.

— Seneli, leisk man išeiti 
arba tave Dievas mano ranka 
nublokš į šalį!

Jaunuolis ištiesė savo ran
kų...

Mozė gailiai sudejavo...
— Neleisiu tau kankinti 

mano žmonių, neleisiu kanki
nti mano brolių ir sūnų, Kol 
tu neatversi kelio į mano šir
dį ir nesustabdysi jos plaki
mo.

Mozė pažvelgė apsiašaroju
siomis akimis į dangų, ištiesė 
drebančias rankas ir iš gilu
mos širdies skausmingai su
šuko:

— Sunkiai nusidėjau prieš; 
1 Dievų, bet tebūnie man d ovfl 
■ nota, nes aš gyniau savo tau- 
1ų ir savo gyvybę nuolat au-. 
kojan už savo brolių, gyvybęj 

Į Pinėas nedrįso nustumti nuo 
slenksčio seno vado. Nekan- 

I trumas raukšlėjo jam veidą* 
'skrido visais jo sąnariais, ta-' 
čiau jis neperžengė slenksčio, 
tik veidų suspaudė delnais, o 
jo akys instinktyviai išskrido 
už šėtros angos, į Syttim’ą, 
iš kur pasigirdo riksmas ir
linksmas juokas.

Pinėas pamatė einanti -ža
mbrį, Salaus sūnų su Kozbę, 
moabų kunigaikštyte. Juodi!; 
apsikabinę, juokdamiesi, žiū-

(Tęsinys ant 4-to pusi.)
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PASENĘS VADAS

(Tęsinys nuo 3 pusi.)

rodami viens kitam į akis, 1 
skubėjo į šėtrą, prie kurios 
nieko nesimatė... Įėjo...

Pinėas ištiesė ranką.
■k— Žiūrėkite —-  sušuko — J 
net čia atėjo... atėjo pąsity- 
šeioti iš jūsų ir 'Dievo... šis 
vyras yra tas, kuris man ma- 
pavyzdžiu sugundė visus kru
tant pirmas nusidėjo ir savo 
line. Tad Dievas ir atsiuntė ji 
čia, kad paliudytu mano kal
bų, prieš jūsų užsispyrimą 
Klausykite dieviškojo- balso! ,

Mozė atsai'giai pažvelgė pro į 
llėtros angą į tą porelę, kuri 
greit dingo Salomo šėtroje.

* !? SS
i  Apleido patriarką ir pušku 
įtinęs jėgos. Jo siela tik susi- 
kaupusi ieškojo Dievo ir klau 

»aė:
Kas pradėti? ■

I Kiek atsigavęs Mozė pažve
lgė į susirinkusius, lyg jų pa
galbos maldaudamas. Deja, jis 
niekur nematė šviesos, niekur 
neišgirdo patarimo ir paguo
dos;
i  Dar kartą jis pramerkė gę
stančių akių.vokus ir jo žvil- 

Ugsnis susidūrė su Pinėo žvil
gsniu. Dabar jis atrodė lyg 
Sunkiai sergąs žmogus, kuris 

s jau nustojo vilties, bet dar 
išsigelbėte trokštąs.

Sustingę' patria-rko sąnariai 
be triukšmo atsimušė i šėtros 
Slenkstį, o jaunuolio ausys iš
girdo tylų šnibždėjimą, kurio 
nieks kitas negalėjo suprasti: 

Eik!... Eik!..
• * &

Staigiai pranyko Pinėas Sa-
I lomo šėtroje, bet greitai išėjo 

fe  kruvinu kalaviju... O Žam
bris ir Kozbė amžinai ten pa-

I  siliko...
Į  Tada Pinėas pasišaukė Jo- 
Zūę ir visus, kurie šėtroje ašn- 
rndajiii aimanavo, parodė jie
ms kruviną kalaviją ir užde- 

I gė juos karštu ir teisingumu. 
B Pakilo didelis triukšmas 
.Sytlini’o mieste... Kariai pa- 

Dj&etė moabų dukrą lovas ir 
susigėdę sugrįžo į karo sto- 

... Vykią.
Nepraėjo nei viena diena, 

kai tyruose pasklido perga
lės trimitai. Syttim’o mieštas 
nusilenkė Izraelio sūnums.

B O Viešpats tarė Mozei: ‘Ku 
nigo Aaroiio sūnaus Eleazaro

įsūnius Pinėas nukreipė mano 
rūstybę nuo Rraelio sūnų; nes 
jis buvo prieš juos sužadintas 
uolumu dėl manęs, kad aš

I  pats savo uolume neišnaikin- 
čiau Izraelio sūnų’.
. Tada paskutinį karią pra
švito seno vado akys, nudžiu
go -širdis. Jis išėjo palaimin
tų pergalės didvyrius. Ištiesė, 
drebančias rankas ir šaukė 
Pinėą:
K — Sūnau, eikš prie manęs 
.arčiau, eikš aš' tau padėko
siu! Eikš arčiau, visi padėko
sime Dievui!

BBDeia!... Prieš Mozę stojo 
Jozuė ir Kalibaš, o ant jų ra
nką amžinu miegu miegojo 
jaunuolis Pinėas',. Jo veidas 
buvo ramus, bet širdis strėle 
perverta...

^ T a s  vaizdas, kaip kalavijas
L .smogė senam patriarkui į šir

dį... Jis apkabino amžinai mie
gantį jaunuolį, kaip motina 
. avo sūnelį.,.

Karčiausios ir paskutinės. 
.Mozės ašaros nuriedėjo aut

Karalaitės, kurios gali būti Anglijos karalienėmis. 
Naujasis Anglijos karalius Edivard VILI t bėra neve
dęs. Jam yra peršamos šios karalaitės: viršujė Irena 
(kairėj) ir Kotrina Graikijos karalaitė. Apačioj (iš kai
rės į dešine) kunigaikštytė Kirą. rusė; Julijona, Olan
dijos karalaitė ir Eugenija, Graikijos karalaitė. Nauja
sis karalius, sosto įpėdiniu būdamas, mažai paisė aukš
tosios kilmės kaip vyrų taip ir moterų. Mėgo sueiti su 
netituluotais žmonėmis. Todėl kartais netituluota mer
gina gali patekti i Anglijos karalienes.

IŠ VISUR
LEDAI NUNEŠĖ VENTS

PILIO TILTĄ

Ryga. Dėl ilgai, užtrukusio 
: atodrėkio Ventos upe pradė
jo plaukti ižas. Sausio 3 d. 
ledai nunešė pontoninį tiltą 

‘ties Ventspiliu. Tuo būdu su
sisiekimas tarp miesto Ir de
šiniojo upės kranto, kur yra 

j‘ir geležinkelio stotis, nuirau- 
j ktas.

I 8 METŲ *VAIKAS PASI
KORĘS UŽ GALVOS

Colunibia, Mo. Dingęs iš 
I namų S metų Jean Trombly 
j po devynių valandų rastas ant 
| geležinkelio tilto tarpe dvie- 
I jų skersinių pasikoręs už gal
vos. Eidamas per tiltą jis pa
slydo ir puldamas pasikorė. 

! Vaikas buvo dar gyvas ir iš- 
• gelbėtas.

i miegančio Pinėo galvos, o jo 
lūpos tyliai sušnibždėjo: 

i — Nežus mano tauta, nes 
j Viešpats laiminą ją... Tad te- 
j būnie garbinamos Jo vardas 
1 per amžius.
I Moze atsigrįžo į Jdzuę, už- 
.dėjo rankas ant jo. galvos ir 
tarė;

Mirė anas kilnusis ir drą 
susis jaunuolis, tai t n- būsi po 
mano mirties Dievo tautos 
vadas.

