
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINAS IR 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIU PIENRASTTS AME
RIKOJE.

DRAUGAS
THE MOST INELl’ENTI AL 

LITHUANIAN CATHOLIC 

DAILY IN AMERICA

No. 287

LTTHIJANIAN DAILY FRIEND
PENKTADIENIS, GRUODŽIO-DECEMBER 6 D., 1935Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Kaina 3c. ENTERED AS 3ECOND-CLAS8 MATTER MARCH 31. 191t. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8. 1878

Telefonas: CANal 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 VIETAI-V< M m

GALUTINIS PASIŪLYMAS,I
MUSSOLINIUI

Anglija in Prancūzija padavė i 
savo sąlygas Italijai į

opu mem-
rius Si r Samuel Hoare kai- i SISEKIMĮJ PAVOJUS
bedamas parlamente atsišau- _______
kė j Mussolinį, kad jis nu- PABYŽIUS, gr. 5. - Pa
trauktų karų Etiopijoje, taip tirta< kad Praneūzijos ir An j 
kad nereikėtų panaudoti ži-I gJijoB Siandi^n daug f
balo “embargo” pn<* ItaU-j gugirQpinugios ne tiek tuo>

. kaip veikiau nutraukus karų 
Sekr. Hoare, be to, ir ja- Į Etiopijoj^ bet jau tuo, kad 

ponus ragino, kad jie paliap- HpSaUgOjus ltalijų nuo visiš- 
tų spaudu Kini jų. Į ko SUgrįuvimo. xGS jei Itali

jos žygiai Afrikoje griūtų, o 
pačioj Italijoj įvyktų politi
nis perversmas, visa Europa

bama, kad Prancūzijos prem MtekbJ wikalingog pusiau-
jeras Lavalis įdavė Italijos pvvroR
ambasadoriui eilę “sugesti- ‘ f.ia'mlrodoma> kad per u - 
jtj,” kaip Italija gali nutrauk- gi Italijog kam veikfimai Et ' 
ti kaų Etiopijoje, jei ji pa- iopijoie ir sa„k(,įil( vykdymas' 
geidauja išvengti žibalo “cm . vjgiSkai gnta Ita|ijos fj. 
bargo.” Įduotos “sugesti- - -----

EGIPTIEČIŲ KARIKATŪRA ANGLIJOS PAŠIEPIMUI

PARYŽIUS, gr. 5. - Dip
lomatiniuose sluoksniuose kal-

Ši karikatūra neseniai atspausdinta vienam egiptiečių tautininkų laikraštyje 
Anglijos pašiepimui. Britų liūtas (D. Britanija) užsirioglinęs ant egiptiečio 
nugaros, kad nors tuo būdu negavus “pirties” nuo Mussolinio, kurs užsimo
jęs su kardu. Liūto “pagalbai” netikėtai pasirodo Etiopijos imperatorius Haile 
Selassie. Kaip žinoma, egiptiečiai tautininkai seniai dirba, kad nusikračius 
britų globa. . (iA«ne Photo.)

VOKIETIJA iSSUADA SAVO 
BANKNOTŲ UŽSIENIUOSE

t ' -

SUVARŽO PINIGŲ IŠVEŽIMĄ Iš
VOKIETIJOS \

BERLYNAS, gr. 5. — iVo čiau gali būt depozituojarpi 
kietijos nacių vyriausybė pa- Vokietijoje, kaipo “kredito'' 
skelbė, kad ji išsižada vals- markės,” apie 25 nuošimčiais 
tVbės banko išleistų milijonų sumažinus jų vertę, 
markių vertės banknotų, esą- Vokietijos vyriausybė po- 

: mų užsienio apyvartoje. draug paskelbė, kad pradėjus
Vyriausybės nuosprendis rytojaus diena apleidžiantie- 

įsiiteisėja • rytoj. Tas reiškia, ms Vokietijų bus leista su 
kad markių banknotai iš už- savimi pasiimti ne daugiau 

i sienių negali būt įvežami at- kaip 1,000 markių (apie 400 
i gal Vokietijon ir čia leidžia- dol.), arba tiek vertės kokios
mi apyvarton. Podraug vals- mantos-* • ' *4. ’tel tybės bankas atsisako šiuos> Kalbama, kad dabar pra- 
bariknntus pakeisti kitais sidės iš užsienių markių 
banknotais. Šie banknotai ta- šmugeliavimas į Vokietijų.

UŽDARO IR LENKIŠKAS 
MOKYKLAS

SULAIKYTAS ŽMONIŲ 
PAŠALINIMAS Iš BUTŲ

PATARIA ORGANIZUOTI 
SOCIALI TEISINGUMĄ

HALŲ DVASIŠKIJA - MIESTAI VARŽOSI DĖL 
PATRIOTINGA PARTIJŲ SUVAŽIAVIMU

VATIKANAS, gr. 4. — j WASIIIn6tON, gr. 5. —

Nuomų teismo (Rente'rs VILNIUS. — Vilniaus Ry- 
Court) Chicagoj teisėjas Nūn tojus rašo, kad šiemet Mar- 
cio Bonėlli nusprendė, kad cinkonių apylinkėje pradėta 

AVASHINGTON (per pas- jįs atsisako pašalinti iš hutų likviduoti iki šiol ten veiku-

[ nansus, sugriaus Mussolinio 
režimų ir Italija susmuks 
taip, kad ji daugiau negalės 
skaitytis didžiąją valstybe.

jos,” sakoma, yra paskutinis I Ra|ija gugmukg
Mussoliniui pasiūlymas. Ang-U . kad ii daugiau negalės 'VATIKANAS, gr. 4. — j WAStui\v
lija ir Prancūzija stovi už vnktv'ha | Kai;italų katalikų akcijos cen Keli didieji miestai varžosi, Į tų). — Krašeo katalikų ge- bedarbių šeimas dėl nemokė- sios lenkiškos valdiškos nu>-

oiicialų kad 1936 metais turėjus pas rovės konferencijos socialūs'! jinio nuomų. kyklos, kurios buvo afcidary-,tro ofisas paskelbė
kvietimų, kad katalikiškos or-! save demokratų ir respubli- akcijos departamentas išlei- 
ganizacijos paaukotų tėvynės ‘ kanų partijii politinius suva- 
reikalarrfF 'MftB?, Pilė "žl

. ,, sekretorius Hoare šeštadienį italų vyskupų ir kunigų tuo-i miestai yra; Chicago, Phila- mas.” Pasirašo daugiau kaip kaip bus paskiau
ges įjomis \ Paryžiuje. Sakoma, jis jau atsiliepę į kvietimų ir kai delphia, Kansas City, Ran j 130 žymiųjų kunigų, vienuo

šias taikos sųlygas. Ir, sako
ma, tas yra viskas, kų Itali
ja gali laimėti šiame kare. 

Pasiūlymas pavadintas “su

gumo, kad neįžeidus Italijos 
diktatoriaus.

Anot diplomatinių šaltinių, 
štai kas siūloma Mussoliniui; 

' Per Eritrėjos koloniją duo 
t i Etiopijai išėjimų jūron.

Italijai tenka tik dalis pa
imtos Tigre provincijos. 
Dauguma šios provincijos su 
Aksum miestu palieka Etio
pijai.

Italijai tenka Ogaden pro
vincijos žymesnioji dalis.

Etiopijos valstybė ir toliau

Nuo to, žinoma, nukentėtų 
Prancūzija ir Anglija. 

Anglijos užsienių reikalų

Daugiau kaip 25,000 asme- tos uždarius lietuviškąsias.
nius šuva- do. knygelę vardu “Orga-inų mažiausia iki Kalėdų už- Lenkiškos mokyklos, ei 

Nežinia, jdHromoš dM lėšų

su premjeru Lavaliu tarsis kurie jų vyriausybei atidavė Francisco ir St. Louis. Kiek- lių ir pasauli n inkų.
apie Italijos likimų. Į auksinius retežėlius ir kitus vienas jų užtikrina partijoms

Premjeras Lavalis pagei- auksinius daiktus.
dauja, kad diktatorius M,us- 
solini paduotų taikos sųlygas. Jo Emin. kardinolas Nasal-

gausingų finansinę paramų.
1932 m. Chicago laimėjo idas’ kuriu0 ’teiBėta vi

Teisėjas paaiškino, kad jo

stokos.
Pav., Mardasavo, Mahčiagi- 
rio sodžiuose pernai veikusios 
lenkų mokyklos — šiemet nuo„ , , . . , , (šis nuosprendis sutinka su , .Rekomenduoja, kad konsti- ... .. ... .. mokslo pradžios nebeveikia....... , , . konstitucija. Konstitucija pa- ftuciiai hutų padarytas prie- v , v ...žymi, kad žmones turi teisę Mančiagirio kaimo tėvai esu 
raminami, kad jų vaikai bus

‘ li - Rocca, Bologna arkivvs- demokraltų partijos suvažia- sarn SU(lai\ti taip va
. , , . ... 'kūpąs, paaukojo tėvvnės rei- v imu su 250,000 dolerių. Manori, kad butų atidėtas žiba-?

Mussolini to vengia. Jis tik!

lo siuntimo Italijon uždrau
dimas.

Politiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad žibalo (gazoli
no) sankcija galės visiškai 
suklupdyti ltalijų. Jei Mus
solini ir toliau atkakliai lai-

kalains savo auksinį retežį.

LENKIJA IEŠKO SAU 
PASKOLOS

pasilieka visiškai nepriklau- sav<> nngjgtatyni0> gal
soma- ! Anglijai prisieis gelbėti ita-

Premjeras Lavalis Mtulie ,„g Etiopijoje> kad islaiking
nj turės pasitarimu Šiuo rei- ,,a|tljių pr,.s|i,Afriko>
Irolii on A nfrlnno nvcj rml-alii 3 a •Taikos sąlygų klausimukalu su Anglijos užs. reikalų 
sekretorium Hoare

LAIMĖJO DAR VIENĄ 
PASITIKĖJIMĄ

Prancūzija neturi vienodų pa
žiūrų su Anglija. Prancūzija 
norėltų būti nepaprastai ge- 
radaringa Italijai. Ji sutinka 
Italijai atiduoti visas oku
puotas Etiopijos dalis. An-

PARYŽIUS, gr. 5. — Pr- glija reikalauja, kad 'Italija 
erajero Lavalio vyriausybė apleistų užimtų Tigre provin 
šiandien laimėjo dar vienų cijų žieminėj Etiopijoj, 
sau parlamento pasitikėji
mų.

Šį kartų, pasitikėjimas reik 
stas, kai parlamente praneš- 

•ta, kad Lavalis pripažino

SULIEDINA AUKSINIUS 
ŽIEDUS

VARŠUVA, gr. 5. — Len
kijos finansų min isterijos vai 
dininkas Adam Koc išvyko į

gvveniti ir turi teisę turėti
. , savastis. Teisė gvventi Vr»lmok,,mi » savait« dn kar‘

dmanu, „kapam,ny pirmoje rtetoje. ž,nonh) juk t«. Sakė. jog atvažnmsųa m„
negalima išmesti gatvėn, vp- ^-^1 ifirtj lenkt) va d. moky- 
ač esant tokiam orui. Savas- k,os ">°kJ*<W- Nw> lapkn&o

D . .. čių savininkai gali reikalau- I1 d' užsidare ,r KaWl) ka“n<“
rodoma Popiežių -ne.kl.ko-. b-( esanti pnvahška lenkų moky.
nūs apiejsocialę tvankų. Tos a reika|avim,. kia, kurių .šladnidavo vtena
i’iano utal’irino fn»nrwic r.i3t*o_ A J*. 4-rv

tyt, ir dabar statoma' tokia į Pran>™ėse, žemės ūky
je, prekylmje ir profesijose, 
kaip tas yra aiškinama ir nu-

suma.

Chicago labai pageidautų 
laimėti demokratų suvažiavi
mų. Sausio mėn. 8 d. bus išp 
spręstas miesto klausimas

visos atekirios grupės ture-i • • . t

tų pilnų savvvaldų, tačiau teisėjas nesipriešina. Tačiau lenkų švietimo dr-ja. Be to, 
ir Mergažerv, Varėnos valse.,šios partijos krašto .(nacio-,hūtŲ krašto vyriausybės kon- genimo teise yra pirmoje,buvn ’nždftrvta 

nalio) komiteto susirinkime. Į-trolėie. Kie-kvienon irrunėn ! _°je‘........................ ka mokvkla.trolėje. Kie-kvienon grupėn 
turėtų įeiti darbdaviai ir dar Tad visos bylos dėl nuomų

Londonu. Lenkų vyriausybė 30,000 CENTNERIŲ BUL-1 bininkai, Kiekviena jų ben- ne,nok<‘i’ino atidėtos
nori gauti ilgo termino pas
kolų mažiausia 12 milijonų 
dolerių. Sakoma, kad lenkai 
neranda Londone reikalingo 
sau palankumo.

Lenkija pirmiau buvo ban
džius gauti paskolų Nevv 
Yorke, paskiau Paryžiuje. 
Netunėta pasisekimo.

NAUJAS MUSSOLINIO 
ĮSAKYMAS

ROMA, gr. 5. — Italijos , tas, kad 
kairiųjų reikalavimų, knd iš-! karalius su karaliene ir sosto, bankas nutraukia visus vie- 
griovus visas pusmilitarinea įjėdinis su žmona atidavė, šuosius pareiškimus apie fi 
prancūzų organizacijas, o yp- vyriausybei savo sutuoktuvių
ač karingųjų fašistų organi- j aukso žiedus, taip kaip visi 
zacijų, kurios radikalai labai patriotai daro, kad kovojiiR 
bijo. - prieš sankcijas. Žiedai bus

suliediuti.'

