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MUSSOLINIUI ĮDUOTOS 
TAIKOS SĄLYGOS

Sakoma, tas bus pagrindas 
taikos deryboms

ETIOPIJA PROTESTUOJA PRIEŠ TUOS 
“TAIKOS” ŽYGIUS

KOMA, gr. 11. — Italijos 
diktatorius Mussolini šian
dien vakare gavo Prancūzijos

LONDONAS, gr. 11. 
Britai reiškia didelio nepasi
tenkinimo ir visur tegirdi-

ir Anglijos pagamintą planą, Į mos kalbos, kad Anglija iš- 
kuriuo nurodoma, kokiais pa-Įduoda Etiopiją. Neseniai An- 
grindais Italija gali nutrauk-I glijos užs. reikalų sekreto- 
ti karą Etiopijoje. Tai taikos
sąlygos, kurias sudorojo Pr
ancūzija ir Anglija.

adus Hoare šaukė T. Sąjun
goje. kad Sąjunga saugos 

nepriklausomybę.Etiopijos
Prancūzijos ambasadorius įJis ’»rcgi.ncntavo visas S»- 

įteikė Mussolinini taikos pla- ■iul,«ai Priklausančias vakty- 
ną. Paskiau Mussolini pnsva-11’es Prie5 Ital,Jos a*rrCSyvu-

AMERIKON ATVEŽTAS MAŽYTIS LĖKTUVAS

Iš .Anglijos atvežtas Amerikon mažtftis lėktuvas, vadinamas “skraidoma blu
sa,’’ Jis, pastatytas šalia milžiniško bombų svaidytojo lėktuvo Roosevelto airpor- 
te, Long Islande. Mažytis lėktuvas yra vos apie dvylikos pėdų ilgas ir galima 
juo skristi. Žinoma, lakūnas neturi būt. per sunkus. Vakar buvo daromi nepavy
kę bandymai, kari pakilus su juo •oran. (Acme Photo.)

ŠVENTOJO TĖVO KONSISTORIJA 
. GRUODŽIO M. 16 DIENA

VATIKANAS, gr. 11. — pirmąją skirta du, o per ah- 
Įvyksianti čia Popiežiaus Pi- trąją — keturi kardinolai, 
jaus XI konsistorija šio gr- 1928 m. neįvyko konsistorijų, 
uodžio 16 d. bus viena pažy- o 1929 m. turėta dvi, per pir- 
mėtinų Katalikų Bažnyčios mąją skirta vienas, o per an- 
isto rijoje. Yra retas atsitiki-, trąją — šeši kardinolai. Tik 
mas, kad vienu kartu 20 į viena konsistorija įvyko 1930 
prelatu būtų paaukštinta kar- ra., skirta penki kardinolai, 
dinolais. 1931 ir 1932 metai praėjo be

Tikrenybėje gruodžio 16 d. konsistorijų, o 1933 m. skir
tais skirta tik 18 naujų kar- ta šeši kardinolai ir dar du 

1 dinolų. Kiti du kardinolai kiiti palikti “in pectore’’ (at
sargai), kurie dabar bus pa
skelbti podraug su kitais 18.

Per vieną konsistoriją iki- 
šiol didžiausias kardinolų sk
aičius buvo skirtas 1517 me>- 
tais Popiežiaus Leono X lai-

kardinolus, kurie visi jau kais. Šis Popiežius antkart 
mirę. Po to dviejais metais ,kardinolais paaukštino SI pro 
turėta po dvi konsistorijas, j latą. Tarp šių buvo ir kardi- 
bet neskirta daugiau, kaip tik uolas Adrianas iš Utrechto, 
po du kardinolus. Ir tik 1925 paskiau išrinktas Popiežium 

Adrianu XI. Tai buvo pasku
tinis ne-italas Popiežius.

Po gruodžio 16 d. kardi
nolų kolegija turės 69 narius.I
Šiandien vra vos 49.

buvo parinkti 1933 m. kovo 
mėnesį, tik nepaskelbti.

Popiežius Pijus XI ikišiol 
turėjo keturioliką, konsistori- 

• jų. Per pirmąją, 1922 m., gr
uodžio mėn. 11 d., , skyrė 8

landžiui priėmė Anglijos am iną. Šiandien sekretorius Hoa- )
bnsadnrių. įre nus.statvnų - :

Nieko nėra iinmna, kaip Į Pasirtun,la Mussolin.ui. Jis į
Mussolini atsineš į tą planą. 8taHai E«»Pi» Teduoda '
Neoficialiai pareiškiama, kad 
diktatorius patenkintas daly-

Italijai.

Supranttaina, Anglijos nu-

SUDRIBO SIDABRO 
KAINOS

kų stoviu. Įteiktas planas bus i s įstatymo šis keitimas yra 
taikos deryboms pagrindas, i tampriai susijęs su Britų im- 
Tačiau viskas priklauso nuo • peri jos interesais.
Mussolinio. į ---------

---------- I ŽENEVA, gr. 11. — Susi-

NEAY YORK, gr. 11. — 
Šio krašto sidabro remoneti 
zacijos visa programa staiga 
sudribo puolus sidabro kai
noms viso pasaulio rinkose.

IR TOLIAU VYKDOMI ŽY- VOKIETIJOJE SUVARŽO- 
DO POGROMAI LEN- MOS JUNGTUVĖS 

KIJOJE

ui., gruodžio mėnesį, skirta 
keturi. 1926 m. taip pat jvv- 

! ko dvi konsistorijos ir skirta 
1 Į>o du kardinolus. 1927 m. 
buvo dvi konsistorijos — per

PARYŽIUS, gr. 11. — Et- renka T. Sąjungos aštuonioli-
įopijos pasiuntinybė Paryžiu
je paskelbė pareiškimą. Pro
testuoja prieš didžiųjų vals-

kos valstybių komitetas svar
styti žibalo “embargo” Ita
lijai. Atvyksta Lavalis ir

tybių žygius, kad Etiopijos Hoare. Numatomas triukšmas 
laisvės kaštais patenkinus už-1 dėl Įteiktų Mussolinini taikos 
puolikę Italiją. planų. Jiedu patars komite-

Sako, Etiopija nieku būdu į *11 b ka<1 žibal” “embargo” 
nepripažins to taikos plano,, paskelbimas būtų atidėtas, 
kuriuo norima skaldyti Etio
pijos valstybę. NACIAI SPAUDŽIA SAVO

Etiopija priešinasi didžiųjų j PRIEŠUS
valstybių žygiams remdamosi -----------
pačios T. Sąjungos nuspren
dimu, kad Etiopijos teritori
nė ir politinė neliečiamybė 
turi būt užtikrinta.

Vyriausybė atsiima
20 MILIJONŲ DOL.

BERLYNAS, gr. 11. — 
Hamhurgo teisme prasidėjo 
bylos nagrinėjimas 270 asme
nims iš Pinnesbergo apskri
ties. Jie visi kaltinami dėl jų 
aktyvumo prieš nacių valdo
mą valstybę, tai yra. prieš 
pačią vyriausybę.

Naciai imasi šių nepapras
tų priemonių prieš gyvento
jus, kadangi visam krašto 
pasireiškė sąjūdis prieš lli<

jFederalė AVorks Progress 
idministracija (WPĮA) buvo 

paskyrusi 82 milijonus dole
rių viešiesiems darbams TUi- j^r; jr jo parti 
nois valstybėje.

Dabar gauta žinia iš Wash 
ingtono, kad vyriausybė atsi
ima 20 milijonų dolerių iš 
tos skirtos sumos.

SOVIETŲ VALDŽIA 
MEKSIKOJ

PASITRAUKIA EGIPTO 
MINISTERIAI

CAIRO, gr. 11. — Egipto 
ministerių kabinetas su pir
mininku Tewfik Nessim paša n’^’ 
nusprendė atsistatydinti, ne
tekus galimybės atsilaikyti 
prieš egiptiečių nacionalistų 
spaudimą.

I VARŠUVA, gr. 
aiški, kad lenkų 
arba nenori, arba

11. — Pa- 
vyriausybė 
neturi rei
sus tabdyti 

nuolat pasikartojančių žydų 
Žymiai nukrito ir sidabro pogromų Lenkijoje. Apie 4 
kasyklų šėrų kainos. milijonai žydų gyvena nuola-

Dėl sidabro kainų puolimo minėje baimėje. Lenkijos mini- 
dąugiausia nukenčia Kinija, ^erių kabinetas slaptam po- 
kuri bĮuvo pasiryžusi už par- medyje svarstė žydų klausi-: 
duodamą sidabrą surinkti sve mą.

Nėra kam sidabro pirkti kaip kalingų pajėgų 
Kinijoj, taip čia ir Londone, nuolat pasikrfr

timos valiutos dideles atsar
gas savo pinigams.

DAUGIAU KAIP 11 MILI
JONŲ BEDARBIŲ

AVASHINGTON, gr. 11. — 
Amerikos darbo federacija 
apskaičiuoja, kad šiandien y- 
ra daugiau kaip 11 milijonų 
bedarbių visam krašte.

Daugiau kaip 15 milijonų 
Išdarbių būta 1933 metais, 
anot darbo federacijos.

Federacijos prezidentas Gr- 
een pareiškia, kad apie 3 mi
lijonai bedarbių dirba vyriau 
sybės finansuojamuose vie
šuose darbuose.

MEX1CO CITY, gr. 11. — 
Komunistai įsteigė sovietų 
valdžią Meneatla. Puebla val
stybėje.

Vyriausybė pasiuntė kariuo
menę prieš tą naują “reži-

NACIAI IŠTREMIA LENKŲ 
ŽYDUS

7 ŽUVO POTVYNYJE

BERLYNAS, gr 
Nacių vyriausybės įsakymu, 
iš visos Vokietijos deportuo
jami lenkų žydai. Kai kurie
ms duolta vos, po tris dienas, 
kad patvarkytų savo reika- 

I lūs.

Poznaniaus ir Lvovo uni
versitetuose lenkai studentai 
atnaujino puolimus prieš žy
dus studentus.

Susprogdintos dvi bombos 
žydų sinagogoje Katavicuo- 
se. Lipine miestelyje vieno 
turtingo žydo gyvenami na
mai susprogdinti.

HOUSTON, TVx., gr. 11. 
— šio miesto potvynyje 7 as
menys žuvo ir daug kitų ne
surandama. Negrai daugiau-

LONDONAS, gr. 11. - An ,ia 
gi i ja pranešė Amerikai, kad į Apie 2 milijonai dol. nuo- 
ji ir toliau nemokės karo I stolių padaryta mieste ir apy 
skolų. ' linkėse.

ŽUVO KETURI SKURDŽIAI

NEMOKĖS SKOLŲ
Šalia sanitarinio perkaso 

Evanstone pašiūraitėje rasta 
kelturi skurdžiai. Trys jų bu
vo mirę, o ketvirtasis pusgy
vis. Mirė ir šis ligoninėje. 
Patirta, kad jie pasrvaišinę 
su denaturuotu alkoholiu.

BERLYNAS, gr. ll. —
Nacių vyriausybė oficialiai 
paskelbė smulkmeningas tai-i.
sykles visiems tiems, kurie ||J_t LEGISLATŪRA BAL“ VAKAR OIENOS “DRAU“
nori stoti į jungtuves. į

Šįam tikslui turi būti įsi- (
gyti* jungtuvių 'liudymai (cer-l • ---------- Į ------ -—'; - -^^“7
tifikaitai), kurie gaunami pas j SPRTNGFIELD, Ilk, gr. 11. j 4 vai. popiet vakar iš Btt>- 
distriktų gydytojus. Gydyto-Legisiatūros žemesnieji rū 1 ties WEDC girdėjome “Dr- 
jai privalo kandidatus išek- niaį šiandien 127 balsais pr- augo” radijo programą. Pro 
zaminuoti ir padėti atsaky-'įeš 11 pravedė senatvės pen-Įgrama buvo labai įvairi. Tarp 
mus į visus paduotus liūdy-*sįjų foįiŪĮ 32. Bilius pasiųstas kitko reikia pažymėti, kad 

senatui.
Pravestu bilium pensijoms

SUOJA Už PENSIJAS GO" RADIJO PROGRAMA

ine klausimus. Klausimai gi 
prasideda kandidato užgimi
mu.