UŽ KRIMINALI UŽPUO- 
» LIMA . KALĖJIMAI IKI 
J f e  GYVOS GALVOS

Pmlkville. III. Apygardos 
teismas čia nuteisė kalėjimu 
iki gyyos, galvos Charles E- 
vans iš St. Louis už kriminali 
užpuolimą ant 19 metu gner- 
ginos.

PASIŽYMĖJĘS JAUNAS 
LIETUVIS

SVGA K NOTCII. PA. -  
Leonas J. Sinkevičius nese
niai sėkmingai baigė grabo- 
rystėš mokslus, pradėjo savo 
šakoj dirbti ir jau dabar ži
nomas visame AVyomingo klo- 
• nvje. Jis savo amato srityje 
įveikia išvien su Kazuniern 
'Kiziu, Pitiston, Pa.

: Leonas yra baigęs, liigh, 
isehool ir paskui graborystės 
■mokslus ėjo Neiv York e Mo 
Allišter*s School of Embahn- 

iing.
Lęonąs yra? Jono Sirikevi- 

> čiaus sūnus. Tai seinrs • šios 
į kolonijos 'gyventojas. Leonas 
yra giminaitis kini. A. J. Sin
kevičiaus iš Plymoutb, Pa. ir 
kun. Y. Šimkoįiio iš Wana- 
įhie, Pa. Leonas yra linksmo 

įlbūdo vyras. Priguli prie lietu
vių parapijos ir Šv. Yurdo 
(Ir jos. Reikale naudokitės jo 
patarnavimu. R-

i INDIANA HARBOR, IND.
Lietuvių vaikinai, VVaslnįg- 

ton High School, pasižymėję' 
į va iria ūš. v.rše sportuose yru 
šie: Jonas Laimis yra žymus I 
hasketboiinnkas. Jis 1935 um 
tais1 prikrip-šė -prie Luti o!o, 
tymo.

Petras Rotas irgi žymus ’bė- 
liniukas..

Reni ri ei ja J Janusai tė ir Pra Į 
nas Zaranka yra mokyklos 
lai k rasojo bendradarbiai.

Eleonora ’.Bertulytė pasižy
mėjo Shorthand rašyme.

Joz Lina Gužytė, Pranciška 
Genišauskaitė ir Kotrina Un- 
tulytė yra geros plaukikės.

Juozas Eoviera yra darbš
tus narys ( ’oncert beno,.did
žiausios muzikalės organizaci
jos šioje mokykloje.

Antras mokslo pusmetis šia' 
ine miesto prasidės sausio 27 
d.

Mūsų parapijos klebonas 
kun. K. .Bičkauskas jau run
gia programą parapijos -va- 

< karionei, kuri įvyks vasario 
16 d. Į  tą vakarienę jau pa
kviesti. miesto ir visos kaun- 
tės viršininkai ir politikieriai. 
Ir nv s vis? šios kolorj'.s ;<»- 
tuviai privalome rengtis prie 
šio didžiausio Šių iii etų paren
gimo mūsų mieste.

. .Jonas Alerkęlis ir jo žino- ' 
,iia sausio, 18 d. minėjo 20 me- ■ 
tų jungtuvių sukaktuves. Lin
kime’ laimingos kloties jų to
limesniame gyvenime.

Akyčių basketball tymas sau 
šio 19 d. supliekė Oatholic 
Central iš llanunond. Mūsiš
kiai turėjo 42, o kiti 20. Va
lio!

Atsiminkit SLINKA vajus 
'dabar eina. I'asinaiwlok.it pro
ga prisirašyti palcngvintoin v 
'išlygomis, Raportens

Nebijokime nelaimių, nei 
’priėšii galybės, nes tai, kas 
.yra mumyse, yra didesnis už 
■ tai, kaw yra pasauly. Pijus IX  

"~AKIŲ GYDYTOJAI:

PLATINKITE ^DRAUGĄ

M illio n s  p re fe r  it  to  

m a y o n n a is e -

O  <' ur; cic Wll>P is r/į^rmzZ—neH- 
cioue! The tnne-{wnorcd mgrodi* 
’cnta o f roaynnr.-iiss and otd-fosh- 
ioncd boiled d re  sing are cotnbined 
in a nt* ', ".nv. Givcu tlie
long, Lhorough beatir.g th a t Krrnchcfc-

id

■ idt.-i 
.'Ild .-5-a.ęjtlv.i. i - 
ih e  .Miraelfe Vykia 
bė.ster tlūit's e ic lu -  

with Kraft.

WEST PULLMANO 
'NAUJIENOS

Klėbonąs kun.’ A. Linkus,.: 
po naujų metų pradėjo lan
kyti painpįjonus. Sausio- 16 
d. lankėsi pas žinomą veikė- i 
ją  A. Žitkevičių. Žitkevičiui 
kasmet., kalėdninkąins iškelia 
šaunią puotą; taip ir šį kartą 
atsilankiusiam klebonui buvo 
surengta gardžiausia vakarie
nė. Dalyvavo daug svečių ii 
abu. parapijos trustisai.

Sausio. 19 d. 3 vai. popiet. 
paraji. svetainėje įvyko para
pijos nutuiis susirinkimas. 
Pa raju jonai dalyvavo skaitli
ngai ir labai rimtai svarstė 
parapijos reilcalus. Parapijos 
finansinis stovis kuopnikiau- 
sias. Įplaukų per 1935 m. pa
rapija' turėjo $12,520.00. At 
mokėta nemaža dalis parap ' 
skolos ir bažnyčios vidus gra
žiai atnaujintas, Parapijonai 
reiškė gilios padėkos žodžius-: 
savo mylimam kletfonui už , 
nepaprastą uolumą i.r pasida- : 
rbąvinią parapijos naudar.

Plačiai svarstyta apie suor-1 
ganizaviiną parapijos jauni
mo. Tam darbui išrinkta ko
misija, kur pateko: Leo Kon- 
stant, S. PučkoriSp.F. Šiužąs. 
Y. Daugui lis,' J . Zubė ir AL 
Sahel.

“CALL FOR MR. BINGO”

kuris ivyk< .vasario. 23 d. pa
rapijos svetainėje. Būs suvai 

', dirrta gražus veikalas 4 ‘ Coa 
Šiems, metams j pampi jos silium Eacultatįs” . Choras 

komitelą vienbalsiai išrinkta, prie vakaro stropiai rengiasi. 
Šie darbštūs vynu: J. Savi- Perstatymas prasidės 5, vai.

Parapijos ‘choras, kuriam piliečiais, alsilanl<ykile į pa- 
vadovauja varg. S. Raila re- mokas, kurios būna mokyklų? 
ngiasi prie gražaus vakaro, kainbaryje, sekmadieniais po 

sumos. Tuomi rūpinasi mūsų 
darbštūs jaunuoliai Leo Kon
stant ir  S. Pnčkoris. Rap

čtus, A. Dočkus,' Ad, Šiužąs, 
A. NovLiitus, S. Pnčkoris, M. 
K i upelis, Ed, Savičius, V. Pe- 
revbia, b. Petcrs. K. ‘Ališaus
kas, Daugintas, A. Sabel, 
P. Mikolaitis. A. Zubė, Lig. 
Gedvilas, J. Peredna, Leo 
L\oiisiai.:, L. Šiužąs, M. Rim
kus, J. žaibe ir S. Piktužis. 
Reikia tikėtis, kad šįmet bus 
nepaprastus parapijos naudai 
’.eikimas.

po piet. Po programo bu*' 
šokiai. Paremkime chorą.

Praeito j-ekmadienio vakare 
parapijos, svet. - buvo rodoma 
gražūs ir naudingi judami pa
veikslai. P Alė ir aiški.-.t Irun. 
A. Dra/ily- misij mierius, 
Ži.nmių -'-ibuKo piL»a sve
tainė.