I.

MASKVA, gr. 5. - Dik
tatorius Stalinas įsakė, kad

VIŲ I ITALIJĄ druojn sutarimu nustatytų ii- ' A'alstvdnės šelpimo komisi-
----------- giausias darbo valandas ir ja tyli, ar ji galės mokėti

KALNAS. — Kol dar ne-1 mažiausiųjį atlyginimų. nuomas už bedarbių butus,
pradėję, veikti sankcijos, Ita- Pažymima, kad per pasku-1 ----------------------
lija skubiai apsirūpino mais
tu. Lapkr. 16 d. iš Lietuvos 
į ltalijų išvežė 30 ’tūkst. cen- 
tr. bulvių. Tai jau antroji 
bulvių partija. Pirmų, taip 
pat 30,000 centr., išsiuntė 
spalių mėn. pabaigoj. Bul
vėms supirkti ir jų į laivus 
sukrovimų prižiūrėti, specia
liai buvo atvykę italų pirk
liai. Prie bulvių supirkimo ir

ROMA, gr. 5. — Italijoje 
paskelbtas karališkas dekre-

Italijos valstybės į maišus supylimo dirbo dau 
giau kaip 100 darbininkų.

nansinį valdybės stovį 
apie banko balansus.

DIDŽIULfi ŽUVIS 
NEMUNE

ir 13,000 KILOGRAMŲ 
KVEPALŲ

KAUNAS. — Šiemet per 
9 mėn. Lietuvoje pagaminta 

Kauno žvejai sugavo reto 113,000 klgr. kvepalų bei kos- 
didumo lašišų. Žuvis svėrė metikos. Tiems reikalams suKAUNAS, i— Artimiausiu

atsižvelgus į Rusijos gyvea- laiku išeis iš spaudos antra per 30 kilogramų ir žvejai vartota 9,900 litrų spirito, 
tojų skaičiaus didėjimą, bū-papildyta Adolfo Erso kny-' už jų gavo apie 100 litų. Ji Parnai per tų patį laikų bu
tų padidinta javų produkcija gos “Lietuva” laida. Pirmo-(sugauta Nemuno ir Neriša vo pagaminta tik 10,200 (kl-
50 nuoš. '• ji laida jau išparduota. santalkoje. 'gr. kvepalų.

.te. _
\

REIKALAUJA DIDINTk 
IŠLAIDAS

Cbicago miesto departa-tinius du metus yra išleista KOVOJA PRIEŠ RYTINĮ
eilė naudingu jrfatymų sočia- LAIKĄ Wfln» ir •‘""“•in
lio teisingumo reikalu, tačiau 
neatsiekta tas, ko tikėtasi. 
Nėra galimumo ko geresnio 
ir laukti, neturint atitinkamo 
konstitucinio priedo. 

Nurodoma,

j šininkai kreipės pas alder- 
monų tarybos finansinį ko
mitetų reikalaudami, kad 
1936 m. išlaidos jiems būtų 
padidintos.

Šie valdžios organai nepai-

Chicagos pramonininkai ir 
įmonininkai iškelia kovų pr
ieš miesto tarybos pripažintų 
rytinį standarinį laikų, kurs 

kad reformos čia turi prasidėti kovo 1 die-
turi būt daromos, kadangi be nų. Šis laikas reiškia, kad 
to krašte bus sulaukta ekono- laikrodžiai turi būt nustaty-/0’ ^tt<! t?° ?ie rei^au.

arba fašiz- ti viena valanda pirmiau, ne J<id didinti mokesčius, 
gu kad šiandien.

mimo nacnzmo, 
mo. O itas bus Vogiau. Tur 
tuoliai tada privalomai turės__ __ r_____  __ ( Šiandien Chicagos laikas! KAUNįAS. Ų4
skirtis su savo milžiniškais yra viena valanda paskiau už lapkr. 1 d.
lobiais. rytini 1 laikų įr vadinasi ceu- tas 's tarnybos RadiiliJLio

’ kontrolasistentas Šaltis.
PREZ. ROOSEVELTAS
ATVYKSTA CHICAGON

Prezidentas Rooseveltas at 
vyksta Clucagon pirmadienį. 
Sakys prakalbų American 
Farm Rurcau federacijos su
važiavime Stock Yardų amfi
teatre. 350 policmonų paskir 
ta prezidento apsaugai.

________- L t-V. I” -U. —A -

rytiną daikų įr
tralinis laikas.

Prieš rytinį laikų kovoja:Pač geležinkeliai, kadangi Į PLATINKITE “DRAUGĄ 
jie nenori keisti traukinių: 
važinėjimo nustatytos tvar-1 ORAS
kos. Yra daug darbo ir rei
kalingos ne mažos išlaidos. CHTCAGO IR APYUĮN- 
Kiti kovoja šiaip sau, kad jų KĖS. — Debesuota; numato- 
neatsiklausta prieš įvedant mas lietus, ar sniegas. Maža 
laiko pakeitimų. temperatūros atmaina.

---------- -—--- ----- ... .. 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua. 
Bendradarbiams lr korespondentams raitų uegryilna.

jei neprašoma tai padaryti tr nepristunčtama tam tiks
lui pašto tankių.

Redaktorius priima — ono 4 vai. Ilgi 6 vai tv i.iet

i apskričiui ir didesnieji skyriai pasektų Clii- 
eugos lietuvių katalikų veikėjų gražų pavyz
dį.

IV.
Tume pačiame Federacijos apskrities su

sirinkime svarstyta ir geresnio katalikų vei-
kimo suoiganhaTimo klausimas, nes pats gy- iįaip AuBtrijoj portugalijoj. to

Dr. mėginta Bojai 1883-1933 m.

DIENOS KLAUSIMAI

DIDIS SUSIRŪPINIMAS TAUTO3 IR 
VISUOMENES REIKALAIS

Praėjusį trečiadienį Aušros Vartų parap. 
salėj įvyko A. L. K. K. Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkimas. Susirinkimas buvo 
gausingas ir įdomus, .lame iškelta ir svars
tyta pustuzinis svarbių ir aktualių klausimų.

I.
Pirmoje vietoje plačiai kalbėta ir dis- 

kusuota apie dabartim; organizuotųjų Lietu
vos katalikų oūklę. Gausingas susirinkimas, 
atstovaująs organizuotąją Chicagos lietuvių 
katalikų visuomenę, piktinosi Lietuvos tauti-

venimas mus prie to verčia.
Kam nežinoma, kad visi mūsų idėjos 

priešai, pradedant vadinamais tautininkais, 
baigiant komunistais, veda šlykščių, sistema- 
tingų akcijų prieš mus katalikus, stengiasi 
griauti mūsų jairapijas, organizacijas ir įstai
gas. Mūsų atsakymas priešams turi būti reiš
kiamas ne žodžiais, bet darbais. Prieš jų sti
prų veikimų, įneš turime pastatyti dar stip
resnį katalikiškų veikimų.

Konstatavus faktų, kad kai kurios para
pijose dar nėra Federacijos skyrių, kad ne
sujungtas su Federacija draugijas stengiasi 
įtraukti savo veikiman socialistai ir komu
nistai, dėl to nutarta per šį ir kitų mėnesį 
pasistengti įsteigti Federacijos skyrius viso
se parapijose.

V.
Katalikų Federacijos apskrities veikėjai, 

žinodami, kad spamla yra pati didžiausia 
galybė plėtimui bile kokios idėjos ir kad be 
spaudos pagalbos nebus galima įvykdyti tų 
gražių apskrities užsimojimų, nutarta pėsi-, 
siūlyti dienraščio •‘Draugo” vadovybei į tal
kų sėkmingai pravesti pradedamąjį naujų

Niekur kitur paskutiniu lai- niško gyvenimo universitetus, 
ku nepasireiškia tiek daug Bet tuo tarpu jos liga nė kiek i 
nuostabaus religinio atgimimo, nemažėjo. Priešingai! Po pu

sės metų gydytojai prasiturė, 
Tai yra dvi katalikiškosios jog dabar žmonių išmintis nie- 
tautos, kurios drųsiai pasiry- ko negalinti pudaryti. Tiktai 
žo visų savo tėvynę atnaujin- seselės nenusimena. Jos mel 
ti Kristuje. Kaip vienoj, taip džiasi. Ir štai, vienų naktį į 
antroj šaly tani dvasiniam nyksta netikėta atmaina, lty 

t prisikėlimui vadovauja nepa- tojaus dienų gydytojai 
prastai kilnios asmenybės, ku- savo akiniis netiki: operacijų

jam karui — pustrečio mili- visados mokėdavo dirbti pasi- 
jono Austrijos vyrų turėjo pa- slėpus už kitų pečių. Į pirmą- 
likli savo pastoges, kilnrasir- sias vietas ji nuolat sugebt- 
dė l)r. Burjun jau turėjo su- davo įtraukti gurbingiuusius 
organizavusi 12,000 tyliųjų Austrijos asmenis, o ji pati 
meilės apaštalų, kurios, kaip džiaugdavosi, galėdama tik ei 
tikri angelai sargui, globojo skėčius nuo kitų tako įmintų
jų vargstančias šeimas, rami- ti! .los tikslas: nesivaikyti pa
lto vaikelius savo įsteigtuose skui pasisekimus, o visur te 
vaikų darželiuose ir tt. Kur įušti tik nuoširdžių krikščio- 
vargus buvo didžiausias, ten. niškų artimo meilę, bet i.ų 
jas galėjai rasti! .Jų įsteigto- pasisekimų ji vistiek neisven- 

11 se “Kariškose siuvyklose” gė! Daug kits luikė sau dide- 
tūkstančiai bedarbių mergai- le Dievo malone, jei galėjo su

rių visa veikimo paslaptis glū žaizdos, kurios iki šiol vis dar rtt^° uždaibio. \ argingos- ja dirbti kaitų ir gėrėtis jos
di jų giliame religingume! Tai tebebuvo atviros, per vienų 
yra žmonės, kurie net kiekvie- naktį sugijo, o pati ligonė, kū
nų dienų artinasi prie Dievo rių jie manė rasių negyvų, taip

ninkų vyriausybės negarbingais darbais, per 
sekiojant katalikus, uždarant ne tik politines, i vajų

Apskrities veikėjai pažadėjo patys stoti 
į vajininkų eiles ir kitus traukti į šventų 
vienintelio mūsų religinės ir tautinės krypties 
dienraščio platinimui.

Pastaruoju iaika nedievių socialistų spau 
da atakuoja mūsų parapijas, šmeižia jų kle
bonus, niekina katalikų veikėjus, įžeidžia ka
talikų žmonių jausmus, dėl to Federacijos 
veikėjai pasiryžo atsakyti į tų visų ne tuščia 
polemika, b»et katalikiško dienraščio platini
mo darbu.

Taip pat nutarta ir visus kitus lietuvių 
katalikų laikraščius paremti. . r

VI.
Seniausios ir didžiausios Amerikos lietu

vių katalikų organizacijos — Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoj seimas bus 1936 m. 
Chicagoj.

Kadangi tas seimas nebus paprastas, bet 
jame bus minimas tos organizacijos auksinis 
jubiliejus, dėl to Centro Pirmininkas pakvie
tė Federacijos Chicagos apskritį dėtis prie 
tinkamo jubiliejinio seimo prirengimo. Taip 
pat jiokvietė pasidarbuoti LRKSA jubilieji
niame vajuje, kuris prasideda 1936 m. sau
sio 1 d.

nėms tarnaitėms parūpindavo gyvenimo šventumu, hats \ u 
darbo ir namuose. Autobusų nos kardinolas, Dr. Dolnass, 
tarnautojoms rodo jos ypatin- karaliene Zita ir Prezidentas 
gų meilę, rūpindamosios jų Miklus nuoširdžiai rėmė jos 
sveikata ii' jų sielos reikalais, pastangas. Kaip vertino Di.

pagerėjo, kad jau netrukus 
ji galėjo būt visiškai atleista 
iš ligoninės. Tiktai dideli skau 
smai jos neapleido per visų 
gyveninių.

Aiškus dalykas, jog dabar 
nė jokia galybė nepajėgė jos 
sulaikyti nuo tikrosios Baž
nyčios. Dar tą pačių dieną ji 
pasikviečia vieną jėzuitą, kad 
jai padėtų geriau prisirengti. 
Ji atsivertė!

Tik vienam Dievui noriu 
gyventi!