Gydytojų svarbiausias užda
vinys susekti, ar kandidatai 
yra sveiki ir ar nebeturi ko
kių nors žydiškumo žymių.

Jungtuvių įstatymais var
žomi ir svetimšaliai, kurie
turi pasiryžimo susituokti į-------------------

Nuo lapkričio mėnesio, kai Vokietijoje. Jie taip pat tu- NORĖJĘS ĮEITI J NAMUS, 
ri pristatyti savo kraštų di- Į NUŠAUTAS
plomaitinių atstovų lifidvmus
apie savo sveikumą.

Jei po gautų palankių liū-
<lymų nesusituokiama pusme- 

i čio laikotarpiu, gauti liūdy- 
niai netenka galios ir jungtu
vėms turi būti gauti nauji.

Tuose liūdymuose dalis kl
ausinių yra moralumo klausi
mai, kiti — stačiai pagoniško 
pobūdžio.

šeimininkių receptų laikas vi
sų mėgiamas. Moterys rodo 

skirta 9 milijonai dolerių iki didžiausi susidomėjimą nau- 
liepos mėn. 1937 m. jais receptais, kiti net iš pa-

Kai kurie atstovai už bi- ''*os Lietuvos.
liaus pravedimo trukdymus j Taipgi buvo rinktinės lie- 
kaltino gubernatorių Horne- tuviškos muzikos, įvairių pra- 
rį, kurs, sakoma, statęs įvai- j nešimų ir vėliausios žinios, 
rių kliūčių.

atidaryti lenkų universitetai, 
ikišiol įvairiose Lenkijos da
lyse 15 žydų užmušta ir dau
giau kaip 500 sužeista, kai 
kurie pavojingai.

Žydų atstovų grupės vadas 
lenkų seime mėgino įduoti in
terpeliaciją, kad vyriausybė 
ignoruoja nacių propagandą 
prieš žydus Lenkijoje. Seimo 
pirmininkas neleido jam kal
bėti.

ATSISTATYDINO ČEKŲ 
PREMJERAS

NUBAUSTA 10 PRO-
• TESTUOTOJŲ

MILAVAUKEE, AVis., gr. 
Policija nušovė Frank No-/H- — Kolumbo dieną būrys

rys, 24 m. amž., 1638 No. 'asmenų sukėlė demonstraci- 
Franciaco avė., norėjusį įeiti jas priedais italų konsulatą, 
i svetimus namus. Jis nieko apgailėdami Etiopijos likt-'
nedarė, tik beldė į duris.

Nušautas gi dėl to, kad po- 
licmonas manęs, kad sulaiky
tasis turi ginklą ir nori jį 
panaudoti. Tuo tarpu pas nu
šautąjį nerasta jokio ginklo.

mą.
Vakar teismas nubaudė 10 

asmenų iš areštuotųjų. Kai 
kurie gavo po kelioliką dole
rių baudos ir priede po ke
lioliką parų kalėti.

ĮSTAIGAS APRŪPINS 
MALKOMIS

Iš Vokietijos deportuoja- 
H. _  ma apie 350,000 lenkiškų žy

dų, kurie ten laikinai gyveno
Šie žydai kreipės pas lenkų i PRAHA, gr. 11. — Atsista- KAUNAS. — Miškų depar 
vyriausybę, kad ji pasidar-1 lydino Čekoslovakijos minis- tamentas jau kuris laikas 
buotų kiek ilgiau juos palik- (terių kabineto pirmininkas valstybės įstaigoms kasmet 
ti Vokietijoje. Žydai bijo Hodza. paruošia malkų. Pernai toms

Jis aiškinasi, kad negali ra-1 įstaigoms Kaune pristatė 
sti atitinkamo vyro, kurs ga- 32,000 erdm. įvairių rūšių 
lėtų užimti prez. Maaaryko/malkų, o provincijoje — apie 
vietą, kai šis apleis užimamą 12,000 erdm. Siemėt malkų 
ofisą. ! bus dar daugiau paruošta.

---------------------- 1 Malkas valst. "įstaigoms de-

grįžti Lenkijon. Ir Lenkijoj 
gyvenantieji žydai priešingi 
jų grįžimui, kadangi pasun
kintų žydams gyvenimą.

KII BEDARBIŲ VO
KIETIJOJE KLAIPĖDA. — Praeitą partamentas pristatys tiesiai

----------- i savaitę Klaipėdos krašto kri- į kiemą. Šiemet paitenklns vi-
BERLYNAS, gr. 11. —iminalinės policijos komisaras sus tų įstaigų reikalavimus, 

Visoj'Vokietijoj yra 1,985,000. Baruzlri laikė lietuvių kalbos, nes šiemęt pagaminta daug
įregistruotų bedarbių. egzaminus, bet neišlaikė. malkų.

PASITRAUKĖ KUBOS 
PREZIDENTAS

HAVANA, gr. 11. — At
sistatydino Kubos preziden
tas Carlos Mendielta. Jo vie
tą užėmė valstybinis sekreto
rius Jose A. Barnet.
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KALĖDOS IR DOVANŲ PIRKIMAS

Kaip i balą kritęs sausas nekelsi, taip 
neišsisuksi Kalėdų dovanų nupirkęs. Toks 
jau, mat, paprotys. Kari ir kažin kaip spir
sies, neišsisuksi. Prieš šventes susidaro to
kia nuotaika, kad žmonės paskutinėmis prieš 
Kalėdas valandomis l)ėga per krautuves ieš
koti tinkamų dovanų pirkti.

K*

Ketvirtad., gruodžio 12, 1935

au kitomis valstybės dalimis, pat prisimena sunkią dalių 
Taip put buvo griežtai užpro- kenčiančius lietuvius anapus 
testuota už nesiliaujantį To- Nemuno ir rūgina juos, palie- 

pajaiiiu šiemet gauta daugiau kietijos kišimusi į Lietuvos kaut ištikimais savu valstybės.
_______  2,54) mil. lit. ir išlaidų patla- reikalus, jos gyventojų gus- pįkiečiais ir dabojant jus Įstu

- Prezidentas Kuveitas pradėjo daW 1 «U ■■><*) l-'asaris Lieta- ■ rita dangum’ aut. lit. bau- į <«»«■»« S^i>,i,n» Lietuvos lynas, vieningai saugoti savo
kalbas sakyti. Reikalas prie to spiria. Ar-tvoja buvo vėlyvas ir šaltas, i ginusia [«jain>) valstybės iž- neliečiamybei. lietuvių kalbų n kalinių, nu.
tinantis rinkimams, jį smarkiai puola opuzi-įo javų valymo metu pasitai- das šiemet gavo iš geležinke- . _ e . .
rijos vadai, griežtai kritikuoja jo programą j kė lietūs. Dėl to javai šiemet [lio nekilnojamojo turto mie-s- .)U,1K°« suvažiavimas paragino palikimą

Kuo dažniau jie rinksis ir kalbėsis, tuo grei
čiau prieis prie nuoširdesniu bendrabarbia- j 
vinio ir prie Pabaltijo sąjungos sudarymo. Į

Dabartine Lietuvos Būklė

PREZIDENTO KALBOS

ir visą politiką. Reikia gintis ir aiškintis.
Praėjusį pirmadienį p. Rooscveltas dvi 

kalbas jiasakė. Vieną Chicagoj, kitą Notre 
Dame Universitete, South Bend, Ind. Chi- 
cagoj jis gynė savo planą žemės ūkini kelti, 

* pažymėdamas, kad nuo žemės ūkio pakėli
mo daug pareinu viso krašto gerovė. Ūkinin
kų būvis jau pagerėjęs, dėl to ir visi kiti 
krašto reikalai einą geryn.

Kalbėdamas Notre Daine Universitete p. 
Prezidentus pažymėjo didelius nuopelnus pi
rmųjų misijonierių Vakaruose, tųitent —- Jo- 
liet, Marųuette, De La Šalie, Tėvas Badin, 
Tėvas Sorin, Notre Dome. Universiteto įstei-

Kiuo rašiniu ne tiek norima svarstyti 
Kalėdų dovanų pirkimo klausimą, kiek kal
bėti apie tai, kur tas dovanas pirkti.

Kurie gyvename dideliuose miestuose, 
mus visokiais būdais vilioja vadinamo vi- 
dunniesėio didelės krautuvės. .Jos vilioja vi
sokiais skelbimais, blizgučiais ir t.t. Žmo
nės iš tolimiausių priemiesčių važiuoja, va
rgsta, kad kokį menkniekį šventėms nusi
pirkti, nors tą patį daiktą gulėtų gauti savo 
apylinkėj, visai netoli savo namų.

Dienraštis “Draugas” dažnai ragina lie
tuvių visuomenę remti savas, lietuviškas biz
nio Įstaigas, kurių pasisekimas mums turi 
rūpėti.

Ir štai dėl ko.
Mūsų parapijos, organizacijos, labdary

bės ir kultūrinės įstaigos iš vidurmieščio 
didžiųjų krautuvių niekuomet jokios para
mos nėra gavusios, negauna ir negaus. Lie
tuviai biznieriai nuolat jei ne vienu tai kitu 
būdu lietuviškas įstaigas paremia. Tai visi 
gerai žinome. Mūsų piknikai, bazarai, kon
certai, vakarienės, nežiūrint- kokiai įstaigai 
nebūtų rengiama, lietuvių biznierių paramos 
susilaukia. Žinoma, yra išimčių. Yra keletas 
tokių biznierių laisvamanių, kurie nė cento

ŪKIS

I Kitame nutarime vakarų są- sų bendrų bočių biuugiausią

ne tik prasčiau užderėjo, bet ’ tuose, prekybos ir pramonės. Lietuvos vyriausybę tinkamai
jų ir kokybė buvo žymiai me-j Iš tabako, degtinės ir degtu- ir, energingai atremti visa ______ ____________ j
nkesnė. Lyginant su pemyk- kų akcizo pajamos prilygsta l’rie8 Lietuvos gyvybinius rei- 1&rįnįŲ tikslų atsiekimą, taip 
ščiu derliumi, šiemet rugių pernykštėms. Mažiau pajamų kalus Vokietijos nukreiptą a- kražto gubernatorius K. 
derlius yra mažesnis apie 58,- |į valstybės iždą šiemet į- KjtacGlU sudrausti svetiniai j- Valkauskas. Tsb.
(MM) tonų, kviečių — apie 20, plauks iš miško muito, žemės ta^u‘ pasidavusius gaivalus
000 tonų, bulvių apie 6,000 to- mokesčio, pašto, telefono ir valstybės viduj ii, ankštai be- i 
nų ir miežių — apie 13,000 to- [telegrafo ir įvairių gėrimų ak-1ndradarbiaujant su svarhio- 

Avižų derlius prilygsta ' eizo bei monopolio. Tsb. mis tarptautinėmis įstaigomis, ,

J»ar Lietuvos vakarų sąjun
gai vadovauja buvęs Kiuipė-

uGtIUU ZINIIIS
nų
pernykščiam. Gi žirnių, vikių, i. 
linų ir sėmenų derlius yęa 
žymiai didesnis.