•Su gerais, geras būsi, blo
gas, jei kliudysi ką sieloj turi 
gero, ūmai pražudysi.

BIZNIERIAI, uARSINKI- 
TĖS “ DRAUGE”

Norintiems tap-.i Amerikon

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Oflsb P h o n t 

PKO^pecl 1028
Kės. and  Office 

2869 8. L cav ltt 81. 
JANal 0706

Tel CANai

LIETUVIAI DAKTARAI:
6924 S TAJLMAN AVW. 

O ffict Tel. H U M lock 4&4S 
Res. TeE G R O vehlll w61?

DR. J. 1. SIMONAITIS
2423 W. M A R Q IJE T T B  RO AD 
GY D Y TO JA S ir  C H IR U R G A S

V ai. 2— 4 Ir 7— 9 vak.
K etv. i r  N ed ė lio m is  su s ita ru s

O fiso: Tel. UAKayeOe 4017 
R ez.: Tel. H E M lo ck  6286

DR. J. J. KOWAR
tKOtt'AKSKAS) 

PH Y 8IC IA N  a n d  SU RGEON 
2403 VV 83rd S t . ,  C h i c a g u  

O F F IC E  HO URS 
t  to  4 an d  7 to  9 P  M 
S unday  by A p p o in tm en t

D R . P . Z . Z m ‘”  O U .G .R M A U S P S
GY DY TOJA S Ir CH IR U R G A S 

1821 SOUTH H A L ST E D  S T R E E T
! R ezidencija  6600 So. A*teaian Avė. 

V alandos: 11 ry to  Iki 2 pop iet/
6 ik i 8 v, vaka.ro 

Tel CANai 6122

G Y DY TOJA S Ir C H IR U R G A S
4142 ARCHER A VENDE

O rišo v a lan d o s: 2-4 Ir 6-8 vai vak. 
R ezidenlijos O fisus: 2G56 VV. ottth Si 

Valandos-. 10-12 Ir  8-9 vai. vak. 
Seredom iS i r  N od Alio m is pag a l su ta r i

DR. VAITUSH, OPT. 
LIE T U V IS

OPTO M K T RICA L LV  AKIU 
SPECIA LISTA S

PalcaB 'vlns' o įtių  (tem pim ą. K uris i 
e s ti p riežastim i palvos sk au d ijirn o . 
sv a lsln io . ak ly  ap tem im o, nervuo tu -1  
mo, > ks m lam ą ak ly  kar«tj. a tita iso  • 
t ru m p a re g y s tę  Ir to llreg y stf. p r ir e n 
gia  te is in g a i a k in iu s  V isuose a tš i lt -  ‘ 
Ulmuose • g-zam inavlinaa d a ro m a s  su 
e lek tra , pa r oda nesą ' um žlaiihlas k la i
das. Spfecia.lv a tv d a  A tk reip iam a J ' 
m okyk los vaikus, K reivos ak y s  a t i - ' 
taisom os. V alan d o s omo 10 Iki 8 v, 
Kedfelioj nuo  10 iki 12. D iuigely a t-  
-.Įtikim u ak y s a tlln lsn n iir. b e  a k in ių . ' 
Kukiu* p leku i k a ip  p irm iau .

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Pliene Boulevard 7859

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir C H IR U R G A S 

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso V alandga

N uo 2 Iki. 4 Ir  nuo G Iki 8 vak. 
N edėliom is pūgai su  tart}

Ofiso telef. H O U tevard 7820 
N ain y  tel. P R O sp ect 1930

Ofiso Tel. 
Koz. T ek :

I 'R O sp ėe l 6376 
U E M Iock 6141

R ezid.; 2515 VV. 6 91 h St

DR. J. RUSSELL
L etuvlš G ydy to jas Ir C h iru rgus 
2500 W. 63nl STREET

Ofiso v a i.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30

“i i . S L . .  K'f“ ė ;  WINSKUNASGY DY TOJA S Ir C H I RŪ RO  AK 
2201 AV Cermak Kurni

V alandos 1— 3 Ir 7— S Šaradomis Ir  N ed ėlio ta is  pag a l su ta r ti
rezidencija 

6631 S. California Avė.
T elefonas R E  P u  h I Ir 7868

GY D Y TO JA S i r  C H IR U R G A S
2158 W. CERMAK ROAD

V ai.: 8— 4 Ir  7— 9 Ta.L v a k a re  
Keivr-rgais nagu i su tarti*

RES. 2136 W. 24th ST
Tel. CA Nai 0402

DR. T. DUNDULIS 08. P. ATKOČIŪNAS

25 METU PRITYRIMOv
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
įkių ir pritaikymo akinių

i DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS 

! 1801 S. ASHLAND AVENDE 
; Platt Bldg., kariip, 18 St.

2 aukštas
j Pastebėki i mano iškabas 
) Valandos nuo 9:30 ryto iki 
112 y. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
Į 7al. vakaro. NedėliomL? nėra 
; įkirtų valandų. Room S.

Phons CANai

Tel B O U levard  7042

DR. C. Z. VEZEL’IS ‘
DENT1STAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ 
a r t i  47 th  S tree t

V ai.; nuo  9 Ik i 8 v ak a re  
Serodoj pagal su ta r ti

GY DY TOJA S i r  C H IR U R G A S 
■ 157 ARCHER AVENDE

Tol. V lR g ln iu  0036 
Ofiso va i.: 2—-4 i r  6^—8 p. m  

N edėliom is pag a l su ta r ti

Tel. Ofiso B O U levard  5913— 14 
Res. V IC tory  2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo  1-S; nuo  6:80-8:30.
756 WEST 35th STREET 

Office
Phont? H E M Iock 7828

DR. C. K. KLIAUGA
D E N TISTA S

2420 W. MARQUETTE RD.
p rie  W festern A v en u e

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DENTISTAK
j 1446 SO. 49th  CT.. C IC E R O , l | j .

U ar., K etv., I r  Puta. 10-9 vai 
į 3147 SO. H A L ST E D  ST.. CH1CAGO

P a n e d .. Sered . i r  S ubat. 2— 9 vai

D ienom is T el. L A F a y ette  579-3 
j N a k tim is  T«l. CANai 0-102

D R .A .J .JA V O Iš
Office: 2643 W. 47th Street

V ai.: 2 ik i  5 pop iet, 7 Ik i 9 vak . 
N udėllom is p ag a l -su tarti

Tel. LAEayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą. 

O FISA S IK  R E Z .
2519 West 43rd Street 

V alan d o s: N uo 9 Iki 10 ry ta is  — I k i  p o p ie t —  « Iki 8 :19  vak; 
M»d6Homl» l t  r -r tr  •> - «  -

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURIGE KAHN
O FISA S

4729 So. Ashland Avė. i 
8 lubos

CEICAGO , IL I*
T e lefo n as  M ID w ay 2880

OFISO VALANDOS:
N uo 10 Iki 12 vai. ry to , n u o  I n u  «

vg-karo NpdfellornlB nuo  10- Iki 12 
vai po p ie ty  ir  n u o  7 Ibi 8:58 vak  Į,

GY DY TOJA S Ir  CH IR U R G A S

4631 SO; ASHLAND AVĖ- 
Tai. YAKda 0894 

Ras.; Tel. PL A za 2400 

Valandos:
Nuo 19-L2 v. ryto: 2-3 Ir 7-M v. v 

Ood̂ iiouUs nūn 10 n?i 13

iTcl. HEMIock 5524 
Diena a r naktį

Valandos: 3—4 kastlituu> 
7—9 vakarais

iDR. C. A. O ’BRITIS 
; GYDYTOJA IR CHIRURGE 
j Off.; 2408 Wesi 63rd Street 
i Res.: 6909 S. Campbell Avą,

asinaiwlok.it
vaka.ro
Spfecia.lv
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VIETINĖS ŽINIOS
LIETUVIAI IŠGIRS 
MIEŠTĄSIAS LIAUDIE 