Nuo šio laiko prasideda vi
sai naujas kilniausio pasiau-

Stalo.
Tuo tarpu čia pusikalbėki- 

įme tik apie vienų iš tyliausių 
atgimstančios Austrijos apaš
talų. Tai buvo ponia l)r. flil- 
degarda Burjan. Ji gimė 1833 
metais netikinčių tėvų šeimo
je Gocrlitzo mieste. Tačiau ji 
pati vėliau prisipažino, kiek 
kartų dar maža būdama ji ne
galėdavo užmigti ir, glausda
ma ašaiotas akis prie savo pa
talo, skųsdavosi: “Kur yra 
Dievas? Kaip gražu turi būti, 
kai žmonės prie To Dievo ga
li melstis!”I •

Tačiau jos kilnioje širdyje 
.viešpatavo trys brangios ypa
tybės, kurios jau tūkstančius 
sielų atvedė prie Kristaus. Tai 
buvo karšta tiesos meilė, šir

dies nekaltumas

Sergančioms motinoms pade
da šimtai pasiaukojusių mote
rų, kurios ligos metu aprūpi
nu jų namus, slaugo ligonę, 
prižiūri vaikelius, lr visa tai 
veltui! Visuose priemiesčiuo
se įsteigiamos vargšų valgyk-

Burjan veikimų didysis /.u 
įvijos katalikų vadas, Prel. i- 
gnas Seipel, tai galima supra 
sti jau iš to, kad jis nesykj 
kartodavo savo artiniesiems 
pažįstamiems, jog esanti did- • 
lė klaida manyti, kad tik vi

los, kur kasdien gaudavo tūk- dūriniai amžiai tedarę XKla
stančiai nuo karo nukentėju- likų Bažnyčiai didžių šventu
siu žmonių pašalpos. Išgirdu- jų: “Ir moderniškieji laikai 
si, kati tolimuose Karpatų ka- turi savo šventuosius, kurių 
Inuose viena Austrų apylinkė tarpe ne paskutinę vietą, uži- 
buvo ypač, skaudžiai karo pa- ma ir ši karžygiškoji Vienos 
liestu, Dr. Hildegarda su savo apaštale” Su Dr. Hildegarda 
draugėmis netrukus spėjo pri- ir jis pats nuolat tardavęsis

ir kultūrines organi-religinesbet ir
racijas, būtent — ateitininkus, pavasarinin
kus ir angelaičius.

Susirinkime buvo ir tokių veteranų vei
kėjų, kurie jier 25 ir daugiau metų dirbo 
kilnų tautinį darbų, kurių nuoširdžiomis pas
tangomis daug aukų surinkta Lietuvos nepri
klausomybės reikalams, už šimtus tūkstančių 
dolerių parduota Lietuvos Laisvės Paskolos 
JBonų ir daug kitų didelių ir kilnių darbų 
nuveikta, su skaudžiomis širdimis kėlė pro
testo ir griežto protesto balsų prieš Lietuvos
vyriausybę, kuri, persekiodama katalikus Lie- 1 • • • . * tuvoje, tuo pačiu skaudžiai užgauna ir išei
vijos katalikų visuomenę, labai daug nusi
pelniusių Lietuvai ir visam mūsų tautos ju
dėjimo palaikymui.

Prie senesniųjų veikėjų prisidėjo ir jau
nesnieji ir dėl to protestas buvo išneštas vien
balsiai.

KT7 II.- ■'
Didžiojo Vilniaus Seimo 30 metų sukaktu

vių rengimas, buvo antras svarbus klausimas, 
apie kurį rinitai Imtasi. Atsižvelgiant į Vil
niaus Seimo didelę reikšmę mūsų tautos gy
venime, prieita išvados, kad jokiu būdu ne
galima praleisti jo nepaminėjus. Dėl to nu 
tarta Vilniaus Seimo paminėjimą rengti ar
timiausiame sekmadienyje, būtent — gruo
džio 8 d. 5 vai. popiet, Aušros Vartų parap. 
salėj, tuoj po Marijonų Rėmėjų Draugijos aei- 
■M).

Kolonijų veikėjai buvo raginami ir at
skirai kolonijepe, kur tik galima, Vilniaus 
Šeinio minėjimų surengti.

Didįjį Vilniaus Seimų galima vadinti pir
muoju mūsų tautos žingsniu į nepriklauso
mybę. Jis Lietuvai reikalavo plačios auto
nomijos. Dėl to svarbu tų įvykį minėti ir 
plačiai supažindinti jaunesniųjų kartų su jo 
reikšme.

III.* t
Federacijos apskritys ir šįmet užsimojo 

įsteigti hugusieins žmonėms kursus, kuriuos
pavadina Katalikiškojo ir Tautiškojo Veiki
mo Kursais. . w ,

Kursų vedėjo kun. VI. Urbonavičiaus, M. 
I. C. išdirbtam planui susirinkimas vienbal
siai pritarė ir taip ]at džiaugėsi, kad ir 
Kunigų Vienybės provincija kursams yra pri
tarusi ir savo paramų pažadėjusi. Pranešta, 
kad kursuose bus dėstoma lietuvių kalba, 
Lietuvoj istorija, geografija, ekonominė geo
grafija, sociologija, Lietuvos bažnyčios isto
rija, apologetika, žurnalistika, lietuvių lite
ratūra ir kiti dalykai. Jau suorganizuoti ir 
prelegentai. Kursui pradės veikti po Kalėdų. 
Per šį inėnesį eis kursantų registravimas.

jšiuo Federacijos apskrities užsimo-jimu 
reikia tik džiaugtis, linkėti pasisekimo ir 
nuoširdžiai patarti, kad ir kiti Federacijos

grynai

ir karžygiš-

kojinio gyvenimas. Dievas grų elgetauti ištisus traukinius va- apie savo didžiuosius planus 
žino jai taip netikėtai sveika- igį0 produktų, kuriuos ji pati ‘‘sielų sanacijai” (gydymui) 
tų. Todėl ji sau atvirai pasi- stengėsi kiz tiksliausiai išda-Į įvykdyti. 1919 metais ji buvo 
-akė: “Nuo šiol ir visos mano i;_.. ,_t:—,—X1—i; (išrinkta net į Austrijos
jegos iki paskutinio akimirk- 

1 snio tik vienam Dievui turi
ka artimo meilė. Dar gimna- būt paaukotos! ” 
zijoj būdama, ji stengdavosi 19O9 nietais jos vyras gavo' 
taupyti savo pinigus, kad tūo Austrijos sostinėje, Vie-
galėtų sušelpti vienų ar kitą uoje< Ponia Hildegarda tuo 
neturtingesnę savo draugę. nepaprastai džiaugėsi, nes ji 

be galo troško gyventi tenai,

linti labiausiai kenčiantiems 
i gyventojams, jmgal Leitmerit- 
zo vyskupo nurodymus. Bet 
nuostabu! Ponia Burjanienė

par
lamentą, kur ji buvo pramin
ta ‘‘parlamento sąžine” 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

ne.>

Turint galvoj tą faktą, kad LRKBJS yal» 
dina labai svarbų vaidmenį mūsų religinia
me ir tautiniame gyvenime, nutarta padėti 
Sus-mo‘vadams auginti penktąjį dešimtmetį 
baigiančių organizaciją.

LIETUVĄ APLANKIUS 
________ Rašo L. šimuti*_________

SUSIRŪPINIMAM IŠEIVIJA

Pasaulio Lietuvių Kongresas buvo su
šauktas ne vien tam, kad manifestuoti tau
tos vienybę, bet ir tam, kad susirūpinti lie
tuvių tautiniu likimu užsieniuose. Dėl to tam 
tikslui suorganizuota Pasaulio Lietuvių Są
jungą, tam tikslui priimta keletas rezoliu
cijų, kurias čia paminėsiu.

Kongresas, nulenkęs galvų prieš tuos lie
tuvių tautos didvyrius ir darbuotojus, kurių 
krauju ir pastangomis atstatyta nepriklau
soma Lietuvos valstybė su laisvu išėjimu į 
lietuviškąją jūrą per Klaipėdos uostą ir reikš
damas savo tvirtą pasiryžimą visomis išga
lėmis remti Lietuvos Vyriausybės pastangas 
išlaikyti Lietuvos valstybės nepriklausomybę 
ir atvaduoti Lietuvos Rytus sū sostine Vil
nium:

“randa, kad Lietuvos istorija ir jos a- 
teitis imperatyviai reikalauja, kad is tėvynės 
emigravusioji Lietuvių tuutos dalis išlaikytų 
lietuvybę ir nesiliautų palaikiusi tamprius 
ryšius su Lietuva ir kad tam tikslui pasiekti 
reikalinga: k

Matydama, kiek daug skurdo 
yra aplink ją, net 17 metų su
laukusi moksleivė prašydavo 
savo tėvelius netaisyti jai nau
jų suknelių, kad tuos pinigus 
ji galėtų pavesti varginges
nėms savo draugėms.

1903 metais ji iškeliavo į 
Šveicariją aukštųjų mokslų 
eiti. Ji įstojo į Zuricbo fini

kui' yra daugiau katalikų. Čia 
ji ir pradeda savo didžiuosius 
apaštalavimo darbus. Jos vi
sas dėmesys jau iš pačių pra
džių nukrypo prie katalikių 
darbininkių ir tarnaičių, ku- 
rios tuomet buvo kone visiš
kai apleistos. Ji vaikščioja iš 
namų į namus, parūpina 'joms

tuomet buvo geresnių vietų, kaip tikra mo-• I . ... . .\V. Foerster tina stengiasi joms padėti ir
versitetą, kur 
profesoriais F.
ir Lietuvoje gimęs Dr. R. Zai-; apsaugoti nuo didmiesčio pa- 
čikas. Ypač Dr. Zaičiko pas- vojų. Netrukus ji įkuria “Ka- 
kaitos tokiomis šviesiomis spa talikių tarnaičių draugiją”, 
lvomis jai parodė Kristaus laiko joms paskaitas, drąsina 
mokslo grožį, kad jaunoji stu- visur išpažinti savo tikėjimą, 
dentė pasiryžo dar labiau įsi- būti Vienos apaštalais. Dar 
gilinti į to nuostabaus tikė- daugiau laiko ji paaukoja 
jimo tiesas. {“Katalikių Austrijos darbini-

Baigus mokslus, ji išteka nkių draugijai”, kuriai ji per 
už vieno inžinieriaus. 1907 in. ištisus metus ir pirmininkavo 
abu jaunavedžiai persikraus- Bet įžvelgusi į pačias tam- 
tė į Berlynui. Tik štai, nė ine-j-siąsias skurdo bedugnes, Dr. 
tai nepraėjo po jos vestuvių, JIildegarda greitai suprato, 
kai ji suserga nepaprastai su-'jog vienam žmogui stačiai įle
nkia liga. Jį pati pasiprašo,, įmanoma didesnių apaštalavi

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS talistus šaukšte vandens pri-
---------------------- girdyt?

balšavizmą, koks Stalino susifrentaviinas su 
bu\ o, rodos, jau Amerikos sasačkų produse- 

riais ir kitais kapitalistais ir 
išsitriksinimas, kaip milijo
nus sau susikrauti, Čikagos, 

lietuviškus balšavi-

Žydiškų 
jis seniau 
rudkis ant uodegos neša

Nulinčiavę visus Rasiejaus 
kapitalistus, bolševikai buvo 
rėdi bile dieną tą pati pada- Bruklyno 

j ryti ir su viao svieto kapita- kus suvarys į busiąs ir jie ne 
llistais. Jie buvo didžiausi baldžiuos kur toliau eiti, kokios 
šavikų neprieteliai.

kad vyras jų nuvežtų į kata
likiškųjų Sv. Elžbietos ligo
ninę, kuriai vadovavo Pilko
sios Seselės. Ir nuostabu! Ko 
negalėjo pasiekti tokie įtakin-

nio darbų nuveikti. Todėl jau 
nuo 1912 metų ji pradėjo spie-' 
sti apie save visų eilę pašiau

Šiandie gi pats balšavikų 
ciecorius (Stalinas mokinas iš 
kapitalistų, kaip susikrauti 
sau milijonus. Neseniai Ass. 
Press pranešė, kad Stalinui, 
o paskui jį ir visiems balšavi- 
kams, užėjo didelis apetitas 
ant amerikoniškų hatdogsų.1 
Vien tik Maskvoje kas dienų 
prikemšama 320,000 svarų

linijos laikytis. Ar ne šitų tik 
nujausdami jie jau susidėjo 
su cicilistais, katalikus pra
dėjo tavorščiais vadinti 
kardamies ant tautiško ai 
kliuko, organizuoja “bendrų 
frontų” — faitavimui Itlerio 
nuo Klaipėdos ir ^tikinimui 
už Lietuvos neprigulmybę.

kojinio kupinų moterų, kurios i l'^hlogsų. Anot Stalino, Ame
tik buvo pasiryžusios

gi Prof. Foersterio ir Zaičiko pagalbos rankų kiekvienai va
žodžiai, tai padarė tylus šių 
seselių pavyzdys. Čia ji pati 
savo akimis galėjo pastebėti, 
kokio karžygiško) pasiaukoji
mo dvasios sugeba įkvėpti ta
sai tikėjimas! Toji skausmin-

rgo prislėgtai širdžiai. Po kiek 
laiko iš to kuklaus būrelio ir 
išaugo ta milžiniškoji 
čioniško gailestingumo drau
gija, kuri save pasivadino 
“Socialine Pagalba”. Tokiu

ištiesti11^,non(“s> kimšdami hot- 
• ilogsus, milijonieriais paliko. 
“If we are to learn ,from ca- 
pitaliats, • we should start 

America,” pasakė mais
to komisaras Mikoyan.

krikS..with

daliai' sakys lietuviški
balšavikai, kurie visų laikų nesiūs.

iVienas senatorius klausia 
kito.

— Kų pasasytų publika, 
jei prisipažintuin jai, kad iki

— O kaip einasi sūnui? — 
klausia kūma O. kūmos P.