Žiemkenčių sėja dėl uidens [ 
lietu buvo suvėluota. Kai ku-gėjas. Jis sakė, kad —

“jie visi daug kuo prisidėjo prie mūsų Iriuose rajonuose neapsėta net 
krašto išauginimo, dėl to kad visi laikė-'trečdalis skirto ploto. Pasku- 
si tų pagrindinių laisvės dėsnių — švie-1 tiniuoju metu Lietuvos ūki- 
timo laisvės, tikėjimo laisvės”. ninkams atsirado daugiau ga-

ų VEIKIA LIETUVOS 
VAKARįl SĄJUNGA

užtikrinti suvienytai lietuvių
J tautai ramaus kultūrinio ir 
ūkiško darbo bei pažangos 
galimybes. Pagaliau Prūsijos

Nedaug kas iš užsienio lie
tuvių girdėjo Lietuvos vaka
rų sąjungos darbą. Tai gal 
dėl tu, kad šį sąjunga dirba

Prezidentas kad, nors kitose limumo parduoti kiaules. Ta- kukliai; „^„dos „„įgulsiu-
yse yra daug konfliktų, Jungtinių Valsty- Šių žemės ūkio šakų daina/bet dirba iš tiesų <li- lflr
} žmones turi minties ir sąžinės laisvę.1 . lll? kllr liat vs ūkininkai su- i ■ . i «• i- siu

šal 
bių 
Jis linki,

PIRMĄ KARTĄ

kuopa rLabdarių 3
vakarą nedėlioj, gruodžio 15, 

parapijos svetai-ir Klaipėdoj krašto lietuviams gv Antano 
vakarų sąjungos suvafiavi- n- j įills vaidinta graži kome 
mas pasiuntė tokį sveikinimą: dįja (Ta-s Apšvietimas). A 
“Lietuvos vakarų sąjungos tistų grupė atvažiuos iš Bri- 

suvažiavimas, stovėdamas Lie gbton Park; vadovauja kun. 
os vakarų ir Lietuvos pa- A. A alančius. Kam teko jų 
io sargyboje, ypatingu jau- perstatymus matyti, visi džiau 

smu mini šiandien brolius gėsi ir buvo patenkinti, nes 
klaipėdiečius ir šia iškilmių- istikrųjų veikalus parenka 
ga proga sako jiems: būkite tokius, kad užinteresuoja pu- 
ištvermingi, drausmingi, va- bliką. Tad ir šį kartą širdin- 

kviečiame atsilankyti, 
rta atlikti sunki, bet kartu Kviečiame ne tik cicerieėlus. 
garbinga Lietuvių tautai gy- bet ir čikagiečius. K. S
vybmė misija. Sąjunga, įra-. pinOiyif|Trę itnDAUPP 
šiuši i savo programą dau- UAIlOIFlElItO UliAvUu

kad ta laisve naudotus Filipinų d®Ug.kur .P®tyS. ūkn““kal delį darbą. Anksčiau ji vatli-
salu žmonės, kurie dabar yra nepriklauso-[ \‘e O"llb"e x nt>sl Lietuvos kultūrinio ben-

. . J r /0 nuos. Ir dėl to iš kiaulių fir»nlarbiavnu, n- visi kiti kraštai. I.,. , i(irauainiav..... . . . . . , i | ūkio negali sudaryti didesniųIštikto būt gera, jei visl tų kraštų vai-1 ..... x . - -------  «------- -— »• • • i_a- - t . •i dovai, kur eina religijos persokiojiuiaa, pu-' L,SMal Pastoviausios jaugiau suderino su hngr ir aktingi Jmns yra aki- ga.
sektų Jungtinių Valstybių pavyzdį — duotų ūkininkų pajamos bu\o is i sįekiinais. Vakarų s,jungos
žmonėms nekliudomai Dievą garbinti ir vei
kti.

LRK3A IR KITATAUČIŲ ORGA 
NIZACIJOS

“Garsas” rašo:
“Laikas būtų išmest iš galvos, kad ki-

lino sąjunga. Ta
čiau šiais metais ji savo var-

pieno ūkio. tikslas — suartinti buvusią
Prekyba ir pramonė ilgus amžius nuo Lietuvos 

•Pramonėje dirbamu maž- ,kr,no atplėstą valstybės ir tau-
daug taip, kaip ir pernai. Ma- tos da|į? sujungiant į vieną . ni ativuitf «nDAi įrė
žiau buvo dirbama odų fabri- be jokio skirtumo Lietuvos Jos dalims bendių kul- PLATINKITE DRAUGĄ
kuose. Daugelis fabrikų dirbo kraštų, t. y. suartinti Klaipė-1
nepilną savaitę. Tik popierio ^06 krašto ir Didžiosios Lie

piau visai lietuvių tautai, vi-

latauėių apdreudoa organizacijos. yra gerea-, ,,arbillink kait„.
nės uz mūsų Susivienynią tik dėl to, kad 
jos turi daugiau narių ir turtingesnės. Ne, 
jos nėra geresnės. Susivienymas savo. obli
gacijas ištesa teisingai ir pilnai. Suprantama,

ir tekstilės tabrikai dirbo vi- tuvos gyventojus b-1 suderin
ti jų kultūrinius ir tautinius 
siekimus. Sąjunga veikia jaumis. Rugpiūčio - spalių mėne

siais Lietuvoje įsisteigė 9 
naujos pramonės įmonės

ketvirti metai
su

Susivienymas telkdamas po savo vėliava tik mil litų kapitalu
j savo tautos žmones negali būt taip didelis, PeĮ. »ių metų statybos 

ir turtingas, kaip tosios mišriosios fratema-1 niiestuOHe pastatyta
nėra davę katalikų įstaigoms^ Bet tokių nė- j k>s organizacijos arba komercinės apdraudos 

kompanijos. Susivienymas negali paleist į 
darbą minios apmokamų agentų, kad prira-

ra daug.
Svarbu yra remti savuosius dar ir dėl 

to, kad jie galėtų finansiniai stiprėti. Kuo 
geriau jiems biznis seksis, tuo daugiau ir 
mūsų įstaigos iš jų paramos susilauks. Mat, 
priežodis sako, kad ranka rankų mazgoja.

Be to, remdami savuosius, prisidedame 
prie lietuvių ekonominio stiprėjimo, kuris 
yra reikalingas ir lietuvybės palaikymui. 
Kuo stipresni būsime ekonomiškai, tuo il
giau galėsime išsilaikyti šiame krašte kaipo 
lietuviai. Taigi, rėmimas savųjų yra mūsų 
patrijotinė pareiga. ,

Štai dėl ko kalbame apie Kaiėdų dova
nų pirkimų.

1’irktLami {wi> savuosius, dvigubą naudą 
turėsime: padarysime malonumą savo arti
mui ir lietuvių judėjimą stiprinsime.

_________ \
PABALTIJO BENDRAS FRONTAS

Šioini.- dienomis Rygoje eina pasitari
mai Lietuvos, Izatvijos ir Estijos užsienių 
reikalų ministerių. Jie tariasi bendrais už
sienio politikos klausimais.

Subendrinti šių Pabaltijo valstybių po
litiką nėra lengvas dalykas, nes latviai su 
estais nenori kištis į Lietuvos ginčus su 
lenkais dėl Vilniaus ir su vokiečiais dėl Klai
pėdos. Tas kliudo artimam bendradarbiavi
mui ir Pabaltijo valstybių sąjungai sudary
ti, kuri joms būtinai reikalinga. Lietuva 
negalėjo ir negali išsižadėti Vilniaus ar Klai
pėdos. kad prisitaikinti latvių ir estų Lie
tuvos priešams pataikaujančiai jiolitikai. Jie 
pataikauja Lenkijai, jiataikauja ir Vokieti
jai. Tačiau jie tuo nieko nelaimės. Ar anks
čiau ar vėliau savo klaidą pamatys ir gai
lėsis.

Visiems šiandien aišku, ko siekia susi
tarę vokiečiai su lenkais. Jie nori Pabaltijo 
kraštui mdaimės. Tat, mųmtaikaut reikia, bet 
visoms trims valstybėms — IJetuvai, [.atvi
jai ir Ketijai sudaryti bendrą frontą, už- 
uiegsti sąjungą.

Vis dėlto nors tiek reikia džiaugtis, kad 
bent retkarčiais susirenka tų kraštų politi
kai jaisitarti bendrais jiolitikos klausimais.

. i baigiama

Lapkričio- 1S dieną Kaune 
įvyko Lietuvos vakarų sąjun- 

se- j gos pirmasis suvažiavimas 
ir j Jame dalyvavo apie 100 žmo 

-tatyti 3,602 trobė- nių. Iš suvažiavimo padarytų

šinėtų narius. Mūsų organizacija rėmėsi ir 
remiasi savo žmonių pasišventimu, kaip ir 
kiekvienas mūsų tautinis, kultūrinis ir savi
šalpos darbas. Tiesa, už prirašymą naujų tų didesnis kapitalas, 
narių ir Susivienymas duoda atlyginimą. ! Prekyba su užsieniais 

Tad žengdami į 1936 metus — į mūsų 
organizacijos auksinio jubiliejaus metus, ra

sini, į kuriuos įdėta per 17 [pranešimų paaiškėjo, kad Lie SVIETĄ PASIDAIRIUS visam sviete nėra labiau^ ap
mik litų. Pernai tuo pačiu lai- Įtuvos vakarų sąjunga tuojau ------- —
ku buvo pastatyta mažiau tro-1 išplės savo veiklą visoje Lie- ^ai ant svieto
bėsių bet buvo įdėta 1 iftil. li-jtuvoje. Netrukus visame kra- Marksai, Belieliai ir kitokii

Šįiuetinis Lietuvos išveži-

sišvietusių žmonių, kai Ame- 
gyveno i rike.

■— E, propesor, — sako
Ište bus steigiami skyriai, bus [dideli cicilistų cibeliai, šaky- ,man draugas. - Nuvažiuo- 
[ skaitomos paskaitos Klaipė- ’davo, kad katalikas ir cicilis- tum tu į Arkanso šteitą. Ten 
’dos krašto gyvenimo reika- i tas tai kaip ugnis ir vanduo [ viename mieste gyveno piln
iais, leidžiama propagandinė — neg*11 sugyventi. Ale šiais , tis. Pragyveno 81 metą ir nei

giname mūsų kuopas, mūsų apskritis į kilnų imas į užsienius jau gerokai literatūra sueinama į glaud- čėsais žinau vietų, kur kata- jsy^4 nebuvo pas daktarą. Vie- 
darbą. Išrinkite veiklius organizatorius ir vi- Į prašoko pernykštį. Per pir- j xįus santykius su Klaipėdos 1&0 name ne tik gyvena, ale į n$ dieną staiga tas senis su- 

krašto lietuviais ir t.t. Prie vieno stalo valgo ir net|sirg°- Namiškiai pašaukėsi stokime jiems į talką. Atminkime, kad imuosius 9 mėnesius jis siekė
stiprindami Susivienymą, mes stiprinsime iš- 112 mil. litų prieš 108 mil. lit. Suvažiavimas išklau 
eivhj vienybę, lietnviėknm, ir savišalpos ak- pemykSčio ekaporto.'tli Si- ' O?X prLešbnU“'''Xdarė 
C'W' lmetil,i8 «vežimas į užsienius ke|is BVarl)jus nntarimus. pi ~ '

VI vienoj lovoj guli — katali- [ daktarą. Nieko negelbėjo. Tą
cicilistas ir balšavikas.' pačią dieną senis mirė.

. ' iSakysit, čia jau lonės. Ale: — ^u ir ka tas bendra tu-

nesius

e , _ į metinis išvežimas j užsienius |<e,is 8Varbias nutarįnius. pj. , Sakysit, čia jau tones. Alė j — Nu ir ką tas bendra tu
Jubiliejaus vajus tęsis tik keturis me-'per 9 mėnesius sumažėjo 9 rmiausia buvo pažvinėta, kad (,ar tingiau atrodo tai, kadįri su žmoilių apsišvietimu!