DAINAS

KAIP TAMPA TURTINGAS

MAKQUETTE P ARK. -  
‘Petras Mureiku per Pasaulinį

Konip Antanas Vanagaiti*, i Karą darė gerą lliznį Nortr 
žinomas radio programų ve-: Sidėj. 1924 metais vedė Oną 
<lėjas ir Margučio redaktorius,' Martinkaitę, bridgeportietę. 
pastebėją- Chicago American Savo biznį perkėlė į naują lie 
ir “ Drauge” apie tris liau-' tuvių koloniją ant 69 st. Prieš 
dies dainas, k (irias surado žu- porą metų vėl praplėtė bizni 
nudistas Stasys Pieža lenkų ir dabar randasi 6236 So. "VVt - 
knygyne Cliieagoj, visos padai steni avė. Užlaiko pirmos Ki
mtys pei radio. Jos bus gir- sies restoraną. Kad savo val
domos per Margučio radio va- gykloj kostuinerius patenki- 
landą, sekmadienį, 2 vai. po,na, tai matosi ir iš to, kad
piet per AVIBO stotį.

Jas dainuos konip. Antanas* 
Vanagaitis ir Ona Piežienė, 
kuri neseniai pasižymėjo Pi
na fore operetėje.

Tos dainos yra “ Lakštute, 
Sesutė” , “ Sidir AVidir” ir 
“ Lietuvos Girios ir ežerai”. 
Kompozitorius šių dainų yra 
Albertas Sowinskis, kuris jas 
išleido Paryžiuje 1830 metais.

Lietuviai, mūsų prabočiai, 
šias dainas yra dainavę šim-

j j°  valgyklą atsilanko sve- 
[čiai ne vien vietiniai, e'ir iš 
{toliau. Valgomasis kambarys 
yra taip erdvus, kad gali su- 
i talpyti arti 100 žmonių. Visi 
darbininkai ir darbininkės y- 
ra  lietuviai. O patys savinin
kai prižiūri, kad valgiai ir 
patarnavimas būtų ko geriau
sioje tvarkoje.

Mureikai auginą du sūnus. 
. Petrukas jau lanko Gimimo P. 
; Švč. parap. mokyklą. Jisai 
Į yra jaunas lietuvių patriotas,

'kartų yra stojęs už lietuvius • 
j ir daug pagalbos yra jiems 
{suteikęs.

Jonas Juozaitis leitenantas 
i 49 precinkte, gerai žinomas ’ _____
kaipo jaunimo vadas, organi
zatorius ir veikėjas. Visados Visų Šventų parapija kiek 
pasiryžęs lietuviams padėti vieną metą. parengia graži u- 
visuose reikaluose. Dabar mo-• P°kiliirc
kina pilietybės ir anglų kal
bos k lesąs. Dirba Cook Coun 
ly Clerk’s ofise ir daug pa
galbos suteikia lietuviams.

Al. Kumskis jau netoli me
tų kaip gyvena Marųuette Pa- 
sko kolonijoje ir dirba sykiu 
su Lenkartu ir Juozaičiu 13 
tvardo lietuvių gerovei. Kum- 
sfcis yra buvęs pirm. Lietuvių 
Demokratų lygoje per praei-. 
tus dvejus metusi J.

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
PIENAS*

.ROSELANDO ŽINIOS
METINES BANKIETAS SU 
PROGRAMA IR ŠOKIAIS

i kuriuos sueina vi-

P ra n e š im a s
TO\VX OF LAKE. Dviejų 

metų mirties sukaktuvės už 
a. a. Juozapą Kinčiną bus pa
minėtos gedulingoniuiis pama
ldomis sausio 27 d., Šv. Kry
žiaus bažnyčioje 8 vai. 
Prašome atsilankyti ir 
vauti pamaldose Atm

tai metų tam atgal. Mūsų pra 
bočiams ■ išmirus, jų meiiodi-Jnes mokykloj rūpinasi gražiai 
jos buvo užmirštos, ir dabar iSnlokti lietuviškai ir reika- 
taps atgaivintos. ' . I lau.la lietuviškos maldakny-

Komp. Vanagaitis i š k o p i j a - j . 0 Justmuka^ar tebeal- 
vąs Šias dainas pasakė: jlaiko Pr!e tčveb1-

“ Tai tikrai gražios dainos.
Jų meliodijos grynai lietuvi
škos. Jos nupiešia linkšmuma 
ir  gyvenimą mūsų tėvelių, 
prabočių” .

Stasys Pieža kreipias j ko- 
mpoz. Juozą Žilevičių, Žymų 
Lietuvos muzikos istoriką, u- 
piė faktus 4&ų dainų, ir  bio
grafiją Alberto Sowinskio, vi
sai mums lietuviams negirdė
tą kompozitorių. Rt'-p.

Senoviškas Anglijos karalių kamnacijos sostas, ku
ris randasi VVestminsterio katedroj, čia buvo apvaini
kuotai mirusis karalius Jurgis V ir turbūt čia bus vai
nikuojamas naujasis karalius Edvardas \I1 I.

1$ P O L IT IK O S  LA U K O

Pfetioa, kuris  Ju m s prista tom as 
uždarytam . s a n lta r lšk .u n . s tiklo bu- 

. toly yra šviežias P asleurizuo tas P ie
nas —-  aukščiausios kokybės pienas, 
kokį galini.i gauti. iš rin k ta s  pagal 
gn» žiu nustatymų pieno ūk ės e ir 
pasteuriz'.iviui-o vietose, tik  tos pie
nas pripilam as, k u ris  atitinka • vi
siem s nū kata v Intams -  "pirm o r in 
kimo pianas.

MARQUETTE LIETUVIU 
DEMOKRATU 13 WARI?J 

SUS-MAS ŠĮ VAKARĄ
IŠKILMINGAI PALAI

DOTAS
Praėjusį trečiadieni iškilmi 

ngfti palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse Ignacas Skaland- 
žiūnas. Gimimo P. Šv. parap. 
bažnyčioj buvo atlaikytos tre 
jos šv. mišios

Kadangi pereitą sekmadie
nį įvyko metinis parapijos su 
smukimas, todėl politikos klū 
bo susirinkimas buvo atidė
tas į sausio 24 d.

Politikos dienoje daug da 
Klebonas kum i lykų dabar įvyksta, šiame su-

Baltutis pasakė pamokslą. Pa virinkime bus įdomu apie lai 
šarvotą velionį gausingai lan- parikląu&yti. Bo to susi rinki
kė gimines ir kaimynai. Dau- yra metinis. Bus naujos 
gumas palydėjo ir į kapus, valdybos inauguracija.. Dėlto

ŠIANDIEN LAIDOJAMAS 
PETRAS VISKONTAS 

Jš Šv. Kryžiaus parap. ba
žnyčios šiandien laidojamas 
Petras Viskantas, 41 m. am
žiaus. A. a. Petras dirbo CCC 
tarnyboj Herrod, Ilk Sausio 
17 d. buvo CCC troko sužeis
tas. Nugabentas į Lightner 
ligoninę Harrisburg, Ilk sau
sio 19 d. pasimirė. Laidotuvių 
direktorius J. F. Eudeikis pi
rmadienį sausio .20 d., parsi
vežė iš ligoninės ir pranešė 
liūdną žinią biotini kuris gy
vena Detroit, Mieli. Velionis 
buvo Didžiojo Karo veteranas. 

I Po pamaldų velionis bus 
lydėtas į Šv. Kazimiero 
pinos.

nežiūrint,' ka<l tą dieną buvo 
labai di lelis .speigas. Velio
nis buvo senas “ Draugo” Iv 
“ Laivo” skaitytojas ir amži
nas Marijonų Kolegijos rėmė
jas. Šia proga reiškiame už
uojautos likusiai šeimynai.