— ČaJiukui! Rašo, kad už 
gerų pasielgimų jam dovano
ta mėnesis kalėjimo. Taigi, 
dainai- turės sėdėti tik du įnė-

ga liga tai buvo jai krikščio-1 būdu, kada — iškilus didžia- gatavi buvo Amerikos kapi-
4 Ji

“kad Lietuva remtų tiek moraliai, tiek 
medžiaginiai, kur tat būtinai reikalinga, kul
tūrinius ir tautinius lietuvių išeivių reikalus 
bei jų organizacijas, nežiūrint jų politinių ar 
konfesijų skirtumo, kreipiama ypatingo dė
mesio į jaunosios kartos auklėjimų lietuviš
koj dvasioj per mokyklą, bažnyčią, literatūrą 
ir spaudą;

“kad emigravusioji svetur Lietuvių tau
tos dalis rodytų vieningumo bendrais visą 
Lietuvių tautą liečiančiais reikalais ir sutar
tinu duibu tiek išeivių spaudojo informuo
jant apie pietuvą, tiek kultūros ir meno sri
tyje, keltų Įjasaulio tautų akyse Lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės vardą bei as
piracijai”.

— A, matai, kūma, visuo
met aš sakiau, kad tavo Ča- 
liukns yra geras vaikas.

Kvietinis Tribunolas Žene
voj sako, kad makaronų ka
ralystė savo užsispyrimu kas
dien darosi labiau panašesnė 
į asilą. Nėra dyvų. Asilų 
sviete dar daug yra.



"Penktadienis, gruodžio 6, 1935

DR. HILDEGARDA BUR-
JAN 1883-1S33 M.
(Tęsinys iš 2 pusi.)

ji visados stengdavosi savo

*

si kuo labiausiai susiartinti 
su Dievu. Prie Dievo Stalo ir 
jos visos kasdien semiasi ant
gamtinės dvasios savo karžy
giškiems meilės darbams. To

n r> 4 T’ n \ C;

Trys merginos ir keturi vaikinai sveikatos konteste Auditorium viešbuty, Chicagoj. Septyni iš 1,100,000 fer
merių vaikinų ir merginų laimėjo dovanas. Iš kairės į dešinę: Howard Cobb iš Greene, X. Y.; Eloise Garrett iš 
Uriah, Ala,; Frederick Abel iš Gadsden, Ala.; Marion McLaughlin iš Trenarv, Mieli.; J. Alton Riffle iš Pleas- 
ant 11 iii, Mo.; Jane Castine iš Ridgeivav, S. C.; Charles Jordan iš Beloit, Kas.
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kalbomis nukreipti atstovų dė- kių seserų 1933 metais buvo j 
mesį nuo siaurų partijos gin tik 210. Dabar jau ima jų ra- 
čų prie didžiųjų visuomenės stis ne tik Austrijoj, bet jos 
žaizdų. Ypač ji kovojo už ne-Įspėjo įsiveržti į Čekoslovaki- į 
turtingų šeimų reikalus. jų, Vokietiją ir k. Visos tos

Dr. B „r jan paslaptis (seserys sudeda į Bažnyčios at-į 
Jos didžiųjų laimėjimų rak- stovo rankas savo didįjį Įžodį 

tas — tai buvo malda. Ji pati -- dėl Išganytojo meilės išsi 
savo artimiausioms bendrada- žadėti vhų savo patogumų ir 
rbėms karta prisipažino, jog paaukoti savo jėgas knkščio- 
visus didžiuosius savo Įkvėpi- niško gailestingumo ir artimo 
mus ji gavusi, beklūpėdama meilės darbams!
prieš altorių! Ir iš tiesu! Kas Kristaus mtilės gaisras 
jų matė besimeldžiančių baž- Austrijoje
nyčioje, tas negalėjo atsiste
bėti jos nepaprasta veido iš- i Tuomet tat ir prasidėjo tos 
raiška ir gilaus nusižeminimo didžiosios krikščioniškojo gai- 
bruožais. Tad nereikia nė sa- lėstingunio lenktynės, kurios 
kyti, kad ji net tarp didžiau- liok palaimos atnešė ir iki šios 
šių rūpesčių nė vienų dienų dienos dar tebeneša katalikiš- 

apleisdavo Šv. Komunijos! kajai Austrijai. Jau pereitais put įrengta visa eilė gailes-
Jei mes norime pasaulį bent 1934 metais “Caritas Sočia- tingumo įstaigų: prieglaudos,

truputį g.resnį padaryti, tai ^s” Sesers buvo užėmusios <7 vargšų valgyklos ir t.t. Kokiu
pirmiausia patys turime sem- krikščioniško gailestingumo į- apaštališku uolumu dirbo jos iq5u.m.r» ^aį atmename, su ko- atplauks. Iš tikro, jos atplau
tis jėgų iš šventųjų šaltinių! staigns: padėdamos vargin- bendradarbės, tai galima ma-, riuomenės, yra dar antroji ka- kįu lflkeg^iu Kauno ir viso kė. Kauno knygynų languose

k

LIETUVOS ŠAULIAI ratūros kritikų, rašytojas Vy- Žinių šaltinis buvo likęs ana- 
tautas Bičiūnas šių metų spa- pus vandenyno, tad teko lau- 
lių mėn. 3 d. Trimite rašė: kti, kol iš anapus tos žinios

“Lituanikos” skridimo spau
dos propagandai, teikia skai- 
lytojui daug indomių, tikslių 
ir insakmių žinių apie abu na
rsius mūsų lakūnus. Tiesa, ap
stesnes yra žinių pluoštas a- 
pie Darių, nes jisai palaiko 
du jo rašytus dienoraščius ir 
daugybę laiškų. Kiek šykštes
nės žinios apie Girėnų. Viskas 

i paremta dokumentais, iStrau- 
, komis iš laikraščių bef paneš 
'autoriaus dalytais apklausinė- 
' jimais.

Žodžiu, P. Jurgėlos knyga 
— tai tikriausias ir pilniau
sias žinių šaltinis apie mūsų 
tragiškai žuvusius pirmuosius 
transatlantinius lakūnus. Pa
tartina jį perskaityti kiekvie
nam lietuviui ir vra būtina in- 
sigyti visiems šaulių būriams. 
Minėdami Dariaus - Girėno 
skridimo metines sukaktuves, 
ruošdami paskaitas ir prane 
Šimus, jie galės iš jos semti 
neginčytinų žinių apie šiuos 
ypatingus narsuolius, karštai 
mylėjusius savo tautų ir tė
vynę, jos garbei save paauko
jusius ’ ’.

Taip aukštai žymaus rašy-

Lietuvoje, be reguliarūs ka- 
uomenės, yra dar antroji ka-

Ypač mes turime išmokti vi- Į gausioms motinoms irJų vai- tvti vien iš to, jog tik per du nuomene — Lietuvos šaulių kragto vįsuomeng gaucĮė ži_ pasirodė oranžiniais viršais 
sus savo apaštalavimo darbus; keliams, globodamos liguistus 1 pirmuosius mėnesius po a. a. sąjunga. Tai nepartinė, bet. pa- nJag api<j pinn^| transatlan-.- storoka knyga antrašte: “Spa 
paversti maldomis!” Ir nepa-Vaikus, duodamas darbo rner-1 prel. Seipel mirties net 436,- tnjotiska, kultunska ir kan- tjnj Hetuvių skrįdimą ir su muoti Lietuviai Darius ir
sisekimuose ji patardavo sa- gaitėms, kurioms gresia nu-ĮooO laiškų buvo išsiuntinėta ska organizacija, prie kurios kokju gajieg^įu sutiko liūdnų Girėnas”. Viršelyje išspausdi- tojo literatūros kritiko in-
vo ištikimiausioms bendrada- puolimo pavojai ir t.t. Ypatin- į visus Austrijos kampus, kvie savanoriais^ priklauso uolus žinią apie Soldino katastrofa, nta vinjetė su dviem lakūnų vertintoji knyga “Sparnuoti
rbėms pirmiausia eiti Į baž- £ai gausios, bet neturtingo*, čiant prisidėti prie to diuin- Lietuvos sūnūs ir dukterys. Galhna drąsiai tikinti, kad galvomis, viršum skrendančio Lietuviai Darius ir Girėnas
nyčių: “Visas savo sąskaitas šeimos susilaukia šių seserų g0 paminklo statybos. Neiru- Sauliai patys dalyvauja vlsuo-
turime pirma su Dievu suves- paramų. Tik per paskutinius kus dar labiau nustebo visa se svarbesniuose tautiniuose 
ti. Tai duoda mums naujų jė- 8 aietus jos padėjo 22,000 to- Austrija, išgirdus, kad rengia- darbuose ir labai gerbia, myli 
gų ir drąsos!” Na, ir ji pati kių šeimų, laikinai pavaduo- ma milžiniška 400,000 bilietų kitus savo tautiečius, kurie 
daug melsdavosi. Tam ji ras- dainos sergančias motinas, ap- loterija tos bažnyčios naudai, pasižymi nepaprastais pabijo
davo laiko važiuodama irau- rūpindamos našlaičius ir pan. pats Šv. Tėvas atsiuntė vienų tiškais darbais arba invykdo 
kiniais ir autobusais, eidama Nuo 1931 metų Dr. Burjanie- brangių fantų. Radio, spauda drąsų žygį Lietuvos gerovei 
gatve ir nemigo naktimis. nės pastangomis žiemos metu įr susirinkimai taip išgarsino ar garbei. 'Jie ypatingai pa-

Kilni šios ugningos apašta- buvo įsteigtos Vienos mieste - gį darbą, kad nepaisant sun- niilo ir amerikiečius Darių ir
lės siela spinduliavo tų karš- ^v- Elžbietos valgyklos, ku- : kių laikų į pabaigų neliko nė Girėnų, kurių vardu pavadin
tų Dievo meilę ir į visų savo riose gaudavo pietus daugiau- j vieno bilieto. Tačiau pa vos tas vienas šaulių būrys Klai- 
bendradarbių širdis. Bet ji sia nukentėję nuo krizės, bet bažnyčios p. Burjan jau nebe- pėdoje. Kai šie didvyriai žu 
norėjo iš jų padaryti dar iii- nedrįstantieji prašyti niekie-
desnes artimo meilės karžv- no pagalbos. Jų buvo apie

Dariaus - Girėno žygis buvo debesyse lėktuvo. Ši knyga gaunama mūsų redakcijoje už 
vienas ypatingiausių invykių veikiai atsidjūrė daugelio skai $l-50> pastų $1.65. 
pastarųjų metų mūsų tautos tytojų rankose, nes iš jos tikė-
gyvenime. Kiekvienas gandas, tąsi daug ką sužinoti. Iš tik- Be Dievo ir šventojo Raš 
kiekviena žinia apie katastro- ro, knygos autorius P. Jur- to teisingai valdyti pasaulį 
fos priežastį jaudino ir nėra- gėla, savo laiku vadovavęs neįmanoma.
mino žmones. Žuvusioms bu- ------------------ ■■1 ■ ■. . Ivo pareikšta nuoširdi ir vi šuo 
tinę pagarba. Darius Ir Girė
nas tikrai nusipelnė didvyrių 
vardo.

matė, nes ji visados dirbo vien į vo> šauliai visęje Lietuvoje Deja, šių didvyrių gyveni- 
Dievo garbei, o pasisekimus rengė gedulo minėjimų, lš>ųl- mas ir pasiruošimas narsiam 

ges. Todėl, kur tik galėdama, 3000. Pereitų 1934—35 metų paliko kitiems. Ji mirė 1933 m es, prakalbas. O jų organas, žygiui ligi šiol Lietuvos pla- 
stengdavosi ir jų mintis nu- žiemų buvo tokių lankytojų birželio 11 dienų. Tai buvo indomiausias savaitraštis Tri- čiųjai visuomenei maža buvo 
kreipti į Dievų. Prel. Seipe- net 6000. Jiems buvo duota gražus švenč. Trejybės sek- mitas daug kilnių, gražiausių žinomas. Laikraščio straips- 
lio patariama, iš pradžių ji į- veltui 588,861 pietūs. Jų tar- j madienis. Mirdama ji kalbė- minčių iškilę iš tos tragedi- niai ir trumpos biografinės 
vedė “Socialinės Pagalbos” a- Pe buvo rašytojų, grafų, tar- i jo;
pastalėms mėnesines susitelki- nybos netekusių žmonių, bu
mo dienas bažnyčioje. Bet tuo vusių fabrikantų ir t.t. 456 pa- 
ji dar nisitenkino. Iš uoliau- dėjėjos iš “Socialinės Pagal-
sių savo bendraminčių ji su- bos” su žuvusiojo Kanclerio 1Turti, jei žmogus p.i
darė tikrų krikščioniško gai- Dollfusso žmona priekyje dir- V1S^’ S.aV° mirU a^-
lestingumo gvardiją, kurios bo su nuostabiu sumanumu. Slnlenl••• a e esu

— O kokia graži diena mi
rti... Aš nesitikėjau, jog taip.

jos, ragindamas šaulius eiti bei autobiografinės žinios ne- 
Dariaus ir Girėno keliu. galėjo patenkinti noro visa

Vienas iš intymiausių lite- smulkiai ir tiksliai pažinti.

narės pasiryžo veržtis į tas G kas besuskaitys visus kilus Dievui, kad Jis man suteikė
vietas, kur jau niekas kitas jų gailestingumo darbus gelž- daug Pp°oP ?Cfa daryti.
neišdrįsta eiti, kur apmoka- kelio stotyse, prieglaudose, 
mos tarnautojos nestengia pa- mergaičių globos ir pataisos 
siaukoti. Jų uždavinys: “Kur namuose ir t.t.?! Nors Dr. H. 
tik būtinai reikia atlikti koks Burjan ir mirė, tačiau jos 
nors kilnus visuomeniškas da- sukurtas didžiosios meilės gai- 
rbas, kurį kiti visiškai atsisa- sras ir toliau tebeliepsnoja. 
ko arba nepajėgia gerai atli-

i, ten yra mūsų pareiga už-
iti, pozicijas. O kada atsiras , x « t « • ,. pastatymas a. a. Prel. Seipel katu žmonių tiems darbams. ; ' . „ .. * . . x. . , ir a.a. Dollfuss atminimui. Ir

tuomet visus šiuos darbus mes x . . ,. . .,vėl, kokia tai nuostabi kriks-

Tik aš norėčiau dar daugiau 
džiaugsmo padaryti kitiems. 
Tad pagalvokim, ar aš dar 
negalėčiau ko nors kitiems pa-

Paskutinis jos darbas tai 
buvo paminklinės bažnyčios mingi per Tave!..