1Uw™ nU? lkl baIa"dž,orr30- ’>t. Šįmet mažiau ekspor-1 LietuV08 ėjimas i kaitalikas lovoj, kai cimbolas, įklausiau.
tos 1936 metų Jokių pratęsimų nebus Tad ltuojama pieno> grieti-1 _ dribeo, e cicilistas su baisa- J Ka? _ sako draugas
laikas prisiruošt ir iiavartot visas tinkamas - • __ _ e____ .• i U,8’,UV1SK4 oaiujos jurą per, n-ą ugaspnsiruost. ir jiavartot 
priemones, kati per tuos 
savo kolonijose prirašyt visus tinkamus kan 
didatus”.

keturis mėnesius n^’ SŪr’°’ r^tŲ’ faner°S’ Ce‘ ^tuvišką Klaipėdą yra vie-iviku •)a,n 8avo pietas skai- j _ visi to miesto gyven 
lulozos ir skarmalų. Beveik ‘

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Ražo L. ftlmntis_________

BAŽNYČIOJE IR VYTAUTO 
MUZIEJUJE

visi sustojo galvijų, popierme
džio ir trąšą eksportas. Už 
tat žymiai padidėjo kiaulių, 
sviesto, kiaušinių, javų, sėme
nų, dobilų sėklos, lentų, linų, 
pakulų, kartono, popierio, di
rbtų padams odų ir chromo 
eksportas.

Valstybės finansai
Per pirmuosius šių metų 9 

mėnesius į valstybės iždą į- 
plaukė 173,57 mil. litų paja
mų. Per tą patį laiką buvo

Rugpiūčio 15 d. kongresas neposėdžia
vo. Šventė — Žolinė. Amerikiečiai sportinin
kai pakvietė Lietuvos studentus, kongreso 
atstovus ir visus katalikų veikėjus tą dieną
eiti in corpore prie šv. Komunijos vadina- . . ... ... .
nioj Studentų bažnyčioj, kurios rektorium// - . . .
yra prof. kan. Česnys.

Mišios buvo 9 vai. ryto. Jas laikė pats
kan. Česnys. Jis ir pumokslą sakė. Bažnyčia 
buvo pilna Lietuvos katalikų inteligentijos, 
studentų ir kongreso atstovų, šimtai ėjo prie 
šv. Komunijos. Visų akys buvo nukreiptos 
į Chicagos lietuvių sportininkus, kurie pir
mieji artinosi prie Dievo Stalo. Tai sudarė 
gražų, jaudinantį vaizdą.

1 Po pamaldų skubinomės į Y'ytauto Di
džiojo Muziejų. Ten gen. Nagevičius aiškino

na pačių svarbiausių Lietu *r aP*e an^ ženieS|jai pradėjo šnekėti, kad drf
vos būties ir klestėjimo sąiy 1 kada ten po svieto pabaigos j taras senį užmušo! 
gu. Lietuvos pajūrys gali iš- busiantį tlumocija. Katalikas,
naudoti savo geografinę pade-1 bakos, ‘ neturįs pinigų kata- 

’ikiškai gazietai užsisakyti,
arba sarmatijasi, kad cicilis
tas su balšaviku jo nepajuok
tų.

Vadimus, nei pats Bebelis

t į tik susijungęs i vieną po 
litinę,, ekonominę ir kultūri
nę bendruomenę' su jo lietu
viškuoju uknugariu, — Did
žiąja Lietuva.

Susirinkimas pasmerkė Yo- Į nežinojo, kad ateis tokie čė- 
kietijos užsimojimus neteisė- ^sai.
tomis ūkiškomis priemonėmis - -----------
ir Lietuvos valstybės plūdy- Į Suėjau aną dien su vienu
ine jiakcnkti Lietuvai užsie- [draugu ir pradėjom bečytis 
niuose ir ardomai paveikti apie žmonių apsišvietimą A- 

dų. Lyginant su pernai metais Klaipėdos krašto vieningumą (merike. Aš jam bečinau, kad

visokiausios vaizdus iš kovų dėl
tnziazmo ir pasiryžimo su “Lltuanica” pa- 

Lietuvos i siekti savo mylimą Lietuvą be sustojimo. Ta-
nepriklausomybės. Užsieniečiams tai buvo la
bai įdomu. Matėm ^Dariaus - Girėno lėk
tuvą “ Lituanica”. Jani pavestas atskiras ka
mbarys. Jis dar ne visai įrengtas, tačiau 
lėktuvas jau ten padėtas. Kas matė tą lėk
tuvą Amerikoj ir juo skrajojant Dariu ir 
Girėną, jaudinosi, net apsiašarojo. Jiems 
prisiminė jie gyvi, pilni gražiausių vilčių, en-

čiau dabar mato jų lėktuvą su sudaužytais 
sparnais, su sužalotu motoru, o jų pačių kū
nai ilsisi kitoje vietoje, Vytauto Universi
teto klynikoje.

Vytauto Didžiojo Muziejaus rūmui yra 
nauji, pastatyti Vytauto atminčiai pagerbti. 
Jie užbaigti įrengti ir atidaryti dar tik šį 
rudenį.

Išėjau aną dien su draugu 
ant spaeero.

Praeinant pro Jurgio Gur- 
guliuko taverną draugas sa
ko:

— Užeikime iro štainą iš
mesti.

Užėję geriame ir valgome 
ant baro padėtą bome made 
killiasą.

— Geros kilbasos! Ką? — 
klausia mūsų bosas Gurgu- 
liukas.

— O, yes, — atsako mano 
draugas. — Ne tiek gwros, 
kiek Šviežios.

— O iš ko tamsta pažįsti? 
— pasiteiravo Gnrguliukaa. '

— Ve, viename gabale ra
čiau praėjusio penktadienio 
didelį fried fisli kaulą, — at
sako draugas.

..
____ i

V* ’i
-
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dasi save suklaidinti visokie- ką jis ųsigijo daug simpatijų, yra beveik iš visų iškilmin-1 
ms cicilikams, laisvamaniams daug naudingų darbų nudirbo giausia. Tai visi mūsų moki-
ir bolševikiško fronto agita 
toriams. Dabar eina mūsų lai
kraščių vajus. Didžiai prasi- 
kalstume prieš savo sąžinę, 
jei šiuo metu nepajustume at
sakomybės išplatinti savo Ko
lonijose katalikišką spaudą. 

Pabuskite ilgai miegoję ‘ge-

ir dar daugiau galėtų nuvel- niai su uolumu ruošiasi tą 
kti, jei susilauktų reikalingos šventę kuogražiausiai pralei- 
paramos iš visų parapijų. | sti. Visi mokiniai padarė kaip { 

Šio mėnesio paskutinį sek- anglų kalboje vadinasi “Tri- 
madienį įvyks Federacijos dium”

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

Brazdienė Barbora — Mari
jona. įžadus padarė: Sikors- 
kienė Antanina — Katarina, 
Petrauskienė Antanina — Ba
rbora ir Mrs. Stone Marcelin

IV. KATALIKŲ BAŽNYČIA JONAS: — Gerai, Kaulai, 
I PALAIKO TAUTYBĘ tai yra tuščias dalykas kal- 

----------- ,bėti, bet pri parodyk faktais.

Praleidome 40 valandų ab 
tai yra trijų dienų laidus. Tai buvo pasokmin 

skyrių metinis susirinkimas, maldos, tos maldos susidedam gos, gražios ir naudingos ma
kuris nustatys ateities dar- čios iš šv. Mišių klausimo, lonių dienos. Per visas tris įr|įonas AVašsel 'Sadauskas* 
baras gaires ir išsirinks naują dvasiškos Komunijos ir taip dienas pamokslus sakė didi.; • Abromaitis Kikutis’

neraliniai agentai’ nuo Carson 1 valdybų. Begalo svarbu, kad kitų maldelių, kur mokiniai gerb. kun. J. J. Jakaitis, Tė- g^pkus Alphonsus Kopera

-f- Vironica. Kunigų svečių į 
pagalbą Tėvui Misijonieriui 
atvyko: Vaišnoras, Jurgutis,

gatvės ir, pasistiprinę Stanley suvažiuotų žmonės geriau ap- savo klasėse kalba. . vų Marijonų Provincijolas. ir Misiašek. Altorius papuo-
porkčapu”, pavažinėkite po sipažinę su mūsų religiniai - Iš miesto ir vėl kaip pra- Negalėjome atsigėrėti turini- g- seserys pranciškietės. Kei-

/ RAUPAS: — Jonai, jūsų1 KAULAS: — Nu, kokių gi savo klijentus, siūlydami už-tautiniais reikalais: mūsų dva eitais metais prisiunčia p»?no, ngumu ir kalbos gražumu. Tai kift paaįebėti, kad šįmet so-
įrodymai yra aiškūs, kaip kitų faktų reik, aš esu buvęs siprennmeruoti nors Pittsūur- sios vadai, jaunimo organiza- dėl vaikučių, kurie nėra tvir- tikras gražbilys.. Už tat daug daUetės užbaigoje procesijoje
diena, kad Katalikų Bažnv- nezaliežninkų ir tautiečių mi- gh° žinias. Neaplenkite ir cijų atstovai, idėjinių draugi- tos sveikatos. paklydusių pasitaisė sugrįžo da|y^.avo jabai skaitlingai. Mi
čia gelbsti valstijai. Tai gal tinge, kur jie rėkė su ašaro- “tūzų”, kurie visą savo iš- jų veiklesnieji nariai ir t.t. ' Sekmadienyje nors diena ant tiesos kelio ir pasiryžo sijonįeriaus pamokslai turbūt

Jei nenorime būti kitų pa- buvo labai lietinga, bet mo- eiti pamokslininko nurody- pavej]{6 ant Labai gražu, 
stumdėliais, turime dėti visas kyklos vaikučiai labai gra- | tais keliais. Taipgi atskirų ka(J jaunos ,nergaitės parodo 
pastangas sudaryti vieningą, Žiai, ir skaitlingai dalyvavo, pamokslų po piet skaitlingai
galingą iniciatyvos frontą. Adoracijos laike. i lankėsi klausytų. Tik bent

Vilimas Kaip jau buvo minėta mūsų i k*ek mažiau jaunų vaikinų 
------------------ mokyklos mokiniai rašė kom- teatsilankė, kai girdėtis jie

būt ir kitos bažnyčios, atsi- mis, būk jie tiktai esą tauty- 
skyrėlės (nezaliežninkal) taip bės gelbėtojai, 
gi gelbsti valstijai, kaip ir

mintį semia iš Sun-Telegrapb, 
Pittsburgh Press ir Post - Ga- 
zette comie and sport sec- 
tions. Tiems ponams musųJONAS: — Kaulai, jie yra

Katalikų Bažnyčia, ar tiesai tokie . |Mtojai taut
, . . . „ . , . tautiniai - religinis veikimas.JONAS: — Kaulai, buk kaip svki farmens (ūkinin- , ,, .... , v v. . , , atrodo neįdomus ir įkyrusprotaujantis žmogus. Zinai, kas) nuvažiavo j kolegiją ap- ,... . , .. . . ....ii.. _ r-., i dėlto, Rad jie neturi apie jįkad darbai garsiau kalba, ne- lankyti s^avo sunaus. Studen- ... , •

x j- • 4. n -d - '* - j- mažiausios nuovokos. Tą jųgu žodžiai. Katalikų Ba’ny- tas nusivedė tėvą i chemijos 
vadovaujant — katalikai laboratoriją. Susiįdomavęs 
tatė gražiausias bažny-

darote?” “Ieškome visuotinio

savo dievotumą darbais. Dau
giausiai jų buvo iš mūsų šv. 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

s; didžiausias katedras; ar-

ignoranciją ir apatiją visuo-
v. , , • v meniniam darbui tegalima pasvertas klausė: “Ką jūs čia ..... , ,,, , ... . . salinti spaudos pagalba,

darote? “Teskome visuotinio
tistiškiausias bazilikas. Kata- ■ tirpinio (tokio skystimėlio, ku

pozicijas apie “Atsargumą lyg gėdinos, mat
Gatvėse” (Traffic Essays). jiems čia pirmą syk tokis 
Tai sekantieji atsižymėjo sa- pamokslas buvo paruostas. 