Rap.

ta proga btts vaišės tuoj po 
susirinkimo.

Pažinkime savo politikos 
vadus

Kodėl lietuviai mažai raiš

kia politikoje Praeityje buvo į 
tik viena priežastis, būtent, j 
■kad neturėjom vadų ir neno- ' 
rėjom organizuotis, šiandien, i 
kada paėmė vadovybę jauno- 1 
ji karta, tai vadų jau yra. gra- ■ 
žus skaičius, ir kadangi visi 
iš jų dirba vieningai, tai re- 
znHatai turės būti gausingi.

Juozas Lenkartas preeinkto 
kapitonas i r  didelis lietuvių 
pa t vijotas, dabartiniu laiku y- 
ra Manjuette Parko lietuvių • 
geriausia žinomas ir daugiau- į 
šia dirbantis vadas, Lenkai- į 
tas yra ne tik lietuvių pripa- į 
žinias vadas, bet ir regularis i 

: Demokratų organizacijoje y- 
ra žinomas kaipo šios koloni
jos distrikto vadas. Jis daugi

. v ...

V
i

■

si parapijonai praleisti link
smai laiką ir pasižmonėti, daro brolis ir brolienė. 
Šiais metais sausio 26 d., *6
vak vakare prie 108 g. ir Wa 
baslį avėk naujai išpuoštoj 
j;arapijinėj svetainėj. įvV'ks 
panašus bankietas su gražia 
pragrama ir šokiais. Muzika 
grieš ir laike valgio. Progra
mas bus trumpai, bet įvairus: 
nereikės nuobodžiauti. Pasi
baigus programui, bus šokiai 
iki vėlumos. Žmonės, kurie 
turėw rezervavę stalus, pasi
šokę vėl galės užimti savo 
vietas. įžanga tiktai 50c. Ti- 
kietai smarkiai platinami ir 
žmonės juos noriai perka, 
nes žino, ka<į gauna už puse 
kaimo. Visų prašoma nesivė 
kloti, nes paskirtu laiku vis
kas Irūs pradėta.

Reporteris '

ryto. 
naiv
iu imą

Kinčinai užlaiko bnčviaę po 
Į adresu 4441 So. Donore st.

Kinčinai visada remia gerus 
darbus, yra žymūs parapijom 
ir ura? gijų rėmėjai.

Taipgi yra “ Draugo” skai
tytojai. Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ**

TM Mm  t, OC?
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Pra šalinimui 
re ik a lau k it v isam e pasau ly  

p ag a rsė ju sio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitų  ir  tikrų  

palengvinimu

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

N.
JAU ČIA PAT!

P. P. 6. parapijo^&lio-
ro metinis šokių vakaras bus 
šį nedėldienį, sausio 26 d X- 
P. P. Š. parap. sū-.t

Grieš be pertraukos d* i 
orkestros (At Metrick’s and 
Freddie Cumpe). Bus daug 

nu-' dovanų, confetti, streamers, iv 
ka-1 t.t. Tikietai po 35c.

RM Cherry

ONA ANDRIŠIUNIENĖ 
(po tėvais Margiutė)

M irė Lieiuvoje. Ollbontų kaim e, Panevėžio apsk r.. lapkričio 
16 d., 1H35 m.. «:30 '  ai. vakare, s iiiaukus 50 motų utnžiaut*. 
Tapo pa la ido ta  Smilgrių parap ijos kapinėse lapkričio  19 d., 1985 m.

Paliko d ideliam e nuliūdim e 3 sūnus: M onterių. P e tru  Ir sūnų 
Joną. -Vmerik-oje, *_• lukteria: Klsbletų ir  A ąat^, 2 ženlua: Joną 
Vifillų i r  Steponu Gončauskų, 8 anūkes: Asat^u B enediktą Ir Z»?nę. 
2 an ū k u s: A nicetą. S teponą ir  Jonų. Vlščlus. 2 broslūnius: Jurg i, 
ir M arcėlj M argius, taipgi bro ldukres: .Agaią PinevHlenc. Anėii- 
Ją Du-rienę, Juzę M iscvlllenę Ir K alriiuj Pnllonlenę. tatpgri ylm i- 
n e s: V ladą, A nastazija  ir  jų  sūnų Šias), M ickevičius.

f.’ž a. a. m ūsų m ylim os nv.iinvtės Oiiok sielą, tėvelio  Mykolo, 
dėdės Kta.nlsla.vo ir  brolio A ntano sielas yra užprašytos šv. Nl<- 
Sios. ku rio s  bus la ikom os žeštadieuj. sausio 25 d.. 1926 m., 7 
vai. ry te , 6v. Ju rg io  parap . bažnyčioje. -

Nuoširdžiai kviečiam o gimines, pažjstuinus i r  d ra u g u s  a t s i l a n 
kyti 7 '-ai. ry te  j bažnyčią iSkkiusyti šv. Mišių.

T ebūna  ta u  inam yte, lengva Lietuvos žemelė, kuri jm visi; 
da rb ų  ir  rap-ssciu txve. pridengė. B rangioji mūsų m am yte, d a u 
g iau  ja u  bu lavini m es nesusitiksim e kelionėje. Jau daug iau  pas 
m us nesugrjši, n ep ra ta rsi m eilaus žodelio, neprlgiaum  prie uio- 
UniškoH ja u trio s  š irdką . Tad, tebūna  tau, brangio ji m ū sų  įn a 
m y te. pus Viešpati Dievą am žina ram ybė. Mes neužiniršoim- ir 
iK-apieidoino kol gyva buvai, tad  neužm išin e n- m irusios kol mes 
gyyeiištnie. V isada m elsim ės už tavo ir prašysim e Dievo, kad Jis 
su te ik iu  tavo sielai am žiną laim ę tangnje.

N uliūdę lieka: Sūnus, DukUu-ys, Žentui. A nūkai ir  Anūkė-.

itiekvi -na š e i m i n i n k ė .  k lekvtena.
n i o i i i i f i ,  l - i r l u r ė t i  U ž  p r į e i l i - ini.‘ sjių  ;
i r  navų AvinuU . p ris ta ty ti tiki ai auk- i
š r i u u s i O H  rC iš i n u l i ?  I n  -  l a i gi. kuo-
n n - t  ii nurud u «aru plėniui kandim  |
p a l i k t !  M ie ž iu m, pasivurizuotc pieno. 1
j i  z i f r a ,  k a d g iiu .-i  l i k t a i  ge>rt&utdų. |

Išdirbėjai aakSUsnčs rūšies pamink
lų ir  Grabnamią 

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

Cbicagoj

Snvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesia; iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

C O U N T
T-UC G R A Y  -U y K IB S  

ase

ClASMli
A delightful, easy to have, new treat* 
ment which has changed the mcntal 
anitude of thousands o£ womeo toward

hair coloring.
Clairol will cover the gray hairs and blend 

tliein into the natūrai tones of your own hair 
so perfeetly, they defy deteetidn. The corrective 
©ils in Clairol improve the hair health and keep 
the hair in condition.

CLAIROL Ine
126-132 West 46th St, New York 

Oji Ask Your Favorite bEAbnaiN

“M A N O  SŪNELIS 
BUV O TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
Ž IŪ R IN T  Į  JĮ”

“T urėdavau privilioti, kad  valgytų
Ir nežiū rin t k ą  valgė vis buvo m en
kas. Visuomet būsiu dėkinga, m oti
nai, k u ri m an pasakė apie T riner’s 
B ltte r Vyną” .