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visos 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu- 

aukoti!... O gerasis Išganyto- į VQ saviškiams.
jau, padaryk, kad visi žmonės šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie-1 
mylėtų vieni kitus kad jie vi- k’a- Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
si būt, laimingi, be galo lai- (Lr'!I^o«Drai!??” N“*’ nesakiusieji “Drau-

f s ’ c 6 t gų 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai. Miaip kalendo- j
1 riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS
Nuo 1799 m. tfkatančiai žmonių atgavo savo normalę svelkatq 
po įlau -i»<.tų l-fnt< '!mo nūn vlfokių vidurių skausmų, kaip tai, 
užkietėjimo, revin'Hr’ino, gaso ir per daug rūkfities, Kurio yra 

priežastys tokių ligų kaip. aukšto kraujo spaudimo, reumatizmo, 

dažnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido Ir kūno, skausmų 

nugaroj, kepenų, inkstų ir pūslės sugedimo, nuvarguao, nemie

gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo Šių ilgų nevartojo

jokius žmonių - padarytus blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; jie vartojo Gamtos pagamintų vaistą.. Sis stebėtinas 
produktas auga ant aukščiausių kalnų virSflntų, kur prisisemta 
suvvie visus gvdvmo elementus ir vitaminus iš saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skausmuose.

Vra sudarvta iš 19 rūšių naturallškų lapų, grūdų, uogų lr žiedų 
moksliškai ir proooretionališkal sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
I.ION CROSS HERB TEA.

I,TON CROSS HERB ARBATA yra skani, stebėtinai paveikto j 
jūsų sistemų ir yra net ir vaikučiams saugi. Sutaisykite ją 
šviežią kaip bile pnnrastą arbatą ir išgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą j dieną, karštą ar šaltą.

Vieno dolerio gvdvmns atlieka stebuklus; ISrodoto ir jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepasižįstate su naudingomis pasek
mėmis šios nnturališkos gyduolės L.TON CROSS HERB TEA 
tuojaus pamėginkite ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus jums sugrąžinami.

Pamėginkite ir jsltiklnkite su mūsų pinigų grąžinimo garancija.

Vienai savaitei gydymas $1.00. šešiom savaitėm 
gydymas $5.00.

Kad išvengus klaidu norint gauti tikrą LION CROSS HERB 
TEA, prašome išpildyti kuponą apačioj.

mielai j L m s užleisime, nes pa
saulyje mes visados rasime ga
na vargo, kuris šaukte šau
kiasi, kad tik kas nors Jį im
tųsi šalinti!” Bet jau visų gra 
žiausia savo pareiga jos lai
kė skleisti visur nucširdžių 
artimo meilę, kuri greičiau
siai vedanti žmones prie Die-

čioniškos meilės šventovė tu
rėjo išeiti! Šalia jos turėjo

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
vo. "Mes norime rengti kelius KAIP PARŠIUKAS...1 
kunigams, nešti gaivinančių 
artimo m ilę j šių dienų stab- 
meldėjantį pasaulį, trokštame 
tapti ištikimiausiomis Katali
kiškosios Akcijc3 tarnaitė
mis!”

“Buvo toks kūd.-.M Ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti'.’

Motlnos sako, knd Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vnistas susilp- 
nėjuslems. nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
rinusios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito galvos sknudėjlmo. 
nemiegojimo, gasų. hlogo kvapo, o- 
■ los nesveikumo lr negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu Malonus \ar- 
totl tr gerns. atsakantis vaistas Sel-

Tai ir buvo pradžia “Cari
tas Socialia” Seserų. Šios ri
nktinės sielos, nors ir nesuda- | myno^m\į’cD»c'’c-Livid 
ro iki šiol griežtos vienuolis-
kos kongregacijos, tačiau net 
tarp pasaulio sūkurių stengia-

OF BITTER WINE 
Joseph Triner Company, Chicago

T. J. Paukštys, S. J. “Z.” Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka- 
_____________ lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu

meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
Koks tai vra palaimintas kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos-' 

džiaugsmas, kuomet likai pa. • tume.riai8- Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoją $6.00;
. . _.i pusei metų $3.50; trims menesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c.

neigtas. Į ’^l Pavienis numeris 3c.
=

THE GOOFUS FAMILY
OlO SPW» 
“TPE 3OMMCT?,
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T.lo - Pbarmaey. 
llRū Seeond Avė., 
N. Y. City. N. Y. 

Oentlemcn:

Oept. S656

Enclosed find $....................for which please send me..
treatments of the famous I.ION CROSS HERB TEA.

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

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

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

TBEPB ARE BATHS V/VTR RUKbMMG 
V/ATER tM EVERV ROOM .
ANO GAS VJVTH TUBE5 ATTACHEO 
<5<->EST5 D ES IRI H G SutClOE SERVICE. 
BOAY1MG. CF04OCINS AšM> CAPS1XlNG 
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•S A TENN'S CtlOUT RE AR OF

rtOYEL. iki THE MEKT COOMTV

By H. T. Elmo
'rfrrrat
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RiGPT" CtoMPLAtUTS ARE KECENEO 
DRV ANO NIGHT. AND S1NCE SHE 
TboK IT O4E« IT IS UNDER NEVJ 0AMAG6MBNV?. IP THRTTC A
heruenlv place .thbn im a horse-
ChOiSHS TWN-S1STERU
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

VESI SIDE
Lapkr, 30 d. sėkmingai už

sibaigė Misijos Tėvo Žvirblio, 
O. P. Žmonės per misijas porų 
savaičių pusiklausė gražių pa
mokinimų Dievo garbei.

Brangus svečias aplankė 
mus, t. y. J. E. vyskupas T. 
Matulionis. Gruodžio 1 vi. bu
vo Šv. Antano bažnyčioj S v. 
ryto. Atlaikė šventas Mišias 
Saldžiausios širdies Jėzaus 
kuopelės garbei. Visiems Iš
dalino švenčiausių. Per sumų 
buvo bažnyčioje kur iškilmi
ngai su procesija buvo įlydė
tas i bažnyčių. Tėvas Žvirb
lis atlaikė sumų. Po sumos J. 
E. vyskupas suteikė lMrmavo- 
nės Sakramentų, pasakė pa
mokslų apie reikšmę Dirma- 
vonės Sakramento ir suteikė 
palaiminimų. Kleb. kun. I. F. 
Boreišis paprašė, kad visi iš 
bažnyčios vyktų į Lietuvių 
svet., kur J. E. vyskupas ga
lės su visais pasimatyti. Pri
buvo kleb. kun. V. Masevi- 
č.ius. Lietuvių svetainėn daug 
žmonių prisirinko. Tėvas Žvir
blis paaiškino kaip smagu vi
siems bus išgirsti lidtu^’iį ka
lboje žodis ir garbingo svečio 
J. E. vyskupo Matulionio, rti- 
blika jį griausmingai pasvei 
kino ir su žingeidumu klausė
si jo kalbos. Vyskupas pagy
rė chorų už lietuviškas gies
mes bažnyčioj, ragino, kad jau 
noji karta visur būtų pratina
ma prie* lietuviškumo. Kleb. 
kun. J. F. Boreišis jautriais 
žodžiais atpasakojo kankinio 
sunkius laikus pergyventus 
B lįsi jos kalėjimuose. Atjauti
mui padaryta rinkliava, su
rinkta 37 dol. Aukavo Šv. Ra- 
žančiaus dr-ja $10.00, Saldžiau 
sios Širdies V. J. $5.00 Viso 
labo $72.00. Vyskupas auka
vusiems dėkojo ir atsisveiki
nimo žodį pasakė. Tuomi ir 
užbaigta.

rėti. Ačiū kleb. kun. Boreišiui 
už rūpestį, o vyskupui už at
silankymų.

Parapijos choras, varg. J. 
A. Blažio vedamas, visada ste
ngiasi bažnyčioj pagiedoti kas 
lietuvio širdžjai ir protui pri
mena Lietuvų ir bažnytinius 
papročius.

Stasys Stepulionis katalikų 
energingas darbuotojas ir se
nas “Draugo” skaitytojas nu
sipirko biznį Kt. Aubin ir r,. 
Mihvaukee. Gero pasisekimo.

Gruodžio 3 d. Detroitas pa
sipuošė su baltu rūbu, t. y. 
pasirodė pirmas sniegas, 
tu šaltesni orų gavome.

Kar-

Tenka nugirsti, kad paskel
btu “Ifraugo” vajumi susido
mėjo Detroito spaudos platin
tojui. Rengiasi stoti j švieti
mo darbų. Detroitas lengvai 
gali ir didelei Chicagos kolo

ras, tai bus sukaktis 20 metų 
šios draugijos gyvavimo pu- 
minėjimus, įvyks vėliau.

Lietuvos Dukterų dr-ja yra 
daug pasidarbavusi per šiuos 
20 metų, kaip bažnyčios taip 
tautos gerovei, tad stengsis 
kud šių sukaktį žymiai pami
nėjus.

Dr. Juozas Petrauskas (l"e- 
ters) dentistas, gerai žinųs 
savo protesijų, atidarė savo o- 
fisų ant VVoodwurd ir Phila
delphia gatv.

Lietuviams puturtinu remi i 
savo tautiečius, katalikus, pri 
sėjus reikalui.

DrAKOlT, Mieli. — Turtu 
garbės išreikšti gilios padė
kos žodį Moterų Sujungus 7,4 
kuopos narėms už surengimų 
man “suprais baliaus“ Šv. 
Jurgio parapijos mokyklos sa
lėje. Aš visai nesitikėjau, kad 
mano bendradarbės ir sesutės 
sųjungietės taip įvertins ma
no menkų pasidarbavimų per 
tuos tris metus šioje kuopoje 
ir surengs tokį didelį pokylį. 
Ačiū šio vakaro šeimininkėms, 
kurios surengė tokius gard
žius užkandžius: J. Šeniulie- 
nei, R. Valatkevieienei ir rv-

n i? a rc: \ s

l'kio produktų ir gyvulių parodoj Chicagoj dova
nos laimėtojas už kornus. Yra tai farmeris Carr Lentz 
iš Jeffersonville, Ind.

Penktadienis, gruodžio 6, 1933
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nijai šposų iškrėsti atimant 
pirmų dovanų, nes rytiniame 
ir vakariniame fronte eina pri
sirengimas prie didelio sp«u- lonis TaipOgį vice pirm. M. 
dos platinimo darbo. Pažiflrė- Astrauskienei, kuri nuvežė su
sime, ko sulauksime.

A. a. Agota BaJnienė,
metų, lapkr. 27, d. po Iškil-. |ojįniLll 

i mingų Šv. Antano bažnyčioj I
. atlaikytų gedulingų pamaldų

VVEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Lapkričio 24, 23, 20 irvo automobiliu į svetainę ir 
parvežė atgal ir visoms kurios ^d. purap. svet. įvyko parapi- 
suaukavo dovanas kauliukų j°s naudai bazaras. \ adfnasi,

palaidota Šv. Kryžiaus Kaimo-' 
se. Kun. I. F. Boreišis palu
kė pamokslų. J. Balnis yra , 
daug dirbęs prie parapijos ir

Man užklausus, kurios bu-
šio vakaro rengėjos, tai

Lietuviu svet. Paliko nuiiūdi- ’r va^es> kuiios mand atmin
ime vyra Juozapų, 3 sūnus, 3 
dukteris. A. a. Agota paėjo 
iš Lietuvos Kalvarijoj parap., 
Molerių kaimo. Laidotuvėse 
patarnavo graborius D. B. 
Brazis.

EAST SIDE
Šv. Jurgio parapijos baza

ras pratęstas dar vienų savai-

— A. Vasiliauskas, $13 — F 
Paliliūnas, $10 — O. Vasilie- 
nė. Kas vakaras buvo prog-

• i rainelis ir muzika. Bazaras pa puo|a Katalikų Bažnyčių ,r ne, 2334 So. Oakley av., Chi
27 lapijai davė gryno pelno 600 I S}pnonįng^ katalikų jie pri cago. Iii.

i verčia nutilti, dėl to, kad ka-1-------------------
talikui trūksta žibių'apie Ka- ARKIVYSKUPAS JURGIS 

auti MATULEVIČIUS. Labiau ir

dol.

Gruodžin t d. mūsų bažny- taliky Bažnyčių. Kul
tų žinių, faktų?

Misijos. Jas veda tėvas Vilius 
Kvecinskas, Pasijonistas. Žino

šįmet gumanvta rengti trum- . , . . ,
čioj prasidėjo vienos savaitėspas, bet pagal naujų planų. 