Mūsų mokyklos vaikučiai vq bumu. Celestine Petrai- Bet už tai labai skaitlingai 
sugrįžo po vakacijų. Tai da-1,. q+o skyriaus Leokadija sodalietės ir abelnai mergai- 
bar labai energingai dirba, gtakauskaitė 8-to,’Albina Ra- lės atsilankė. Tretininkų ir;,

likų bažnyčiose, katedrose ir ris viską ištirpintų). Protau 
jantis ūkininkas, galvą pannbazilikose yra grožės Šalti

niai. Čia yra viso pasaulio ar- 
kitektūra, kaip piešinių; pa
veikslų, stovylų ir freskos, ko laikysite jį?” Panašiai neza- 
kitur niekur nerasi

MOKYKLOS
Augkit Su Mumis!
Jei norite . BANKĄ turinti:

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI- ,

Kiekvienas doras žmogus kad savo darb4 užbaigtų. Nes §kig skyr>, petrag Jur. motinų pamokslo skaitlinga ' X mu, kviečiame jus atsinešti
jaučia atsakomybę už esamą 3an kitos ilgesnės vakacijos komjg g skyr> Albina Ciu- minia klausėsi. Į tretininkus
visuomenės padėtį, rūpinasi artinasi tai yra kalėdinės va-gavęs atsakė: "Noriu, kad jūs i-------- ---- kacijo, »iS 5-to, Algirdas žiaukas 4- išrašė: Norkienė Petronė -

surastumėte ji, bet kur ūs J0S ge~l “lu“ “ JU” I , to skyriaus. Teresa, Ptkel.ene Ona - Te-
_ laikysite ii?” Panašiai neza- gUm%. ParahzuaJ* kenksmin- Kiekviena k lesa turėjo tam Darbininkai ištvermingai resa, Pikeliene Marijona -

i?P?Kat£ liežninkai bei tautiečiai, kad gą veikimjb auk§tai įkarnuo- tikras religines pamokas, ir kiekvieną dieną dirba ant Bernadeta, Kapučinskiene Ma 
likų Bažnyčios plosčium yra ir norėtų gelbėti tautybei, bet,ja or«WU2tlotli vertę> \ instrukcijas prisirengimui ‘Komercijos Kurso Divizijos’, gdalena Terasa, Olyhenė
priglausta vargšų, našlaičių ir kame? ir kaip? Savo mokyk-' Prieš P°r$ metl* Pas mūs Prie ^kilmingos šventės Ne- Tai vaikučiai labai laukia ka-.Roze_ PTanciska,^Bartmin-

8&vo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange
pigiausia taigoų, našlaičių, n utuuc t n itaipi tjavu inuit > a- - - - — I1 • - T» 4 ” V+a Pnr 'i DJatlOttal Bailk

beturčių. Nes katalikai pa si- lų, kolegijų, universitetų ne- isikūr6 Katalikų Federacijos kalto Prasidėjimo Panelės Šv. da galės pradėti savo komer-|kiene ™e . Ji <9th PI. and Halsted St.
statA savo sunkiai uždirbtais turi — tai faktas. Aren iie aPskritvs. Per tą trumpą lai- Ta šventė kaip jau žinome tai cijos kursą. Z. VIC x gme e Ituri — tai faktas. Argi jie 

leisdami savo vaikus į viešas 
mokyklas, kur tautiškumo 
(lietuvybės) nemokina; Lietu-

=tatė savo sunkiai uždirbtais 
centais gražiausias ir pato
giausias mokyklas, kur tikėji
mas, dora, tautybė, meilė Die
vo ir artimo yra auklėjama iriviškai nekalba ir taps gerais 
skiepijama į kiekvieno lietu- tautiečiais ko nežino ir neiš- 
vio kataliko vaiko širdį. Tar- J moksta? Ar tie nezaliežninkų 
pe lietuvių katalikų Jaunimo vaikučiai, kurie negirdi lietu- 
kilo idealas ne tik save tobu- viškos kalbos, lietuviškų him- 
linti, bet tobulybę, apšvietą, nų ir nematydami papročių 
dorą skleisti tarpe visų geros galės mylėti savo tautą? Ko 

nežinai to negali geisti. O 
kadangi Katalikų Bažnyčia 
rūpinas visų dora, apšvieta 
ir tikėjimu, todėl tiktai vienas 
yra šaltinis, iš kurio plaukia 
tikra meilė tėvynės, tautos,

valios jaunuolių, mylinčių tė
vynę, tautą ir tikėjimą; to
dėl tas idealinis jaunimas su
sibūrė grupėsna ir Bažnyčiai 
leidžiant ir pritariant įsteigę 
gražius vienuolynus, akademi
jas, universitetus, kurre yra tai yra Katalikų Bažnyčia, po 
kaipo židiniai apšvietos Ir prq kurios prieglauda yra visos 
greso. Gailestingi ir rūpestin- mokyklos, akademijos, vis
gi katalikai rūpinasi savo Ii- nnolvnai ir kolegijos.
goniais, vargšais ir beturčiais Į 
statydami ligonines, tam tik
rus vienuolynus ir prieglaudos' 
namus. Prirodyk, man Kaulai, 
kelis vienuolynus, kiek moky- i 
klų, kelias ligonines tie tavo 
tautiečiai ii
pasistatė ?

J. V. S.

PASTABOS
Žmogaus proto išgalės daug

nezaliežninkal PrikIau?0 nuo skaitymo. Grei
ta orientacija, logiškas mąsty
mas ir sugebėjimas atskirti 

KAULAS: Tiesą sakai, nuo tiesos, apgaulę nuo
dar jie nieko tokio nepasta- tikrenybės yra mūsų smegenų 

. Todėl aiškiai matau, kad gimnastikos pasekmė. Kas my 
negali gelbėti valstijai. įį knygą, kas skaito gerus lai- 
jie tautiečiai ir nezaliež- kraščius, tas, daugiau žino, 

ninkai sako, kad jie gelbsti geriau viską supranta, svei- 
avo tautai. kiau galvoja ir sunkiau duo-

SURYS - DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Frllninm I.lctiivlSkus Itonus l»ėl Atnaujinimo arba ISmnkamp Oanh 
Visokios ROMea Insurance *— rgnlea, Vfinulofl,. Automobilių,

Stiklų Ir t. L

JOT 1N P. EWALD 
I OANS and INSIIRANCE

J< igu r< įkaLteji pinigu ;uit. Pirmo Mortgiėio arba 
apdr.uidos nuo ugnies, vėjo. ete , atsmauk

840 West 3Srd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
11\ I JI

IŠRINKITE ELEKTRIKINES 

DOVANAS KALĖDOMS
IŠ SAVO PUBLIC SERVICE KRAUTUVĖS

Krystalo žvaigždė
Naujas pagrąžinimas 
Kalėdų eglaitei, vi
sokiose spalvose, tik
tai • 3Qc

Šviesos Kalėdų Eglei
Taipgi vainikai ir naujenybės. 
Paprastas setas astuonių Mazda 
lempukių maišytose spalvose,
tiktai 9OC

Silex Stiklinis Kavos 
Virtuvas

Išverda skanią kavą, be jo
kių tirščių. Su taca, ran
kena ir extensrion eord.

$4.95

Telechron Budininkas
Laikrodis lietas iš juodos ma
terijos su antiąue ivory spal
vos stiklo rėmu ir apačia.
$495

White Cross Šil
danti Paduškaite
12 per 15 colį dy
džio. Sanitariškas už
dangalas. Nesušlam
pamo padarymo

$395

Renualite
Visas įsisuka į paprastą saketą 
taip, kaip elektros šviesos lempu
tė. $-|40

NAUJOS GRINDINĖS LEMPOS 4 ŽEMŲ KAINŲ 
GRUPĖSE $6.95 ir aukštyn

DAVO GRAZIV PUIKIŲ LEMPŲ ŲZ MAŽIAU NEGU *5.00

DAUG KITOKIŲ 
NAUDINGU DOVANŲ 
VISOKIOM KAINOM

Annual Red Cnu RollCall

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

LITTLE BUDPY
A wind-Shield 

-AM* ftLL’?.
/A

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldakiyge Ir Pamaldu VaMis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

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

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

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

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab....................... 1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab............ 1.25
13. Pulkim Ant Kebų, juod. paprastais virš., kaina__ 1.75
13. Pulkim Ant Kebų, juod. paprastais virš., kaina,__ 1.75
14. Pulkim Ant Kebų, odos viršeliais ........................... 2.50
15. Pulkim Ant Kebų, 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 įtampomis (Markėmis).

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

By Bruce Stuart
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Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Emilas

(Tęsinys)
PROKUL1UK (nepatenkintai): — (le

vai, tegu bus ir taip. Aš jam duosiu valgyt.
EUPHEMUUS: — Ir kambarį.
PRDKULIUS: — Kur, jame!
EUPllEMIJUS: — Vis tiek, kur. Be 

tik švariai, kaip artimo meilė reikalauja.
PROKUL1US: — Mes neturim tuščio 

kambario, tik — •
. EUPHEMIJUS: — Ko sustojai f Sakyk.

PIJOKU LIŪS: — Tik tas viens, kurs 
jau penki metai kaip tuščias.

EUPllEMIJUS: — Verčiau mano kam
barį, ne kaip tą. Nieks jame nenakvos, kol 
mano vargšas Aleksiukas nesugrįš.

A LĖKSI S (susijaudinęs): — Dar sykį 
prašau tavęs, pone, —

EUPllEMIJUS: — Daugiau nė žodžio. 
Eik paskui Prokulių. Man gaila, kad norė
damas būti perdaug mandagus, pasirodžiau 
nemandagus. Kaip tavo vardas, prieteliau?

ALEKSAS: — Mano vardas Ignotas (ne
žinomus), pone. Leisk man pone, eiti drauge 
su tamsta-į Šv. Sabinos bažnyčią. Tenai aš 
pašvęsiu šį rytą, kurs man dvigubai bran
gus, nes šiandie pažinau tamstą.

EUPllEMIJUS: — Labai gerai. (Išeina 
abudu).

PROKUL1US: — (Judrus veidmainys! 
Bet aš tave sugausiu. Apsivyniosiu apie ta
vo švelnią, melagingą širdį ir nusmaugsiu 
ją! įeini į šituos namus, bet aš tave iš čia 
išvarysiu. Nė š šią valandą netesės ta jūsų 
prietelystė. Ne tik praeity, bet ir ateity 
“Nežinomas” bus tavo vardas! (Išeina).

SCENA II.

n i? a tt n ą

Filipin Salos - Nauja Respublika
Dabartiniu luiku, kuomet . žengė pirmyn pirklystėje, sa- 

' Tautų Lyga deda visas pas- nitaeijoje ir pradinėje apšvie-i 
i tangas užbaigti jau pradėjusį1 toje.