T rin e i’s B itte r Vynas y ra  senas, a t 
sak an tis  šeim yninis vaistas, kuris  ap 
saugo  nuo užkietėjim o, gasų, nem ie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
m ų i r  negerum ų sąryšy su  vidurių 
neveikimu, ir  p riduoda pasigėrėjim ą 
silpniem s apetitam *. Galite gau ti Jo 
visose valstiuėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Trincr Compaay, Ohicago

L A I D O T U V I Ų
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

E U D E IK IS
i rT Ė V A S

Lengvais Išmokėjimais
Laidotuvių Sąlygos

SUSTIPRINA NERVUS IR 
! PAGELBSTI JIEMS JGYT

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TON.E euatipriua nervus, pa- 

(taiso apetitą , s tim uliuoja  ptb>. r.orma- 
ĮliSko veikimo virškinime? organus, už- 
Į tikrina* ram ų miegą, ir  pataiso abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE jau  y ra  varto jam as 
per 45 m etus, per tą  lalkoiarp j lis 

'jro d ė  esąs labai nagelbingas s-.ilpmcnis 
'S ir liguistiem s vyram s ir  m oterims. Nė 

praleiskit ne pam ėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose v:ii>:;n>--i-?.si'. Gnu- 

■kirc tik rą  N L’G A-TONik neu joks k i
l ta s  vuistaa ne ataeft tokių i.nuy- 
I Nuo užkietėjim o imkit—IiGA-SOL 
i— Idealų  U uoųuotota vM nnu 26c irI 5tn

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Av^.

T e le fo n a s  S E E Ie y  6 1 0 3
Ohicago, Illinois

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIM AS D IEN Ą  IR N A K TĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkas 1410 So. 49t-h Ct., Cicero
Phone Cicero 2109

J.F.Radžias 668 West 18th Street
Phone CANal 6174

S. M. Skadas 718 West 18th Street
Pilone MONroe 3377

| 7ftln 1646 46th Street
|a Ja LuiP Pilone BOUlevard 5203

J. F. Eodeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

L a te ic z  ir Sanai 2314 West 23rd Place
Phone CanaJ 2515 Cicero 5927■

S. C. Laciiamicz 42-44 E. lOSth St.
Plione PULlman 1270 1
arba CANal 2515

J. Lialfivičias 4092 Archer Avė.
Plione uAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTj"~b 
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742



o n  n  a n  n  ą r

IŠ “DRAUGO” VAJAUS LAUKO
Šaltis Suparalyžavo Vajininku Veikimą. 

Staniulis ir Kunickas Tačiau Pasivarė 
Pirmyn, o Mandravickas Pralenkė 

Aukškalni

Rekordinis šaltis, kuris su- ka sužinoti, ne tik nemano 
katisle Chicagą ir' vidurinius niekam nusileisti, bet net. pir- 
vakąrus, sykiu suparalyžavo mojo skyriaus pirmąją dova- 
ir “ Draugo” vajininku veik- ną — laivakortę į, Lietuvą, ir 
lą. Nepaisant didelio šalčio atgal dykai laimėti. Į  tokį 
Staniulis visgi vakar gerokai kenošiečių užsimojimą/ visi. 
pasivarė pirmyn. Jis? matyt, vajininkai turi atkreipti dė- 
pabijojo, kad Šemetulskis ne- mesio.
pralenktų ir neužimtų vado 
vanjamos vietos. Dabar Šerne 
tulskiui, Gilienei ir kitiems 
vajininkams, šalčiui nuslūgus, 
teks smarkiau padirbėti.

Didžiausi betgi vakar suj’- . 
pryzą padarė Mandravickas 
Ankškalniui, kurį ne tik pavi
jo, bet ir pralenkė. Be abejo
nės, pamatęs tai Aukškalnis) 
pasakys: “ Mandravickas tik-j 
ra i m and ri ai padarė? Bet 1
Mandravickui reikia pakušdo j 
mis pasakyti: brolau, laiky- i 
kist Ankškalnis telegramų va-1 
jaus vedėjui pranešė tokią1 
naujieną: “ Prašau man atsių
sti 100 egz. “ Draugo” šešta-. 
dienio laidos, šeštadieny ir Į 
.sekmadieny lankysiuos Calu- į 
met City; Harvey, Hammon- Į 
de ir Chicago Heigbts. Kitą j 
savaitę būsiu ‘Drauge’ ”. Au- 
kškalnis niekad į Chieagą ne- J 
važiuoja tuščiomis.

O ką Kenosba i tai sako. 
Vebą:

Nepaprastas parengimas
< Dvylika Kenosba lietuviškų i 
ilr-įų rengia didelį vakarą se- ■ 
kmad., sausio 26 <1., 3 vai. po
piet, Šv. Petro parapijos sa- ’ 
1ė j; Vakaras nepaprastas bus i 
tiiomi, kad kiek dr-jų, tiek ! 
bus ir programų. Bet busr ben
drai. Negana to. Bus ir apy- į 
linkės kolonijos su savais pro- i 
graliais. Taip pat bus garsių , 
kalbėtojų, kurie nušvies Šių į 
dienų klausinius. Vadinas, į 
bus nušviesta ir katalikiškos i 
spaudos reikšmė lietuvių ka- ' 
talikų gyvenime. Ir čia Man- • 
dcavickni bus gerą proga pa- ’ 
sidarimoti. Kenosba, kiek ten- 1

Lauksime ir žiūrėsime, 
toliau bus.

kas

VAJTNINKU STOVIS 
PIRMO SKYRIAUS

Chicago
S. Staniulis, kl. P 18.3801 
V. Šemetnlskis, kl. F 15,405: 
Ag. Gilieuė, kl. F  10,7751
F. Gubvsta, kl. F
J. Mickeliūnas, kl. F
K. Gaubis, kl. F  
K. Šerpetis, kl. F  
K. Raila, kl. F  
M. Misiūnas, kl. F'
A. Kunickas, kl. F 
S. Straukas, kl. F  
A. Bacevičius, kl. F 
A. Stųlginskas, kl. F

7,728
6,850
6,180
5,768

Kazys Pažarškis; lietuvių mėgiamas barito
nas, kaip visuomet, taip ir vasario 2 d , “ Drau
go” koncerte Lietuvių Auditorijoj, linksmins pu
blika savo dainomis. .

si rink imą 'trečiadienio vakare j 
4323 san^° $ d. Šv. Antano parap. Į

mokyklos kambaryj', Susirin- Į 
kimas buvo labai skaitlingas.

V. Gaižauskas, kl. P  1,823 sllas0-

3,525 
3,500
2,825 . .
°050 ®ūbas au8'a ir kiekviename 
1875 *sus^Unkime naujų' narių pri-

1,050 Klubas dabar rengiasi prie 
8001 savo vakaro. Tai bus šokiai. 
4501 Įvyks sekmadienį, sausio 26 

d. .8 vai. vak. Šv. Antano;.pa
rapijos svetainėj. Bus dova 

. na už geriausią lietuvišką šo
Kenosha, Wis.

V. Mandravickas, kl.
D

Garv, Intt 
J. Aukškalnis, 1354

Harrison st, 1d. D 19,645 >'ra Štai Mu
Rockford, UI.

A. Valančius, kl. F 
V. Rėkus, kl. F 
M. Valulaitė, kl. F

VAJININKU STOVIS 
ANTRO SKYRIAUS

Ketvirtas vaizdas. Susipa- 
j žįsta “ Draugo'” platintojas 
f šn atvykusiu iš; 18-tos koloni
jos paskleisti savo bediovišką
laikrašti ant Town of Lake. 

i

I • Į 24 valandas bus sužinota,
| kiek biznierių Cbicagoj ir Ci- 
i eeroj skaito “ Draugą” ir 
| “ Laivą” ir užsimoku $6 i me- 
i'tnk

Biznieriai Juozas Koncevi
čius, 2557 W. 43 st. ir Jonas, 

i Zepaltas, 4400 So. Washtenaw 
| avė. pažadėjo per 24 valandas 
I gerą talką šiame “ Draugo”
| ir “ Laivo” vajuje.