Bazaras nepaprastai gražiai 
pasisekė. Žmonės per visas ke-

“Draugu” knygyne yra
buvo atsakymas, kad visos. , . .. , ....J ... tunas dienas skaitlinga? lan-
Tai visoms tariu širdingų a- 
č.iū už tokias giažias dovanas

tyje paliks visuomet.
Mot. Sų-gos 34 kp. pirm.,

Julia H. Medinienė

kėši. O paskutinį vakarų rai 
nebuvo galima nei persigrūs- 
li per publiką.

Garbė dr-joms: ftv. Kry-

nės dabar misijų 
lingai lanko bažnyčių. Rap.

metu skait- 'knY8a, kuri padės kiekvienam

labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų myliniu tau 
tiečių. Nebetoli gal ir tie lai-

= ziaus, Mv. Juozapo,

DETRO1T, Midi. — L. R. 
K. S. A. 171 kuopos me’Inis 
susirinkimas įvyks gruodžio 8 
d. š. m. tuojau po sumos Šv. 
Jurgio mokyklos svetainėj

Vero-
nikus, Mergaičių Sodalicijai ir 
C. Y. O. mergaičių klūbui, už 
gražų pasidarbavimų laike ba
zaro. Minėtos dr-jos turėjo sa
vo būdas ir padarė parapijai 
gražaus pelno. Paskutinį va-1

Knyga Priešams 
Atremti

Šiais sugedimo laikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažny

kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

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

1 neseniai išėjusios knygos.

katalikui atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji 
knyga, tai “Bažnyčios Išturi- 
ja“ parašyta kun. Aleknos.
Knygoje yra trys žcmlapiai , 
tekste ir spalvuotas žemla- 
pis gale. Knyga kelių šbntų- 
puslapių. Kaina lik 75c. Va-.“^ 
dinas:, už 75c. nusipirkęs Į R««.' r*i. GRovenm 0617

LIETUVIAI DAKTARAI:

6924 S TALMAN AVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomig susitarus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
-------------------------------------- -------- --- Re«.: Tel. HEMIock 6286

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI: DR. A. G. RAKAUSKAS
Ofiso Phone Res. and Office Tel CANal 0267

PROspect 102 8

“Bažnyčios Istorijų”, rasi joj 
užtektinai faktų atrėmimui 
bedievių zaunų ir tuo pasiro- . ... Visokiais prasimanymais.

Yra priedermė visų narių kai* )UV0 'dilinamos <‘<>vaims ^kraipytais faktais bedieviai dysi sąmoningu kataliku. Rei 
.Iyvauti metiniam susirinki- Puu«ais: dovana* guvo:_2±I Jų kuojuodžiausiai piešia. Net kalaukite “Draugo” Knygydalyv

me. Bus rinkimas naujos val
dybos sekantiems metams ir

AKIŲ GYDYTOJAI:
'V’estsidiečiai džiaugėsi, kad tę’ baigsis sekmadienį. Kaip kiti svarbūs dalykai aptarti

progų gavo iš lietuviško vys
kupo tie tik išgirsti gražų pa
mokslų ir prakalbų, bet ir {Su
tvirtinimo Sakramentų aptu-

kasmet taip ir šiemet žmonės 
gausiai bazarų lanko ir gra
žiai parapijų remia.

Didesnės draugijos bazare 
labai gražiai atstovaujamos.

Nariai, kurie užsilikę su mo
kesčiais, prašome užsimokėti. ■ 
Turiu priminti, kad mūsų kuo
poj randasi gražus suaugusio 
jaunimo būrelis, kuris galėtų

_ v
L Res. and Office Tel

2859 S. Leavitt St. | 
CANai 0706

Res. PKOspect 6 659 •

DR. J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPfOMElKICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Jų atstovai nuoširdžiai dar- užimti valdyboj vietas. Gale- !
buojasi. Kleb. kun. J. Gižaus-; tu nuveikti daug darbų kuo- pai engvlns akių (tempimų. kuris 
, , ... , 1 . . • • • •. , „ . • e»ti priezastuni galvos skaudėjimo,kas taip pat dirba — parda- pai ir visai organizacijai, bet svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

Vineja tikietus. kažin kodėl į susirinkimus ne- trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 ikt 12. Daugely at
sitikimų akys alitaistunuN be akinių. 
Kainos irigiiru kaip pirmiau.

Dalyvaukime visi šį sekma
dienį bazaro užbaigoj.

JOKIŲ 
SUJUDINIMŲ

Tinkamas gydymas 
sergančiam vaikučiui

3 MNGMMAI
"Į ATI.KIBIMI I

Tikra ilnza Vlin.llm; muirsnę ry
tąjį mnihin ka. kart. kol vi
duriams n.rrlk. ima.Hmm.

VISOS motinos žino prtežustj 
kuomet jų vaikučiai stoja Žai
dę, maitai tevalgo, sunkiai suval

domi. l ik lėtėjimas. Het gaila, kad 
vok kelios tetlno protingų bfldi. 
pataisyti tai!

Paprasti lluosuotojal. nors lr 
paprasto stiprumo, turi būti at
kaltai reguliuojami kas link do
go*.

Motinos, atsakymas J tai, skys
tas lluosiiotojas. Atsakymas J vi
sus užkietėjimo rflpesčtus. Skysti
mą galima mleruoM. Pozų. galima 
pritaikinti bllo amžiui ar reikalui. 
Tik suinatlnklte dožų kas kart, 
kol viduriai velka nuo savęs Ir 
nereikalaus pagelboa.

šis gydymo bttdaa bus sėkmin
gas bile vaikučiui lr bile siuuigti- 
stem.

Gydytojai vartoja skystų nuo
motojų. Etgonlnėse vartoja skys
toj formoj. Jei Ju tikslams geriau
sias, geriausias vartoti Ir namie, 
Skystas lluosuolojaa. kur) daugu
ma geimų vartoja yra Dr. Cald- 
svotl's Hyrup I’epsln Rusite bllo 
▼klgtlnėj.

Lietuvos Dukterų dr-jos me 
Vinis susirinkimas j vyno gruo- 

p ž^kiicmiuo Jžio i d išrinkta nauju val- 
' dyba sekantiems metams. Pi
rmininkė toji pati — Itand- 
zienė, knri jau koletus metų 
pirmininkauja šiai dr-jai.

! Be kitų svarbių sumanymų, 
. nutarta rengti du vakaru, vie- 
I nas įvyks tuoj po Kalėdų, ant-

kažin kodėl į susirinkimus ne
atsilanko.

Brangus jaunime, ateik į su
sirinkimų mes jūs reikalauja
me. Jūsų tėveliai seni, ^įvar
gę, nori pailsėti, o jūs pilni 
jėgų ir energijos. .Stokit . da
rbų. Ateikit ir užimkit senes
niųjų vietas.

P. Medonis, rust.

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti katulikiškų 
laikraštį.

MAJOR COAL & COKE CO.

Geriausios Rūšies Angliai ir koksai žema kaina. Pri- 
statom į visas miesto dalis. Reikalaukite:

Office Vtnewood 1-7677 
» Res. Euclid 3074-J

8519 SOUTH ST. DETROIT, MICH.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Prilaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

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

Phone CANal 0523

PHYSICIAN and SUItOEON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFFICE HOUR3
I to 4 and 7 to 9 P, M. 
Sunday by Ąppolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS »»• CHIRUROAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Oflito Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6874 
Res. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2615 W. 69th HL

DR. J. RUSSELL
Letuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2300 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 III 8:30 

T«l. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4643 SO. ASHLAND AVĖ.
ačU 47th Street 

Vai.: nu* » Iki t vakar*
Seredoj pagal *utart|

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6000 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
« Iki 8 v. vakaro

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—2 ir 7—8 
Seredomis Lr Nedėliomis pagal sutartj 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. Vlltginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
Kės. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso ▼*>. nuo 1-S: nuo <:30-l:>* 756 WEST 35th STREET

J ▼ 08 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
I labo*

CHICJLOO, ILL. 
Telefoną* Mlfrtray 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 vai. ryto, nuo 2 nu e

vakaro Nedėliotais nuo 10 Iki 13 
vai. po pietų lr nuo 7 Ik) 8:8# v*v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL TAKd* 8994 

Rm.; Tel. PLAaa 8400 
Valandos:

Nuo i*-l> V. ryto; *-8 Ir T-8 v. v 
Nedėllomls nuo 1* iki 1* diao*

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezideniijoa Ofisas: 2656 W. b9th St 

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

Tel. CANai 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS.

2158 W. CERMAK ROA<
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartj
RES. 2136 W. 24th ST 

Tel. CANai 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANai 0402

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popl.t, 7 ikt 9 vak. 

Nedėliotais pagal sutartj

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Vaiundos: Nuo 9 tkt 10 rytai a _
1 k 3 popiet — 6 tkl 8:80 vak.

N ed Al tomis nuo II ryto iki X p.p,
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Laiškas Iš Misijų
šiais metais llongkonge ta- myn. Traukiniui lekiant nuo 

i plautiniame saleziečių misijų vienos kalno viršūnės ant ki- 
institute baigėm l'ilozofijos ?;u- milžiniškus krioklius, žavin- 
rsus septyni klierikai: vienas gi vaizdai mainėsi kas minu- 
isĮKinas, du italai, du austrai tę. Halų gale, vos išlindę iš 
ir du lietuviai. Man ir moks- vieno tunelio, kurių pervazia- 
lo draugui ispanui kartu su vome net 72, išvydome plačio- 
senu ir prityrusiu Kinijos mi- je lygumoje, dar 2 kil. aukš- 
sijonieriu kun. Kerec, slovėnu,
t* ko laimės būti paskirtiems j 
visai kitų Kinijos dalį, į to
limų Yunnan provinciją, kurį 
randasi arti prie Tibeto. Ten įojų Viskįg .įa dftr 

vietos vyskupas mus kvietė vėg Apsupantis iš visų pusių 
atidaryti pradžiom ir amatų niįes^ mūras maldyklų ir na- : 
mokyklas apleistiems vaiku- 1Hy raitytinė statyba. Mote-! 
gailis.. rys mažomis suvaržytomis ko-

kudungi Kinijoj kol kas jutėmis ir raudonomis kelnė-i 
dar mažai geležinkelių, pasie- į "lis, o vyrai su ilgomis suk-i 
kti mums skirtųjų vietų turė-, nioinis ir jų savotiški papro-, 
jom važiuoti per prancūzų ko- čiai, vaizduoja dar sęnovės pa- 
lonijų Tonkynų. Kelionė tru-' slaptinguosius Kinijos laikus, 
ko pėnkias dienas. Kelionė Dar pilnai dauguma laikosi

tanioje, Apvaizdos mums skir
tąjį Yunnanfu miestą.

Miestas didžiausias visoj 
provincijoj, su 150,005 gyven

Galvijų parodoj Chicagoj. Avinas laimėjęs aukš
čiausią dovanų. Jisai yra iš Ontario, Canada.

reikalų dėl ateinančių metų. Institutą: I kurse 41 ir II 
Prašom atsivesti naujų narių,1 125, viso 166.

1 prisirašyti prie šios dr-jos. Pa
mąstyk inie sau, kad ta dr-ja 

, yra šeimininė. Jon priklauso 
vyrai ii moterys, vaikinai ir 
merginos. Arba aiškiau sa
kant, tėvai ii vaikai, šeimy i 

i lomis priklausant į tokių dr- 
ją susidaro didelė tvirtove ko- 1 
lonijoj. Veikiame savo nauuai, 
nes gaunam ligos pašalpų ir 
pomirtinę. Taigi visi prisira- j 
šykite. Jei ir neturite su tais 1 
nariais pažinties, tai prisira
šykite ir susipažinsite. Kvie
čiami visi ir iš visur.

Aušrinis

Pedagoginiame Institute i i- 
rmame kurse yra 140 studen
tų; iš ji} 40 vyrų. Visai at
skirai tvarkosi Kl. Kr. Peda

—v

bėse misijų darbas reikalauja žasties 40 valandų atlaidų nia- 
IMevo ir gerų žmonių pagal- sų parapijoj. Visi nariai įsi- 
bos, o iš misijonierių pusės — ; dėmėkite, nes tai bus pneš-

Garfield Park Lietuvių vy- 
I rų ir moterų pašelpinio klubo 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio |3 
d., Lawler Hali, 3929 W. Ma- 
dison St. 1 vai. popiet. Visi 
nariai būtinai atsilankyKit,

drąsos ir pasišventimo. Kvie- metinis susirinkimas, yra sva-geležinkeliu buvo labai įdomi, pagonystės su savo paikystė- 
bet ir pavojinga, užtat tik niis ir burtais, nes Kristaus 
dienos metu drįsome keliauti, mokslas dėl sunkaus susisie- 
Iš pradžių, kol dar buvome kimo, dar visai neseniai teat- 
jūros lygio aukštumoje, matė- neštas. Vietos gyventojai, nors 
si vien tik tiesiųjų nendrių, patys ir labai labai atsilikę 
palmių, dangų remiančių eu- uuo kultūros, europiečius ta-
kaliptų ir kitu atogražn me- čiau vadina laukiniais (je 2en, . . > a- • . . , .
... .. . ‘ - - , .. misi ionieriiK thIvp einant vlsiems ir Pne £eril noril *ous metnų SUSUinklllių gruouz*o «dztų neįžengiamos girios, to- ° misi,lomelius gatve einam , 
liau kur lygesnėse vietose, ry- palydi šaukdami: “Yan kouei

nes yra daug naujo apsvars-
v sj. * • » • •• z ' v -ii i • a - v-a- tymui, ir taipgi bus renkamacm užtat iras savo misijų uz- rbių reikalų, kurie turės būti J
jaučiančiuosius tautiečius, Kai 
daro ir kitataučiai mano ben
drosios idėjos draugą?, prisi
dėti prie šios besikuriančios 
misijos, kame pinny. kartų pra Į MARQUETTK

apsvarstyti, taipgi reikės ri- į valdyba 1936 metams. Prašo-

žiu, kavos, bananų ir opio lau- esze, ^-an kouei esze ’ (vaka-
kai. Paskutinę kelionės dieną j rU krašto velnias...)
atsidūrėme jaii kTnCauks- 
t urnoje. Dievulėliau tu mano, 
šiurpas ėmė ir pro langų žiū-

ūkti valdybų 1936 metams. 
M. Vaičūnienė, 48 kp. rašt

goginis Tnstitutas, kurį lanko 
32 stud.