~ y?' U* porą bonku- kala Afrikoje, kuomet Euro-Į Mokyklų skaičius pakilo i 
pa »(i baime žiūri į pasaulio nuo 2,000 iki 6,500. Kada Jun- ; 
taiką, mūsą laikraščiai šioje gtinės Valstijos paėmė Salas, 
šalyje plačiai rašo, kad “A- tai jos turėjo tik 120 mylią 
merika atsižadėjo Filipinų Sa- gelžkelią, o dabar turi net! 
lt)”. 837 mylią. Ne taip labai se-

Lapkričio 15 d., Amerikos niai vienintelis transportaei 
EUSEBIUS (juokdamasis juos SUtftab- Priža^ jos būdas buvo vežimukais,,

du):— Palaukite, draugai, gana tos kvailys- rI)e rimtą iškilmių, Filipinų unuos įau <. \am miniai , 
tės. Dalykas toks, kad jis išgėrė pono pilną ^<>s tapo respublika. Tame taurui, šiandien yra tuksima-j 
bonką, o ponas jam davė pauostyt tuščią iapvaikščiojmie mūsų šalies čiai automobilių ir uomį L į 
bačką. Tai teisinga ir loginga. jvice prezidentas, John W. (Ja- keliai puikiai pagerinti, šitit

GIRTULIS: — Ne, ne, čia man didelė mer, buvo naujos valdžios gu- žmonės seka Amerikos žai>- 
skriauda, nes pilna bonku man patinka, o rbingas svečias. Sekantieji tie- <>ies. du tautiškas sportas 
tuščia bačka visai ne. Bet grįžkime prie svei- šimts metą bus tai šaliai pe- gaidžių kovos — visai išnyko, 
ko proto. reinamas laikas ir jm> to Salos Juos dabar interesuoja “bu.-e

DAV1S: — Taip, taip, Girtulis turi tie- ant savo koją stos be Jungt. kali”, “įoolhall kums.e.mko- 
sų. Grįžkime prie sveiko proto. Valstijų apsaugos. Amerikos vos Lr kiti Ameiikos žaidimai.

EUSEBIUS: — l^abai gerai. Pasakykit valdžia prižadėjo apleisti savo Archipelagas susideda iš 7, 
man, ar vynas ne pono nuosavybė! , militariškas stotis Filipinuose >a( - suvirs 1,000 mylių

TARNAI: — Žinoma, kad taip. į,, tarybos prasidės su Filipi- : ielus nuo pio^jo gyvento-
EUSEB1US: _ Ir ponus turi teisę lai- nų valdžia kaslink laivynišką • visų a t apiy 7o^ ,a

kytl(’Tirriny|^ 8k k 1 . ui ’ ir wbišalini's lalsvo* lji- filipiniečiai. Oficiališka kalba
GIRTULIS: — Taip, kol mes prie jo rklvstrs 1 . v. ... ...

neprisitaikysim. J ’ , , *............>'* lsl,an,ska' Vietiniai kalba
Nepriklu: somybę r Lipinai net astuonias atskilas kalbas 

EUSEBIUS: — Tylėk, kol aš nepabaig- įgįj() po keturių šimtmečių įr daugiau kaip Su dia.ektų. 
siu. Ir jei ponas išpylė 'yną į avies kailį, maištingos istorijos. Magėliau

čių vyno, kurias išgėriau už pono sveikatą 
VERNĄ: — Taigi, kaip aš tą suprantu,

mes buvom nuskriausti tuoui, kad negėrėm 
drauge su tavim. Tai buvo mūsų teisė, ir 
tu čia mus nuskriaudei. Šalin su juom!

VISI: — Taip, šalin sū~juom! (Visi puo
la Girtulį).

Euphemijaus namai. Didėsės durys po 
dešinei. Po kairei mažesnės. Vidury,’ scetids 
užpakaly, po laiptais mažas kambarėlis, už
darytom durimis. Vidury stovi užtiestas sta
las, šalia jo viena kėdė.

įeina Girtulis atsargiai apsidairo ir at
sikreipia į duris.

GIRTULIS: — Viskas gerai, eikite į vi
dų. Bent dviem valandom viskas bus ramu. 
(įeina Ursulus ir kiti tarnai, juodi ir balti, 
išpradžių nedrąsiai, nešdami visokius darbo 
prietaisus, šluotas, grėblius, šakes ir t.t. Jie 
sustoja aplinkui. Bibulus artinasi prie stalo1. 
Pankui įeina Eusebius, su knyga rankose ir 
atsistoja užpakaly.)

UHSULŪS: — Kam čia mus sukvietė!
GIRTULIS: — Tuojau sužinosite.
DAV1S: — Palaukite. Čia nėra sosto 

prakalboms laikyti. Aš jį pataisysiu. (Pasta-’ 
to kėdę, ant kurios Girtulis tuoj užsilipa).

GIRTULIS: — Dabar, draugučiai, aš 
jums papasakosiu apie dideles mūsų skriau
das. Su maniui apseita labai begėdiškai.

KELI BALSAI: — Kokiu būdu!
GIRTULIS: — Kokiu būdu! Ugi per vi

są naktį buvau uždarytas tamsiam urve — 
skiepe — ir tai sausam skiepe, supraskite, 
tarp tuščių bačkų, iš kurių dvasia buvo iš
garavusi; visą naktį kandžiojo mane uodai 
— ir tas viskas reikėjo kentėti tik už maž
možį, visai bereikalingai!

VISI: — Gėda! gėda!
GIRTULIS: — Ar jūs tą imkęsite? Ar 

leisite, kad jūsų teises taip mindžiotų?
DAVIS: — Teises! Juk sakei, kad kal

bėsi apie mūsų skriaudas, dabar kalbi apie 
teises, kaip tą suprast?

GIRTULIS: — Koks žioplys! Ar neži
nai, kad ko daugiau žmogus kenčia skriau
dų, juo daugiau jis teisių turi! Visos jo< 
skriaudos turi virsti teisėmis.

VERNĄ: — Ištiesų Girtulis aiškiai tą 
išdėstė! Visos skriaudos, yra teisės, ar ne?

GIRTULIS: — Taigi, taigi.
DAVIS: — Ir priešingai, visos teisės 

yra skriaudos.
GIRTULIS: — Taigi, Tokia yra naujau

sia politiška ekonomija.
VERNĄ: — Tuo būdu teisė ir skriauda *

yra tas pats. Ura!
VISI: — Ura! Ura!
GIRTULIS: — Taigi matote, buvo tei

singa, — ne, tur būt neteisinga, — nežinau, 
kaip ištikro buvo, — taip, neteisinga laikyt 
mane kalėjime per visą naktį. Čia visos jūsų 
teisės buvo nuskriaustos mano asmeny.

URSULUS: — Bet tu mums nepasakei, 
už ką tas buvo.

DAVIS: — Taigi, pasakyk kokios mūsų 
teisės buvo tavyje nuskriaustos!

VISI: — Taip, taip, už ką jie tavo pa
sodino j kalėjimą?

rado Salas 1531 m., ir supažin
dino Europą .-u jomis, bet ėmė 
net +4 metus- po atradimo to
nais įsteigti ispanišką kultū
rą. Salos paėmė vardą nuo Is
panijos karaliaus Fylipo ant-

ur jis m gali padėti jį skiepe?
TARNAI: — Žinoma, bet kas iš to?
EUSEBIUS: — O jei jis supils vyną į

asilo kailį, ar bus koks skirtumas ?
TARNAI: — Žinoma, kad ne.
EUSEBIUS: — Taip ir čia atsitiko.
VISI: — Kaip tai? ! •
EUSEBIUS: — Nagi pasakykit, koks rojo, ir net šiandien rodo žy-

skirtumas supilti vyną į Girtulio kailį, ar mių ispanų kultūros, jų kal
kite panašaus asilo kailį? Ar gi ponas netu- bos, įstatymu ir papročių. Te- 
rėjo teisės tą vyną supiltą į asilo kailį pa- nais katalikų seserys išmokino 
dėti skiepe. Jis tai ir padarė. vietinius išsiuvinėti neišpasa-

VISI: — Bravo! Bravo! Dabar matom, kytai puikius išsiuvinėjimus, 
kad Girtulis yra, asilas. kurie net šiandien visame pa-

GIRTULIS (labai piktai): — Aš tau šaulyje pripažint- kuopuikiau- 
ąž - tar kada nors atsilyginsiu, Eusibijau. si.
Klausykit, draugai. Čia jo kalboj viskas su-, pai;,.. ;; ,„aia)U gyventojų 
miniota. Aš jus pamokinsiu kaip reikia lo- furi ispaniško įr ^niško k ma
gingai protauti. Pasakykit man, kam žmo
nės daro vyną? jo.

Ketvirtad., gruodžio 12, 1935
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Tarpe Filipinų Sulų turtų 
skaitome kokosiniu- rašalu.-.
“copra” arba išdžiovima ko
kosinių riešutų mėsa, ir koko
sinių riešutų aliejus. Cukrus 
ir tabakas svarbūs produktai. . .. ,
Manila cigarai visur žinomi. lieju, kuris yra vienas iš lira- i

Šios respublikos miškai pi i- ilgiausių ir puikiausių kvepia- . 
stato netik brangius kabrneių. nčių aliejų, ir kuris net pra- 
forniruotu

aliejus, jūriniai lukštai, iš k u- bažnyčia permaža. Misijoms 
rių daro guzikus ir žiburiu vadovavo tėvus Vilius Kveei- 
dangas, .ir “ylang-ylajig” a- nskas, pasijonistas.

Gruodžio 15 d, (terapijos 
svet. įvyks šaunus bunco pa- 

ir dažų medžių, žengia garsų “attar of roses” rty. Pradžia 7 vai. vakare. į-
bet gurno, sakų ir indišką len- juliejip 
drę, iš kurios gaminama pin
tiniai Riėbliai. Painios vieti
niams pristato dantis .jų grėb
liams ir industriališko alkoho
lio.

Maniliška kanapė, padaryiu 
iš “abaca”, augalo prTguiin-

VEST PULLMANO 
ČMUJiENGS

FLIS žangu tik 2.5c. Vakarėlio vi
sas pelnas skiriamas Šv. Ka
zimiero vienuolyno naudai.

Fra, itą savaitę mūsų baž
nyčioje buvo šv. Misijos ir 
kuograz.iaiisiai praleista. įtei
kia pasigėrėti, kad žmonės su- I otn< 
pranta Misijų svarbą, nes mi-

Prainogėlei darbuojasi, vie
tinis Akad. Rėm. dr-jos sky
rius. Paremkime kilnią įstai
gą savo atsilankymu. Rap

Gegužės I ,1„ 1898 m. kita ' io prie bananų šeimyna,, pr 
URSULUS: —Žinoma, tam, kad jį gerti, svarbi diena prasidėjo Filipi- rtato pasauliui drneiausias \
GIRTULIS: — Taigi tegu tas gudruolis - nŲ Saloms. Toje dienoje Admi- j nes ir lynus, ir Įvirtą man 

pasako, kaip vynas gali būt išgertas, jei nie- rojas pewey paskandino ispa- li*ką vyniojimo jmpierą, Išau- nios žmonių per visas dienas 
kas jo negers? Riškus laivus Manilos užlajoj į kaurus, puskurpes, gur- lankė bažnyčią, o paskutinę

LIETUVIAI DAKTARAI:

VERNĄ: Puikiai! iir užbaigė Ispanijos savinin kas ir šepečius. Kiti ekspor- dieną nebuvo galima žmonių
GIRTULIS: laigi, gerdamas vJnfI,kvgĮp yuo iaįko įos Salos lai yra reptilijų odos tavorai, sutalpinti bažnyčioj. Pasirodo,
i l.» uIlkJziu,, lil/u'ln vrvnoo rvil *aš tik atsiekiau tą tikslą, kuriam vynas bu

vo padarytas. Tuo būdu aš pasielgiau tei
singai.

• DAVIS: — Drauge ir neteisingai. 
GIRTULIS: — Bet ištiesų tasai vynas: 

priklauso taip pat man kaip ir Euphemijui.
1 Kas jam davė žemę vynuogėms auginti, kas 

jam davė vynuoges? Gamta jatn tą davė, ly
giai kam man ir jums. Prieš gamtą mes visi 
lygūs.