KUN, B. URBA SVEIKSTA
Kun. B. Urba, ,Šv. Kazimie

ro vienuolyno kapelionas, po 
sunkios operacijos Šv. Kry
žiaus ligoninėj greitai ■sveik
sta ir neužilgo grįš prie savo 
pareigų. Laikinai pavaduoju 
jį kun. J. Mąehilioiiia, M.I.C.

Pažinsi pikta, kurį padarei, 
kai pažįsi gerą, kurį turėjai 
padaryti-

Tik tie dantis geri, kurie 
užlaiko liežuvį, , neduodami 
iam liuosvbės.

REIKALINGA DARBININKĖ

REIKALINGA mergina, suvirk 18 
in. amžinus, ahelnnm narni) darbai. 
Kariibrtrys, nereiks valgių gaminti.

NE Vada 1855

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telepbone: BOTJlevard ,2800 
Joseph  J. G r is h  
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

.Telepbone: REPublic 9723

Per 24 valaidas Brighton 
Parke, Šv. Kryžiaus parap., 
Aušros Vartų parap. ir lutur 
Suraskite senas “ Draugo” ir 
“ Laivo” bilas ir laukite pas
kirtų kolektorių, kad galėtu-' 
met greitai atsilyginti už pre
numeratas 1936 m.

COAL
ANGLYS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

\ M etropolitan S ta te  B an k  nam e! 
V alandos kasdien  nuo 9 iki 5 

Panedėiio . Sęrėdos ir Pėtnyčlos 
v ak ara is  <5 Iki 9 

Telefonas OANal 1175 
ŠTAMAI: 6459.S. Rockwell St

Telefonas REPtihll.- 9600

ŽINIŲ ŽINELĖS
“ Draugo” ir “Laivo”  visų 

kolonijų agentų ir išnešiotojų 
prižiūrėtojas rado'daug kliū
čių, kurios trukdė “ Draugui” 
ir “ Laivui” patekti i  šeimy
nas’ Pasirodė, kad tas kliūtis- 
ims lengva nugalėti.

Moteriške klausiama, kol ne
pasirūpinai parduoti in ėju
siam vyrui dienraštį “ Drau
gą” ir “Laivą” ?.

Atsakė: “ ar nevistiek bedie
viškas” ?

Tai gaila,, kad vadiniesi ka
talike.

AUKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 
pavaduotojas dėl Pocahontas:
Mine Ruu . . . . . . . . . . : . . . . . .  $ 5.75

J Lump, Egg ar Nut . . . . . . . .  6.00
Screenings --. . . . . . . . . . . . .  4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
Kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDzie 3882

HIGH GRADE NORTHERN  
ILLINOIS COAL

B est substitute for Pocahontas: 
Minė Run . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.75

I Lum p, E gg or Nut . . . . . . . .  8.00
Screenings ..................................... 4.75

D lrect from  the  Mine. —  2 , ton  
m inim um .

Call Day or N lght 
KEDzie 3882

PASIDALINO
Paprašius, kad per 24 va- , BRIGHTON P ARK. — Ši 

landas visi skaitantieji “ Drau kolonija yra viena iš didžiau- 
gą ir “ Laivą”  pataisytų tin- siu ir. labiausia pasižymėjusių 
karnas vietas arba mailboxį su veikimu Bažnyčios i r  Tautos 

5 j dratomis, kur išnešiotojas ga- labui. Toje kolonijoje Drau- 
- 80 i I-, <<TV. • M v go” ir “ Laivo”  skaitytojų y-

ikį-Tadgi ne vien jauni, bet | e įaugą 11 įvų uz didelis skaičius ir. kasdien- 
i ir seni galės pasilinksmint, pa | vįsosekolonijose šim- gauname naujų. Tu skaitytojų

tai tų mailboxių pataisyta, o geram aptarnavimui reikia ge-20.760 sišokti. Komisija labai uoliai 
{darbuojasi ?r tikisi turėti la- 
1 bai didelė nubliką. Daug ti-

tūkstančiai per «24 valandas 
dar bus pataisyti?

ro susiorgaui<zayimo\ Tame 
darbe daug gelbsti Kl. Gubys-

------ — 1 ta su savo šeima. Vaiaiis lai-
Brighton Parke Aleknų šei- ku ši kolonija padalyta į dvi

A

1,400

ra-kiei.ė jau, 20 tikieių par-T Jnyna pataisė stebėtiną dėžę dalis, kad tinkamiau aprūpin
davę, Simanauskieuė virš 15, ' “ Draugiu” ir  “ Laivui” . Pri- ti. Skiriamoji linija yra Fair- 
o ką kalbėti apie. J ųrgelaitę, taisė tokius stiklus, pro ku-
ir Pocienę. Tadgi. nepraleiskit
šito vakaro, 
sitės.

paskui gailė 
!S

rinos

fiėld avė. iki 43rd st. paskui
J , iki, Califomia. Į  vakarus visą

alima matytu kas deda- nUQ Westeni ave. Fa. 
Pirmas įrfield avė valdosi kitose kolonijose.

Keliotis, kl. D 3,940
, Waukegan, III.

J. Sutkus, kl. D 2,250 į 
Herrin, BĮ.

M. Kovaitienė, kl. D
Amsterdam, N. Y 

J. Uždavinys
Philadelphia, Pa.

F. Kundrotas, kl. D 
Sheboygan, WiĘ.

J. 'Vrubliauskas, kl, D 350

1,200

650

TELŠIŠKIU DOMEI

Visi telšiškiai kviečiami at-

Draūg^P
B* vaizdas pasirodo ant Town agentų ir išnešiotoji} prižių- 

of Lake, Donore st., kur milk- rėtojaą sii savo darbininlūi 
Į manas sako: ant “ Draugo”  | ^eponn Straū]m. Kasflieji;rų 
pykstu. Dėlko pyksti? kitas 1
klausia. Ar dėlto, kad jau Į

virinės aras
i silankyti antradienį, sausio antri metai nepriširengi atsi- 
’ 28 d. 7 vai. vak. pas Gilvidus, b’gbiti $12. Prašomas į 24 va- 
j 1231 So. 50tb avė., Cicero, Ilk, landas užsimokėti seną skolą 
pirmos, lubos. Kaip ateisit, su- ir atnaujinti šiems metams.

! žinosi t tikslą. Bus didelis P-biomet būsi pilnas “ Drau-
džiaugsmas. Tadgi nepamirš- S°” draugas.

AUŠRIETĖS RUOŠIAS 
BUNCO ŽAIDIMUI

Kaune* tarp biznierių rado a- į 
merikietį Pocių, kuris, turi I 
stambų biznį, daro didelę a - ' 
py vartą ir apskritai labai ge-

i kit. ir atrilankvkit. Telšiškis Antras vaizdas. Žmogus ant 
46 st. išsineša bedievišką laik
raštį. Gauna įspėjimą ir  nuro
dymą, kad čia gali gauti Drau
gą ir Laivą. Būdamas kata-

Šv. Kazimiero Akademijom 
Rėmėjų 5 skyriaus labai sva 
rbus Susirinkimas įvyks atei 
nantį sekmadienį sausio 26 d. pasitaisyk. kad miręs

būtinu palaidotas katalikiško-po mišparų knygyno kamba
ry. Visos nuoširdžiai kviečia
mos atsilankyti. Turėsime

se kapinėse.

pmaauasi, - kad patarnavimus 
būtų ko geriausias. Rap.