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

“Draugo” Knygų Skyrius
%

MALDAKNYGES
1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėeus 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. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ........................... 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paaukuotais 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).

me atsivesti naujų narių į šį 
: susirinkimų. Bus priimti už. 
'labai nupigintų įstojimų. Nuo J_ 

PARlv — *16 iLi 25 metų dykai, o nuo

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

dedu savo misijos darbų. Ne Šv. Barboros dr-ja laikys prieš metų už $1.00

galima atsiųsti keletą centų, d. 2 vai. popiet parapijos sa- 
bet sukalbėti kokį poterėlį o Įėję. Visų narių atsilankymas
dar naudingiau, paaukoti Au- yra būtinai reikalingas. Narės

Vos tik, vargais negalais su
sitvarkę, apsigyvename mums 
vyskupo dovanotuose iiame- 

rint is tokios aukštybės že- jįuose> rengėmės pradėti įim
tos, ežerų pakrantėmis, pi o vargingų misijų, gavom ži- 

" nių, kad tūkstantinės minios 
komunistų rengiasi užpulti 

į miestų. Visur didžiausias su- 
' mišimas. Europiečiai ir turtin 
1 gesnieji kiniečiai išbėgo kas 
kur galėjo. Protestantų pasto
rius su visa savo šeimyna pats 
pirmasis išsikraustė. Mums 
taip toli nuo savųjų ir netu- 

| rintiems arti nė vieno patiki
mo žmogaus, nei apsiprat il
siems su keista šios apylinkės 
tarme, liko tik laiko pasiruoš
ti kančioms ir mirčiai, nes 
žinojom, kad tiems nesusipra
tėliams įsibrovus į nuėstą, 
mes liktume pirmosiomis jų 
aukomis. Ačiū Dievui, kad su- 

į siorganizavę miesto kareiviai 
suspėjo dar apginti miestų, ir 
mes išlikom šį kartą nepalies
ti.

Jau vien iš to kų parašiau, 
skaitytojai, nors iš dalies su
pras, kad panašiose apllnky-

ONA 3UDEIKIENĖ
<|m, tėvais Stasjiallė)

Mirė gruodžio 5 d.. 1935 
1:13 vai. ryte, sulaukus 
sos amžiaus.

Kilo ift Kauno rvd.. Taura
gės apskr., Kalniftklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 22 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Soplilą Stankus ir žen
tą Antaną Stankų, Svogerj lr 
Svogerką Sudeikius Ir gimi
nes ir pažystamus: o Lietuvoj 
bro!i Leonardą, seserį Antani
ną lr gimines.

Kūnas pašarvotas 5805 S. 
Turner Avė. Tel. REPublie 
5793.

Laidotuvės (vyks puyuadlen), 
gruodžio 9 d.. Ift namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta , Dievo Ap- 
vaizdos parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks ged u Ingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoftirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
sta mus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Zeniai. Bro
lis, Sesuo tr Gimines.

laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas Tel. MONroe 3377.

pu-

■M

kš'-iamaąj.mŲ. UokrireViaĄiy, Juntu , užsilikusiog su mokesčiais, 111a 
krikščioniškai perneštą kas- lonėkite užsimokėti šiame su- 
dieninio gyvenimo kryželį, vi- sirinkime.
si gali. Būkit tikri, kad jūsų 
aukomis priglaustieji, kūnu ir 
siela apleistieji vaikučiai, iš-

M. Medalinskas,
233 S. Central Avė. į

KIEK DABAR KLAIPĖ- 
DOJE STUDENTU?

Valdyba J • Visuose trijuose Institutuo-1
Daugiausia lanko

BRIGHTON PARK. — Dr- se dabar yra 338 
stė Gvardijos 1 Div. Šv. Ka- į 

pirktosios iš pikt'o karalystės zimiero Karai., laikys prieš-, 
sielos visad melsis už jus ir! metinį susirinkimą sekinadie- Į 
bus dėkingi Lietuvai. jnį, gruodžio 8 ti., Nekalto Pi’. »

• A. Perkamas,
misijonierius salezietis 

‘•M. L.”

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — Šv. 

Pranciškaus Rėmėjų 2 skyr. 
turės savo priešmetinį susirin
kimą sekmad., gruodžio 8 d., 
tuoj po pamaldų. Visos rėmė
jos meldžiamos atsilankyti, nes 
šiame susirinkime yra svar
bus klausimas kas link vienuo 
lyno reikalų. Kviečia visas Wv. 
Pranciškaus rėmėjų narės.

Valdyba

CICERO. — Liet. R. K. *u- 
sivienymo 48 kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 15 d., 
viena savaite vėliau, ifi pne-

r*

Prekybos 1 
studentai. 1

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Šv. M. P. parap. mokyklos ka
mbary l vai. popiet. Visi na 
riai kviečiami laiku pribūti, 
kadangi turime keletą svarbių 
reikalų aptarti ir bus rinkimas 
naujos valdybos. Valdyba

Nuo
Neuralgitkų 

Skausmų 
reikalaukit visame pasauly

pagailėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteitia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

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

Chicagoj
----------- o------------

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

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

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ulinois

A. I A.
JONAS

ZAKARAUSKAS
Mirė gruodžio 3 ,1.. 193.. m., 

11:12 vai. ryte, sulaukęs 42 
metų amžinus.

Kilo ift Tauragėn apskr.. I’a- 
ftllėa parap.. Pečiuitų kalino.

Amerikoje išgyveno 28 me
tus.

Paliko dMellame nuliūdime 
moterį .lūžėtą, po tėvais Pe- 
triivlčaltė, 3 dukteris: Pnlche- 
rlti, Slepbanle Ir Josephlne, se
serį Aleksandrų Bltautlenę Ir 
jos 3 sūnus, pusbrolį Pn.ncift- 
kų Montvilą Ir daug kitų gi
minių; o Lietuvoj brolį Adol
fą lr seserį Rozaliją.

Kūnas paftarvotas 7001 Ko. 
Tai man Avė. Tel. HEMiock 
9728.

laidotuvės įvyks ftefttndlen). 
gruodžio 7 d. Ift namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
l’nii. Svč. Mht. parap. bužnv- 
čtą, kurioj įvyks gedulingos pa- 
mnldos už velionio stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 8v, 
Kazimiero kapines.

Nuoftirdžiai kviečiame visus 
iri iii įlies, ilraugus-ges Ir pnžy- 
samus-as dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: MotPHV, Dukterys, 
Sesno, Pu«tns»lls lr flMmlnė*.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kudeikls. Tel. YARda 1T«1.

t.A. I A.

WKST SIDE. — Dr-jos Au
šros Vartą vyrų ir moterų 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 8 d. Teiksitės 
visi nariai ir narės susirink
ti, nes bus renkama valdyba, 
taipgi reikės aptarti Bvarbių

■ 11 ■ ■ ■ ' ■■■ I 1...........

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
fp

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublie 8340 ase

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Endeikis 4605-07 So. llermitage Avė 
Phone YARds 1741—1742

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

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

J. Liilen 4092 Archer Avė. 
Plione LAEayette 3572

ONA KINDER
Mirė gruodžio 5 d.. 1 935 m., 

5 vai. ryte sulaukus 36 metų 
amžiaus.

Kilo S Tauragės apskr., A- 
dakala parap., Paklerė katino.

Amerikoje Iftgyveno 22 me
tus.

Tuliko dideliame nuliūdime 
dukterį Oną, brolį ir brolienę 
Joną tr Agnės Kinder ir Jų 
Šeimyną, pusbrolį Antaną Kin
der Ir jo ft'dmyną Ir gimines; 
o Lietuvoj motiną, seserį, brolį 
lr gimines.

Kūnas paftarvotas 929 W. 
«3rd St.

laidotuvės (vyks plruuidlcn), 
gruodžio 9 d. Ift namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta I 8v. Jurgio 
parap. bažnyčią. Kurioj įvyks 
gedulingos pilmaldos už velio
nės sielą. l*o pamaldų bus 
nulydėta į Av. Kazimiero ka
pines.

Nuoftlrdžkii kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stanius-tui dalyvauti Stose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė. Brolis, llro- 
Ihmė, Pusbroli* lr Giminės. .

LaUbttivIų direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1188.

URŠULĖ KOčEN*TIENĖ
t po tėvais sllmaltė)

Mirė gruodžio 5 d., 1935 m., 
12:29 vai. popiet, sulaukus 
pusės amžiaus.

Kilo Ift Tauragės apskr., Ži
gaičių parap., Budvlčių kaimo. 

Amerikoje Iftgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą, sūnų Aleksan
drą, dukterį Pauliną, 2 pus- 
seserls: Josepblne Ir Oną, gi
mines Ir draugus.

Kilnos paftarvotas 4442 H. 
California Avė.

loldotuvės jvyks ptrrmsdlcn), 
gruodžio 7 d. Ift namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo pora p. baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos nž velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta J 8v. 
Ka zį'įdaro kaptnes.

Nuofttrdžlnl kviečiame visus 
g*nlnes, dmugus-ren Ir pažy-

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tei. PULIman 5703 

Reikale yra ir moteris

CUMOl S. P. Mažoka 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

stamus-as d alyva u
dotuvėse.

ftlose lal-

Nullddę: Vynu, Sfliuis, Duk
tė, Pnsscscrės, (Ūminės Ir 
DrimgAl.

1/ildOtuvlų
Llplevlėlus.
8572.

direktorius J. 
Tel. 1-AFa.yette

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie aualkaupla Jūsų or- 

gan it m p paeina nuo to, kad Jisai ga 
nėtlnal neltalvalo lr todėl praplatina 
bakterijas kurios užkrečia Jus Ilgo 
mis, susilpnink Jflsų orgfcnlsmą n 
jflz kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo įr Lt.

Nl T O A.-TO NE įtvaro visus nuodus 
H Jflsų sistemos. Yra milijonai mote
rų Ir vyrų, kurte atgavo savo spėkas 
Ir pataisė aavo sveikatą au Muo pa- 
stebėtlnk vaistu. Jelru Jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE. 
Pkrduodamas visose atsakonatngose 
vaisei nyeiosn

NUO užkietėjimo Imkit—UOA-0OL 
— Idealų Uuosuotoją vidurių Žio lr
rto.

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

Schoolgirl, boaie- 
ertfe, sthlete end »t»- 
dent, con»ervsti»« 
and ultra-modero — 
all ase Clairol Sham- 
poo Oil Tint.

This remarkable treatment ia 
the only shampoo oil tint that 
cleanses, reconditions and tinta 
tbe hair in one short operation. 
Whether you simply want to 
restore the natūrai color, or 
radically change the color of 
yonr hair — CLAIROL srill do 
it easily, naturally and so per- 
fectly your dosest friend cao- 
not detect it. Armngt J»r 
tarty apĮtanUntat tr
Mali dili coepoa with • rtiree-iecė 
•teod of roer hair and »l vili treai h 
e«d retara it, poatpaid, with our r 
eaefuDtiona for t^.AIROL treati

•VVntLY KING, ConmltaatSan BEAUTY G UI L D
IBS a>r sr. 4«<h St.. N«w York Ow.

A. Petkus
1. F. Badžius
S. M. Skudas
I. J. Zolp

AMBULANCE

J

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

668 West 18th’ Street 
Phone CANaI 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

4CE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ k
. F. EUDEIKIS I

Yards 1741-1742 I



B n pa f G
VIETINĖS ŽINIOS

MIRĖ AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE

Jonas Zakarauskas, 42 m. 
amžiaus, lapkričio 30 d. nu
vyko i savo brolio laidotuves. 
Grįžtant iš laidotuvių su žmo
na, dukterim ir giminaičiais, 
Zakarausko karas nučiuožė 
nuo slidaus leduoto vieškelio 
arti Willingten, III. Karas ke
lis kartus apsisuko ir krito i 
grabe. Iš visų važiavusių vien 
Zakarauskas buvo sužeistas. 
Buvo nugabentas j St. Eliza- 
beth’s ligoninę Danville, Ilk, 
kur buvo rasta, kad sprandas 
nulaužtas. Zakarauskas mirė 
gruodžio 3 d. ligoninėj. Gra- 
borius .1. F. Eudeikis nuva
žiavo į Danville, Ilk ir parve
žė lavonų. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 7 d. Ve
lionis gyveno 7001 So. Talman 
Avė.

lyti i šmotelius uždedant iš
plaktą smetonų.