VISI: — Žinoma, kad visi lygūs. 
GIRTULIS: — Jeigu taip, tai kodėl tas 

vynas negali priklausyti man, lygiai kaip 
ir Euphemijui?

puikūs išsiuviniai, “lumbang’-' kad didžiose iškilmėse mūsų
AKIŲ GYDYTOJAI:

ofiso l’nonp 
PROspect 102''

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
He.« and Office 

2359 S. I.oavitt S, 
JANal 07O6

T.-l CANal 0257
Kės. l’ltospect HI.59

DR. J. J. K0WARSKAS L ZALAT0RIS

rtn.

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKIL 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimu, kuriu 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aktų karfttį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitt-

i.MTC'i.’o11 tc* ii ix i i i * . klmuose egsainlnavimas daromas suELSLBILš: — Deltoj kati tu JO IieĮMlda- elektra, parodančia mažiausias klal-' 
das. Speclalė at.vda atkreipiama į, 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati- 1

GIRTULIS-   Ir Eunheiniius io nena- Valandos nuo 10 iki s v.uini Line. ji jnupueiuijus jo įlipo- Nedė,loJ nuo 10 lkl 12 dhiiKcIj at
darė.

VLSI: — Tiesa, tikra tiesa.
GIRTULIS: <— Vienas žmogus negali 

pasisavinti višų žmonių darbo! Jeigu mes 
visi lygūs, tai viskas turi būt bendra! Ša
lin su visomis dirbtinomis ir neteisėtom!.-

Hltlkimij akys atitaisomos be akinių. 
Haluos pigkru kaip pirmiau.

4712 80. A8HLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METįį PRITYRIMO
nelygybėmis! Kam vienas žmogus turi ne Į Pritaikyme akinių dėl viso- 
šioti švarką, o> kitas milinę? Vienas gali gert kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
gerą vyną, o kitas pamazgas? Atsakykit,akinių
man į tai?

EUSEBIUS: — Palauk, Girtuli, tu per-j 
daug vienpusiškas. Būkime lygūs. Tu vienas | 
stovi ant kėdės, o mes ant grindų. Tu vie-; 
nas tik kalbi, o tnes turim klausyt.

TARNAI: — Kalbėk, kalbėk!
VERNĄ (mosykuodainas su grėbliu): — 

Aš norėčiau viską sulyginti, kaip su šituo 
grėbliu. Bet kaip pasidalinti darbais?

GIRTULIS: — Labai lengva. Tu dirbk 
darže, o1 Eusebius knygyne, ir viskas gerai.

DR. JOHN SMETANA
0PT0MSTRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

PHYSICIAN and SUROEON
2403 W 63rd St., Chicago

OFFICE HOIIR3 
2 to 4 and 7 to 9 P. M 
bunday by Appointinnnl

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki S vilk. 
Nodėliomla pagal sutartį

Ofiso telef. BOUlevard 7 820 
Narni) tol. PROspect 1980

Ofiao Tol.. PROspect 6378 
Rea. Tel : HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvia Gydytojas ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6 30 iki 8:30 

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTIHTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija UHnO So. Arlesiun Avė

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet 
6 Iki 8 v. vakaro

Tel. HEMIock 4»48 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S TALMAN AVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 va k.
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

Ofiso: Tel LAFayette 4017 
Re«. Tel HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS«lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE*
Ofiso valandos- 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidenllios Ofisus: 2656 W. 69th St
' Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredoinis Ir Nedėlioinls pagal sutari

Tel. CANal 2345

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 \V Cermak Iioad

Valandos 1 3 ir 7—8
Seredomis Lr Nedėlioinls pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REl’ut.lic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

i 157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6 — 8 p. m.
Nedėliomls pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevtfrd 5913—14 
Kės. VICtory 2 34 3

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo •:S0-l:ll
756 WEST 35th STREET

H A I R V 8 v u K T ▲ R A i .

DR. CHARLES SEGAL ' DR. MAURICE KAHN
Valandos nuo 9:30 ryto iki

i.'iTut’DTiTa A’ - * 1 X y 1 L2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00EUSEBIUS. Aeiu tau, bet iš ko gy- vaj vakaro. Nedėliomls nėra
ventf i įkirtų valandų. Room 8.

(Bus daugiau) Phone CANal U523

OFISAS
4729 So. Aslilantl Avė.

2 lubos
CHICAtlO. II.L 

Telefonai Mll'vnv 28X0 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 iki « 
vakaro Nad^llomls nuo 10 Iki 12 
vai. po pietų Ir nuo 7 lkl S:>0 va\dėtų Ir nu

vaiudal

GYDYTGJAS ir CHIRURGAS

4631 SO ASHLAND 4VE.
Tel. YAItda 0994 

lies : Tel. PLAsa 2400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 1-1 Ir 7-8 v. v 

Nedėllomls nuo Jė Iki 12 die

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGE

2158 W. CERMAK R(
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai vaki

Ketvergais pagal sutartį
RES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAH

1446 SO. 49th CT.. CICERO. ILL.
Uar., Ketv., ir I’ėtn. 10-9 vai. 

8147 SO. HALdTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5792 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 5 i>oplet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
65W 80 Western Aramo

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIUS
Gydytojas ir Chirurgu 

OFISAS IR RBS.
2519 Wast 43rd Strmt

Valandos: Nuo • lkl 10 Mpta 
1 k 2 popiet — < lkl 2:2ė vak. 

NedėUasMs MM U ijtH M 1 p),
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Pittstargho Ziflins
(Tęsinys iš 3 pusi.)

Kazimiero aukštesnės mokyk
los (Higli School) — tai pir
mi tikybiniai mūsų. aukštes
nės mokyklos vaisiai. Šis me
rgaičių pasirodymas beabejo 
bus paskatinimui ir mūsų au
kštesnės mokyklos bernaičia
ms. Jiems labai trūksta drą- 
sos, nors jie yra visi geri vai
kinai. .Juose parapijos viltis 
ir ateitis... Tretininkė

I ganiaacijo6. Taipgi nJjausti 
Į bendro choro reikalų ir ragi
nti jaunimų, kad skaitltagiau 
dėtųsi prie bendro choro.

Atstovai sumanė, kad daž
niau skyriaus susirinkimus lai 
kvti. Kitas skyriaus susirin
kimas įvyks sausio 26 d. 1936.

Cibukas'

TOWN OF LAKE-UTICAROCKFMtD pasipiršo, o ta sutiko. Ište- Mandagumas panašus į oao žmonių sveikata visur ir dėlto 
kėjus, pametė ir savo tikėjf-,pripildytų pasostę. Tiesa jo.a 1 pataria vartoti Pasteurizuotų 
mų. Vėliau ji net pati ėmėInors uieko nėra, bet labai grr huris turi aukščiausių

Dar Trijų Kolonijų Veikėjai Užsiregistravo Į klaidatik5'‘t* p“1“'- »uu.uži«u tak.ter.ii.nu.
“Draugo” Spaudos Talką - Vajų

*‘l>raugo” vajaus i kolonijoms prie pirmos (ant-

vertybę kaipo maistas.
Kieki iena ši imininkė, kiek

viena motina turi žiūrėti, kad 
gautų aukščiausios kokybės 
maistų. Taigi, kuomet ji už
sako pienui kasdien palikti 
šviežio pieno prie tiarų, už
tikrina, kad gaus tiktai go
riausių.

vaikai išliko katalikai ir vedė 
katalikes. Štai biblistė mirti
nai susirgo. Kaimynai jų lan- 
kė. Taria ji desperatiškai ėmė 
šauktis kunigo. Bet vyras bi- 

bet blistas sakė kunigo neįsilei-

Per metų oėgį iki rugsėjo 
14 d., Katalikų Vienybės ly
gu New Yorke išskolino per 
16,251 knygų. Be to, per nuo
latinę korespondencijų prive 
dė per 100 konvertitų prie 
Katalikų Bažnyčios.

Yakar
vadovybė gavo dar tris regis-’ros vietos) dovanoti’*, 
traeijas iš trijų kolonijų, nuo 
trijų veikėjų. Taigi skaičius ‘‘Kas bus, kas nebus,
talkininku “Drauiro” ruošia-1 Drau«°” vajus lJtica’ N‘ Y’ si«s‘ Kaimynai davė žinių sū- 

. , . . . . bus!” — pareiškė p. CT. Už- nui. Tas rądo motina jau vi iniai kat. spaudos pl&tmuno , r TT„ . . 7 ....... davinys. J. Uždavinys yra sai silpnų ir ji prašo kunigolAiicdi Kiisdi^in i. ro- m • *Uo, kad visose kolonijose yra Į “™8U8’ “^'"1 >r Vyras vėl šaukė, kad kunigo
>. Amerikoje vietinės kuo- di. susįdomėiimas “Brau grazaus tolr^l° veikėjas. Jis neįsileisiųs. Girdi nušautų, je;, 
metinis susirinkimas. Va-i_„ * ? *y‘‘a br°lis V UŽdavinio’ dl’ kunigas ateitų. Bet sūnus ne !

delio kovotojo už pavergtųjį grųsinimų ir nusiskub: i
Vilnių ir gražaus laikraščio ■ no pas kunigų. Pasakė, kaip

Iš didelės Town of Lake'“Mūsų Vilnius” redaktorio. (dalykai stovi. Kunigas neat- , .
(Chicagoj) kolonijos į vaji- j .... . . C . , . ... das padidėjo vl5,(KM) auka nuo

Negalima praeiti nepasiebę- bojo* grųsimuių, bet atėjęs ra- Milk Foundation, Ine. JToji
kad ruošiamam “Drau- do ligonę jau mirusių. Neduo- auka daug pagelbėjo atsieki ..................................... *.,*..*„

BRIDGEVRLE, PA.
Gruodžio 8 d. įvyko L. It.

K. S 
pos go 

vanomis.

NEBŪKIT VĘRGAIS
NEVIRŠKINIMO 

Triner ?s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
"Turiu padėkoti už Triuer's Olttei 

Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nnmalimu — kų tik valgiau 
gosal darydavos viduriuose. Tris sa- 
vuites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelį, ir nuo paties pir
mo paėmimo ncmalimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas- 

Xiierktum žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau kų tik 
noriu. f?u pagarba, Wallace A. 
Contbs."

Jei Jūs kenčiate nuo nematinio, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaao, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triuer's Bitter Vynų; imkite re
guliariai, pilnų šaukštų prieš valgi- 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER VVINE

MILK FOUNDATION 
AUKAVO $15,300 

COMMUNITY FONDUI

Chicagos Conininnity Fondo 
dalykai stovi. Kunigas neat- jabba‘aka/. P™a^a’.^ad t?.”’

Propertininkai uoliai ren- |ld>'ba kltlems uietams P^k- 
giasi prie Naujų Metų lauk- ta SenaJ1: A- Klasauskas — 
tuvių gruodžio 31 <1. Tam tį- Į Pir“1-’ K- Žukauskas - vice 
kslui vėl praeitų sekmadienį Wčta finansų ra- .„. .
tarėjo susirinki,,,,. Galima ijštin., .1. Urbonas - protakų- mokų __ jąUąo jaunas
kalno jau spręsti, kair bus {V lašt., kun. A. ouigntis

ižd., 1. Majietis ir J. Stankus
— iždo globėjai. Organizato- tame darbe žada Padėti visos 
riais išrinkta: J. Urbonas ir kolonijos veikėjos Ir vei- 

!«J. Stankus. Federacijos aps- kūjai.