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 W est 63rd Street
telefonas W ENtworth 8713 
valandos 5 iki 9 vakarais 

m ieste 111 W. W ashington St. kam n.
757, te le fonas STAte 0917.

r

LIDY &  PETRAITIS
Lietuviai Advt katai 

77 W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

E M IL  D ENEM AR K IN C . 
A u to riz u o ti P ard a v ė ja i 

B U IC K  -  C A D ILLA C  -  LA SALLE
SAUSIO VARTOTŲ KARŲ IŠPARDAVIMAS

Dėlei didelio naujų karų biznio nuo Auto Show, pradžia me
tų atėjo ir randame, kad turime didžiulį staką pniltių per
taisytų i r  garantuotų vartotų karų. Mūsų vartotų karų pa
talpos pripildytos ir mums reikalingd vietos. Dėl to, ragina
me atvykti dabar ir išsirinl-ti sau karą. Jokis įmanomas pa
siūlymas nebus atmestas. Pirkite Dabar! Kuomet kainos že
miausios ir stakai didžiausi! Taupykite Dabar Nes- pava
sary kainos be abejonės kils.

Štai keletas sempelių bargenų, kokių dabar galite gauti. 
Yra ir penkias-dešimts kitų iš kurių galite pasirinkti,

C H EV R OLET —  '35, 2 dobr Sodan, Juodas, m ažai v a rto tas .
tobulam  stovy, g a ran tu o tas  .......................................  BA RG ENA S

. C H RY SLER  —  *35. 5 Sedan, bliilt - in tru n k . Juodas,
kaip  tik  nau jas, m ažai važinėtas, garant. . . . . . . . . . .  S 745

FO R D  —  ’35, 2 pasaž. Čabviolat, R um ble Seat, Juodas  su 
R audonais , d ra t. ratais, išrodo k a ip  naujas, n ieka- 
niškai tobulas, ga ra m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BARGENAS.

SUTAUPYMO1
R EO  —  ’31, 2 pasaž. Coupe, su R um ble  Seat, Juodas, 

gerais  ta ira ls . spot-li'ght, puikus, tobu lai bėgan tis  
karas, tik ta i ....................... . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . * . . . . . .  $ 295.

STUDEBAKER —  '32, 5 Sedan, puik iam  stovy, rodo g e rą
priežiūrą , tobu las  m otoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $. 325.

BUICK —  D videšim ts B uick  ka rų , visų m odelių  i r  m adų.
Apkainuoti nuo $45. iki $875._ _ __ _ _  _

Įm ainyk ite  savo seną  k a rą  liberališkom  sąlygom , a n t 
saugaus, a tsakančio  karo. B alansą ga lite  išm okėti lengvais 
išm okėjim ais, in im a n t p ilną  ap d rau d ą . v a rto ja n t m ažai- 
kanuo jan tį G. M .i A. C. p laną. **

NERIZIKUOKITE! VAŽIUOKITE SAUGIU KARU!

3 8 6 0  O g d en  A vė. -  C h ic a g o  
C ra v v fo rd  4 1 0 0

I
^TŽūpi’Os Vartų moterų ir me

rginų dr-ja, AVe&t Side, ren--rai laikosi. Visur Lietuvoj — 
giasi nepaprastai pramogai — Į sodžiuose ir miestuose jam 
■bunco party. Pramoga, bus i labai patiko. Gėrėjosi Lietu- 
parapijos Salėj. 4 vai. popiet, j vos kariuomene, kuri gerai už 
Gabios dr-jos narės dovanoms | laikoma ir "Šauniai lavinama.
gamina daug rankdarbiu. Vi- c , . ■ , , T. /  . .  dau^ svarbi,J dalyklJ aPtarti-
• i I  *• • r ; >Sake’ kad žmones j. Ivanauskienėsi kviečiami dalyvauti ir ne-d n - v... Įmoka slurstvti amerikiečius. I_________________________

pamiršti dienos. Įžanga pigi o < i ’ i g  L . . , -i ! Supranta ko kas vertas. Ma-
— tik 25c asmenim. Rap. i, i - 4 , i ±r  j to skirtumą tarp katalikų n 

■atšalėlių. Jonas mielai pasa
koja savo įspūdžius apie Lie-PASIKALBĖJIMAS APIE 

LIETUVĄ

Trečias vaizdas. Brighton 
Parke ant Tal-man avė. pas
tebėtas žmogelis dr jam sušūk-

-n«- , . . į ka: “ Čto tv nėsioš” ? Ar ĮMalonumu prie visu savęs , . .  UX7 ,, . * i “ Draugą” ?'jis atsake: “ Vel-
nepasmerksi, o šiurkštumu ne Priėięs pamat§ tul.intį
kitus, tik save apdergsi. i tarboj bedieviškus laikraščius. ■

BRIGHTON PARK. — Bi- , 
znierius Jonas Feravičius, i 
4359 So Campbell avė. praė- ; 
puriais metais aplankė Lietu
vą. Ten pamatė biznierių ir Į 
ūkininkų gyvenimą. Sako, i 
kad, dabar Lietuvos ūkinin-1
kams yra tuo bėdą, kad ne- tuvių Katalikių Dukterų klū- 
gali savo produktų parduoti. :bas laikė savo mėnesini su-

i tnvą ir norintieji daugihu ži-
nių gali pas jį atsilankyti.

Rap.

PRANEŠIMAS
CICERO. — Amerikos Lie-

G R A N D  O P E N I N G
MŪSŲ UŽEIGA RANDASI PRIE DIRBTUVIŲ

Adresu 2 4 0 8  W EST 1 6 T H  S T.
(PUSĖ BLOKO NUO W EST ER N  A VENUE.)

U žlaikom e gardų  alų ir degtinę, vyną ir  c lgarctus. 'garim e pilnai 
Įrengtą Lunch Counter.
P atog iausia  v ie ta  valgyti pusryčius, p ie tus i r  vakarienę, 
šeštadienio v ak are  tu rim e specialiai prirengę . T am stas pavaišinti 
skaniausia is valgiais, garim ais. Galėsite pasišokti p rie  geros m u 
zikos. Kviečiam e v isus savo D raugus, Pažįstam us, Kostuanertus 
atsilankyti,

pp. M. Kim čiai ir pp. Rėksniai, 2408 WEST 16TH STREET

F. VIZGARDAS
Savininkas.

INTERNATIONAL
WHOLESALE WINE 

& LIQUOR CO.
P irkdam i d e g t i n ę  visuomet 

pe rsk aity k it lelbelį a n t k itos pusės 
bulelio, persitik rin im ui, k iek  se
num o y ra  degtine ir  nem okėkite 
daug iau  už tok ią  p a t  degtinę, kaip  
m ūsų. M ūsą įsta igoj d irb a  visi 
lietuviai: agentai, dra lveria! i r  o- 
fiso darbin inkai. R eikalu i esan t 
v isuom et k re ipk itė s  į m ūsų san 
dėlį. P arduodam  tik  tiem s, ku rie  
tu r i laisnį.

R eik a lau jam e  lietuvių  a g e n t ų .
Mūsij degtine lengvai parsi

duoda. Nuošimtis geras.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL

SUKYS ~  DOODY -  ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

D A B A R  Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinim o arba Išm okam e Oash 
Visokios Rūšies Insuraneo —  Ugnies, Vesulos, Automobilių,

Stiklų ir t. L

JO H N  P. EW ALD J.-;' s 
LOANS and IN SU RA N CE

\ . Jeigu reikalai^ji pinigų ant Pirmo jviortgĮčio^;arba . 
apdraudos į̂uo ugnies, vėjo. ete;, atsišauk: 

840/West 33rid Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 27§i

KEISI lič io  skoėinimo irosdayojimo B-VĖS

B jC R A N E  C O A L  C O ., 5 3 3 2  So. L o n g  A v e n u e  T e l. R E P u b lic  8 4 0 2 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05