Ant saldžios:
I žplikyti Kovai gelatine su 

1 puod. karšto vandens, išmai 
šius gerai pridėti dar 1 ir % 
puod. šalto vandens, palikti 
šaltai kol pradės tirštėti. Su
karpyti 10 niarslmiallows į ma 

Ižus šmotelius, 10 išvirintų ir 
smulkiai supjaustytų slyvų, 
10 \valnut riešutų, smulkiai 
sukapoti), ir pusę puod. grupe 

j nuts. Visą tą pridėti prie pra
dedančios tirštėti gellatinos, 

Į gerai išmaišyti, kad vienodai 
Į sušaltų. Išplakta Smetona irgi 
i tinka prie šio valgio.

Kun. Juozapas Šaulinskas, 1
šv. Jurgio pa r. vikaras, J. E. į 
Kardinolo paskirtas šv. My
kolo par. klebonu į No. Side.

MOKYKLOS ŽINUTĖS l

ii

- 1*

MIRĖ MOKESČIŲ 
PATIKRINTOJAS

LYW/Jvy

** <■■■■*

WEST SIDE. — Motėm 
Sųjungos 55 kp. rengiama bu- 
nco, kuri kaip buvo minima,

Mirė F re J W. Bruniumi, 
Cooko apskrities “bnard oi' 
tax appeals” narys.

KOLTU BEND, Imk, gi. 
4. — Sustreikavo anglių iŠ- 
vežiotojai.

e MtSIIII BIZNI s

Parsiduoda modemiška gro- 
sernė, pigiai. Pasiskubinkite. 
Renda pigi, 5 kamb. pagyve
nimas.

4213 So. Campbell Avė.

ŠEIMININKIŲ KERTELĖ
ŠALDYTAS TORTAS (ICE 

B0X CAKE)

(Taip juos gamina J 
Balčienė)

Užvirinti 2 puod. pieno, pri-

PITTSBURGII, PA. — Šį-i 
met labai gerai ir doraT mo-! 
kyklos vaikučiai prisirengė ir 1 
praleido Padėkonės Dieną. A- 
ntradienį visi atliko išpažintį, 
o trečiadienį visi ėjo prie šv. 
Komunijos. Tai buvo prieš Pa- 
dėkonės dieną. Taip pat ir ke-

Jautukas, čempionas galvijų parodoj Chicagoj. Sveria 1,065 svaru. Yra tik 15U» 
mėnesiu amžiaus. Atgabentas iš IVellinan, Iowa.

WAUKEGAN, ILL.
Juozapas Matulėnas, kuris 

užlaikė “dry goods” krautu
vę per 25 m. Waukegane aut 
9-tos ir Lincoln gatvės mirė 

tvirtadienį ir penktadienį ėjo ! nedėlios vakare gruodžio 1 d.
kuoskaitlingiausiai. Tą viską Matulėnas buvo visų lietuviu 
buvo labai lengva atlikti, nes gerai pažįstamas ir buvo na

W!SCONSINAS VARYSIS UZ 
PIRMĄJĄ DOVANA

Į Darbą Bendrai Eina Visos Kolonijos

l v.

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY

GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chicago

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Kitų kolonijų vajininkai bū- ščio “Draugo” ir savaitinio
, . . . . simam “Draugo” vajuj savo “Kristaus Karaliaus Laivo”

kad įvyks gruodžio 1 d. neįvy- <lėti pusę plytelės šokolado kaip žinome pas mus buvo 40 ryS vįSų lietuvių katalikų dr- planus, kaip nugalėti oponen- vajus prasideda gruodžio 15
ko iš priežasties parapijos ba- arba tris saukstus cocoa. įž-, valandų atlaidai. Dienos bė- jų Waukegane. Jis paliko nu- tą ir laimėti pirmas dovanas, (į Jungiasi visos Wisconsino
zaro. Taigi sekantį sekmadienį plakti gerai 3 kiaušinių try- gyje kiekviena klesa turėjo įįūdime moterį Teklę ir du laiko paslapty. Bet Wisconsi- kolonijos ir žada varytis uz
gruodžio 8 d. parapijos salėj nius su 3 šaukštais cukraus, savo pusvalandį aplankymui sūnus: Juozapj}> kuris dirbo no valstybė išduoda visas pa- pirmutinę dovanų P-as Man
si rengiama pramoga tikrai pridėti prie virinamo pieno, švenčiausio. Sakramento. Į tą su juomį krautuvėje ir kun. slaptis. AVisconsino vajininkai dravickas, generalis W*seon-
įvyks. Šios pramogėlės penius į puse puod. saldžios smeto- pusvalandį labai skaitlingai ir ftarnon o g. p
yra skiriamas parapijos atnau uos ar pieno išmaišyti 2 šauk-Įnoriai visi vaikučiai lankėsi. Į _____
ji/iimo altorių fondui. Visi nuo štus korninio krakmolo (corn I 
širdžiai kviečiami atsilankyti starcli). .lei norima galflna pri
\ isienis teks smagiai laiką dėti biski vanellos. primaišyti , rakandų dėl knv<>vno. Tai £°je praleido dvi savaites su ją vietą, skiriamą’didžiosioms
praleisti, na ir kartu savo lai- prie aukščiau paduoto miši- Į koinitetai uoiia, savo tėveliais Waukegnne ir kolonijoms. Vakar iš Wiscom m5s, kad mums tektų pirmoji

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. VVASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte4311

Politliania State bandas pa
aukavo labai mums reikalin-

Ona Kundrotaitė slaugė Šv. los dovaną. O gal kartais už- 
Kryžiaus ligonbutyje, Clrica- simos persimesti ir į pirma

is anksto pasisako, kad jie sįno agentas, iš anksto ruošia 
varysis už pirmąją antros vie- veiklos dirvų ir organizuoja j

veiklius pagelbininkus. .Tis sa
ko: ‘VVisconsiniečiai laikysi-

mę išmėginti. įžanga visai me- mo, užvirinti kol pasidarys ti- .. , . .i ii n- - v , . . i dirba, kad pagražinus, musų .nka, tik 2oe. Pačios sujungto- ršta košelė, t uo iaus tepti ant ... . „
4- * v-*- • j , , , , \ x 4 mokyklos knygyną. Z.tęs prašomos Imtinai daly vau-- graliam krekeso tokio pat sto- Į
ti, kartu nepamirškite ir do- rūmo kaip krekė, eilioti ant 
vanų dėl buneo atnešti. Ku- 1 viena kitos, kokio aukštumo 
rios norite gauti tikietų, ga- 1 norima į bilę kokią blekę. Pa- 
lite gauti pas rengimo konu-' dėti šaltai nemažiau kaip 10 
sijos nares: K. Kaminskienę, valandų. Dedant į stalą pjaus- 
Nevadomskienę ir Aitutienę._________________________

ŠANČIUOS STATYS 
DIDELĘ SLĖPTUVĘ

SO. CHICAGO ŽINUTĖS

dabar vėl sugrįžo į ligoninę, sino gauta tokios žinios: .vajaus dovana’”.
--------------- i ............................ I įj.į Šiol dar neteko sužino-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčloe 

vakarais 15 Iki 9 
Telefonas CANsl 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

“Mūsų vienintelio, katallkiLIETUVOS KULTŪRINIAI škos dvasios vedamojo dienra- ti, ką galvoja, kokius planus Telephone: BOUIevard 2800
i-----------------j . . __ __ l^nicl

REIKALAI vos gyvenimo klausimais.
_______ 1936 niet. “židinys’’ dar at-

Amerikos lietuviai .padėjo Perintas ir jo pr-tos kaina dus 
atstatyti Lietuvos A’epriklau- tokia: metams $7.00; pusm. 

$3.50; studentams ir mokslei-

vajui daro Grand Ranids, De- JoSGpH J. G PI S h 
troito, Clevelando, Pittsburg- Ll ET U VTS ADVOKATAS
ho ir kitų į rytus nuo Chica
gos kolonijų veikėjai.

4631 South Ashland Avenue
Res. 6515 So. Rnckwell Street

Telephone: REPublic 9723
Kauno m. s-bės skyrius sta ....

Ta pati labtd patiko Buvo rodomi šio tvs Šančiuose didelę slėptuvę, aomy^» jw ir ^Rau rūpinasi $5 00-ur«m $2 50
_ . : , •• i • • i-4-i 4- ruo savo tėvynės kultūriniais rei- | v lama. met. $.).(W. pusiu. $—>’>•■menesio 1 dieną parap,jos sve- kurioje galės tilpti apie ląOO Rauw

į tainėje. Gaila, kad nebuvo pi 1- žmonių. Ją statys bedarbiai.,
svetainė žmonių. Slėptuvę įsitaiso taip pat ‘Dro

bės’ b-vė.
na

Brangus svečias J. E. vys
kupas T. Matulionis lapkričio 
29 d. aplankė mūsų kleboną 
kun. Vaitukaitį ir valandėlę 
pasikalbėjęs, atsisveikino ir 
apleido Chicagų, vykdamas į 
rytines valstijas. Taipgi perei
tų sekmadienį apleido mūsų 
parapijų tūlų laikų viešėjęs i 
prie mūsų klebono kun. Albi
nas Drazdys. Gerb. svečias iš
vyko į Pittsburglią, Pa. duoti 
misijas kun. Misiaus parapi
joje-

Kun. A. Drazdys yra geras 
pamokslininkas, kurio keletą 
įdomių pamokslų teko ir man 
girdėti Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje.

žmonių.
Raporteris

Šio mėnesio 3 dienų mėne
siniame laikytam susirinkime 
Šv. Kaz. Akademijos Rėmėjų 
12 kuopa nutarė pirmame ki
to meto susirinkime turėti ar
batėlę su užkandžiais. Rėmė
jos, klebonui perskaičius pa
kvietimo laiškų, nutarė, kurios 
galės, dalyvauti Šv. Kazimie
ro Vienuolyno alumniečių ba- 
zarėlyje kitų savaitę.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Būfiio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA

SAULI“ 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: 
'.'"slapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

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

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

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

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

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

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Čia nuplėitl |

Jau 12 metų einąs Lietuvoje Laisvės Al 
literatūros, mokslo, meno, vi
suomenės ir akademiškojo gy
venimo mėnesinis iliustruotas 
žurnalas “Židinys” nuo pat jo 
leidimo pradžios turėjo ir tu
ri nemažų Amerikos lietuvių 
savo rėmėjų — prenumerato- į 
rių skaičiuje, kurie žurnalą ■ 
paremdami leido jam visą lai- ; 
ką būti nepriklausomu jokiai . 
politinei partijai ir objektv- ( 
viai informuoti viso pasaulio 
lietuvius aktualinusiais Lietu-

3b Lithuania.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Nprln Plonus ir Storus Vilnonius 
Svcdorlus dol vyru Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.

VERTA VTT.VnVES pjNčIt. 
KAS DĖT, MOTERŲ TR VAIKU. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gi los. storas Ir 
plonas dėl mezgimo.

F. SeUtnonavičia
504 W. 33rd St.
(Netoli Vermnl Avė.)

Tel. VIctory 34R6 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais

SUKYS DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame CA’h 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vfaulos, Automobilių, 

Stiklų Ir 11.

Šv. Antano gyvenimo kru- 
tamieji paveikslai žmonėms

Gerbiamu! •'Draugo" Administracijai:
Siunčiu su Šiuo laišku $................ už kuriuos prašau kuogrelčlauala

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P BUČIO KELIONĖS — >1.00 
KUN. PH. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu >3.60 už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

Vardas. Pavardė

.Street

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
’ RAšTINlUĖ-

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

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

Buick, karas, kuris turi viską. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, <isvien žemai apkai
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BTTTCK '36. 6 Sedan 57, garant. kaip naujas...........................W4R.
BTTTCK ’36. 6 Sedan 47, daug ekstras, garant.,.,................... MR.
BVTCK *34. 5 Sedan 57. labai puikiam stovy,........................ 745.
BVTCK '84, 5 Coupe 58. kaip naujas, garant.......................... 745.
BTTTCK '33. 6 Coupe 58. tobulam stovy......................................... 4115.
BUICK '33. 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................. 4»5.
BTTTCK '33. 5 Club Sedan 91. gražus karas................  5»5.
BTTTCK '33. 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj....................................... 545.
BTTTCK '32. 5 Coupe 96, labai puikus karas............................ 450.
BTTTCK '32. R Sedan 87. gerai bėga............................................... 450.
BUTCK ’32, 5 Sedan 57. Idealus želmvnai.................... ................. 395.
BTTTCK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina............ 2»5.

CAPTLLAC '32, 6 Town Sedan, labai puikus karas............ MS.
CADILLAC '32. 5 Sedan, tobulam stovy...................................... MS.
CAPTLLAC '31. 5 Tnwn Sedan. gražus karas............................ 445.
CADILLAC '29, 5 Town Sedan. geroj tvarkoj...................... 195.

CHT?Y<5T,ER '35. B Sedan. trunk. kaln naujas, garant.......... 795.
DODCE '34. 5 Sedan 2 durų, lahnl Svarus............................ 445.
T,A S4LLE '31. B Sedan. lahnl puikiam stovy,..................... 875.

’ T.TNCCT.N '30 B Sedan. gražus karas............................................. 205.
PACKARD ’32. 7 Custom Sedan, tobulam stovy................... 775.
PACKARD '30. 7 Sedan geroj tvarkoj................................. .. ■ . ■ 295.
PONT’AC R '3B. B Tourlng Sedan. naulo karo garant.. 8PROAI, 
PONTTAC 8 '34. 5 Sedan. tobulam stovy..................... .'  495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.80 — Smulkesnės $7.05

■ ' j ' 