šauni

►
jau spręsti, 
vakarienė.

kati bus
J.

veikėjas, narys kat. jaunimo 
draugijų p. Martišius. Jam

jus,
go” vajuj kat. spaudos pla- kime savęs suklaidinti, 

i tinimo eilėse randasi apie 6 panašiai mums neatsitiktų, 
vajininkai iš mūsų šių dienų Du v€įkėjai
jaunimo. Jauniausias iš jų, ro
dos, bus džiuneris Deveikis, i Nemalonu būdavo • matyti,

kričio metiniame suvažiavime j ls Rockford, III., į vajuunr- cicerieeio De- 'kaiP visokio plauko vyrai pi i
I paskutinį sekmadienį, gruod-į kU skaičių įstojo žinomas te- 
žio mėneeio* Pittsburghe įga-1 nykštis veikėjas p. S. Kellotls.

Iliota atstovauti kuopai: j!“ Vienas, gal, nedaug kų ga- Registravimosi vajui dienos 
Urbonas, J. Stankus ir 1. Ma- lėsiu’ Praryti- — rašo p. K e- jau baigiasi. Kolonijų veikė-

katj me nustatyto $3,200,000 šiai 
penktai rinkliavai.

“Ši organizacija, kuri at
stovauja 175 Chicagos pieno 
kompanijas ir daug pieno lū
kiu, aukavo šiam fondui nuo 
pat savo susiorgajiizavimo ke- 

, 1A ...... turis metus atgal”, sakė Gari
sidengę nekalto avinėlio kai- Deysenroth, organizacijos

zietis.

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Gruodžio 5 d. vyskupas T.

Matulionis lankė mūsų kle
bonų. Šis paskutinis lauky- Linkime valdybai sekmin- 
nias, buvo tai atsisveikinimas, gai vadovauti mūsų kuopai, o 
nes Ekscelencija trumpos* a- .jauniems organizatoriams su- 
teityje žada vykti į Lietuvų. Į burti į tų garbingų ir naudin- 
Užklaustas, kų mano apie A-
inerikos lietuvius, atsakė, ge
rai manus ir turįs gerus įspū
džius iš lietuvių gyvavimo ir 
veikimo. Duok, Dieve, jam 
ilgai pagyventi, nes jo Tartas 
žodelis pasiliks mūsų atmin
tyje.

Gruodžio 5 d., moterėlės wv.
V
kūmo vakarėlį 
ir Peremba labai tvarkiai ir

liotis, — bet su pagalba uiti-! jai, kurie manote stoti 
sų jauno ir energingo klebu- “Draugo” spaudos talkų

liu klaidino žmones. Viliojo iš 
jų skatikus,o jų dūšių stūmė 
į amžinų pražūtį. Bet Štai ai-

raštininkas. Jos aukos iš viso 
siekia milijoną kvortų pieno, 
jis išaiškino.

* | silankė pas mus iš Camdeno 
i kun. B. Virbickas ir P. FU'

Milk Foundation rūpinasi'l Joseph Triner Company, Chicago

gų draugijų visus mūsų para
pijos bernaičius ir mergavęs.

* ... oi V

Pranešimai
21st VVard Idthuanian Ame

rican Citizens’ Alliance šiuo

no bei kitų katalikų veikių. laimėti dovanas — paslsku-; Kondratas iš Phila.lelpliijos
galėsime pastoti kelių kitoms I bilikite užsiregistruoti. V. V. v ,, 4l.|° 1 __________________________________ Atveže mums “ Draugų”,‘Da-

' rbininką’. “Garsą”, “Laivą” 
reikšmę utikiečiai labai gerai Jįe prižadėj0 nuolat atvaŽi- 

I supranta ir dėl jos daug aiš- ngtį įr prapiatįBtį katalikiš 
1 kinti netenka. Jie žino, kati spaudą. Būt gerai, kad 
yra žema ir labai žema, tai vjs06e Amerikos lietuvių ko- 
priklausyti pačiam, kaipo Sei-!, atsjrasti} kata|itigkol
mos galvai .r semtos narta- o„ |a,intoj KaJ iSsi.
ms -geltonajai armtjat ar- kalalikiška spau,|a,
ha -juodiesiems neenams . Įta. katalikBkas vriki.

Imkite, broliai, iš utikiečių i inas kitaip imtų eiti.

VENHIAN MONUMENT CŪ„ INC.
UTICt NEW TOHK

Bnigiųflfttiy' šiems metams, ii-' 
t ik iečiai susirūpino ir stato 
sau klausimų, kokia spauda 
jų namus turės lankyti atei
nančiais 1936 metais.

Šių metų gruodžio mėnesio 
Vincento klūbo ’ laikė draugiš- i Pra“eža’ kad Poodžio 13U,!15 dieną kviečiamo Vilniui 
rūmo vakarėli. Vaišnorienė ? vaL vak; l’^8.Iabal Vaduoti Sąjungos vietos sky.

bus metinis direktorių susi- riaus susirinkimo proga visų 
gražiai paruošė šį vakarėlį. rblkimas A- ^antrinio barbe-, bendrai tuo reikalu bus pasi- 
Yisos patenkintos ir skirstant i 1UeJ> S°‘ Liuon Ave- ^įtarta ir kas norės kokj laik-
išrinko Šiauliene Teofile ir sate kvie«anias butinai I raštį užsisakyti, tas galimaTeofilę ir 
Fletcher Justiną paruošti gruo 
džio 19 d. kitų draugiškumo 
\ akarėlį.

Gruodžio 8 d., Šv.

1 y va uti. Valdyba bus padaryti vietoje pas įga
liotus asmenis. Apie spaudos

U-to \Vardo Lietuvių De 
Vardo j niokratų susirinkimas įvyk: 

draugijos nariai bendrai ėjo , ketvirtadienį, gruodžio 12 d. 
prie šv. Komunijos. Taipgi 8 vai. vak. Lietuvių auditori-
Šv. Sakramentas buvo išsta
tytas visų dienų viešai adora
cijai. Adoracija baigėsi v&ka-

joj, 3133 S. Halsted St. Bus

įvyks penktadienį, gruodžio 
13 d. 1 vai. po pietų ir tęsis 
iki 7 vai. vak. centro name, į 
333 So. Ashland Blvd. Nariai

pavyzdį ir rimtai apgalvoki
te, kokia spauda nedarytų gė
dos jūsų namams 1936 me 
tais. u

Katalikiška spauda namuo
se — tų namų palaima, o ką 
duoda priešingoji, tat jos 
skleidėjai ir labai norėdami 
duoti trumpę ir gražų atsaky
mą, bet, deja, jo neranda, 
nors ir rasti negali.

išduotas raportas iš sukaJctu- galės balsuoti tik su knygų- j
vių vakaro, kuris sekmmgai

re pamokslėliu ir palaimini- į pavyko. Taipgi bus svarsto
mu. ima kas link tolimesnių pare-

S. L. R. K. A. 35 kuopa lai- ingimų. Nors gerai iki šio lai
kė mėnesinį susirinkimų. ko veikėme, turime stiprinti

Taipgi Federacijos skyrius j organizaciją, kati varytumės
56 laikė susirinkimų. Atsto
vai gyvai svarstė mūsų lietu
vių reikalus ir besvarstant 
reiškė pageidavimų traukti 
mūsų jaunimų prie Vyčių or-

toliau. Prašome narių atsive
sti draugus ir prirašyti. F. N.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. 
W. of A. valdybos rinkimai

z

ELZBIETA
BARDAUSKIENt

Mirfi, gruodžio tu d., 1935
n>., 1:30 vai. ryte, sulaukus
puses amžiaus.

Kilo ift Lietuvos, I’anevėžio 
apsk rii'io.

Amerikoje išgyveno 30 mė
li).

Paliko dideliame nuliūdime 
sūni) Antaną ir jo Šeimyna. 
2 dukteris: tini) VVInjtus ir jos 
Šeimyna, ir Rozaliją, 2 »' ve
ria: AkoIjj. Hkrlzklenę ir Ievą 
Ivanauskienę ir brolį Juoza
pu I’elevičę ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
2314 W. 23rd PI,

Laldotuvte (vyks penktadte 
ny, gruodžio 13 d. IS koply
čios 8:30 vai ryto bus atly
dėta j Auftros Vartų/ parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės ste
lų. Po pamaldų Ims nulydčla 
j Sv. Kazimiero knpines.

Nookirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy
stamus as dalyvauti Atose lai
dui uvėse.

Nuliūdę: Siunta. Dukterys,
Seserys, llroM* Ir L kutuos

laidotuvių direktorius lak
ėliau iez Ir Hūnūs. Tel. CAN- 
al 2515.

.MA lt I4ON A (JRASIN SKI ES fc 
(po tėvais Vstaitytė)

Mirė gruodžio 10 d., 1935
m., 6:55 vai. ryte, sulaukus
pusės amžiaus.

Kilo IS Tauragės apskričio, 
Gaurės parapijos, Vleialčlų 
kaimo.

Amerikoje iSgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, dukterĮ Mari
jonų, 2 pusseseris! Marijonų 
Kraujalienę Ir jos Šeimynų ir 
Petronėlę Ivanauskienę Ir jos 
Šeimynų, Ir gimines; o Lietu
voj 2 seseris: Magdelenų (Irin- 
cevlčienę Ir Agotų JuARovlčie- 
nę ir jų Šeimynas Ir gimines.

Kūnas paSarvotas 7151 So. 
Calitomla Avė. Tel. REPubllc 
2676.

I-aidotuvės (vyks SefttadlenJ, 
gruodžio 14 d. IS namų 8:30 
vai ryto bus atlydėta J Gimi
mo Pan. Svč. Mar. parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velioeta sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta ( Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse. . .

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Pns- 
Miserės Ir Giminės.

IzsklotuvSms patarnauja gra- 
borlus Butkus. Telef. CANal 

3161.

PERVĖIAI SUSIPRATO
MAPLESHADB, N. J. —

temis, taipgi susirinkimas į- 
vyks tų pačių dienų ir toj par 
čioj svetainėj 7:30 vai. vak.! Viena našlė buvo gera kata- 
Tad malonėkite visi dalyvau- likę. Katalikiškai augino sa- 
ti ir išgirsti rinkimų sėkmės. vo vaikus. Laikui bėgant su- 

F. Prusis, sekr.' sipažino su biblistu. Tas jai

Menka Dulkele

PLATfNKITE “DRAUGĄ

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

RE Public 8340

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Chicagoj

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

► 7 \

B10ND? BRUNETTEJ

Have - - - - - - - - - - -
K99

Be Progressive about your appearaace! If you don't likę the 
color of your bair—cbange it!

CLAIROL Sbampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pieasant 
treatment. We’U help you select a becoming shade or subtly 
bnprove your present color to makt it non alluring.

Mail Ihu c»»pon u/itk » Urtttd tį ftur
ktir and wt will traat h and ratam it. paitpaid, 
witb aar rtcaamttndatiani/ar CLAIROL /rtbs/msatf.

HVIKLY KINO, CmmImm
hair bbauty GUILO
116 IJ2 WtM 46ih Srnsi. N«W York Cltr
N«i«»................................... ......... ................ . a. r
Addrcrr. ................. ............ . ................ . ......... ......... . r...
O...................................................................
My Bosiy ShoD... . ...................... 2..............................

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnantoja.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONF ’utvlrtlna visokius o- 

r gan u s žmogaw_ sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja vlrSkinlnao apa
ratą Ir vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai Ir pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai i keletą 
dienų po vartojimui.

NUOA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčlose žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE. nepriimkite 
pavaduotojų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UCA-SOL 
— Idealų LluosuotoJa vidurių 25c Ir 
Me.

This delidous cheete food it
DIGESTIBLE AS MILK
ITSELFI

nidden in Velveeta’s richly miU 
Ghsddar l h«*« Oavnr are hnaltb- 
proteetive elementą of moąy fooda.

It’s wooderful |nr chiMreo. Serrs 
Kraft Vekaota—in ssmMcbes, ■ 
oooked ditbes . . . ofianl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos v
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lae(iawic ir Soras 
S. C. Lattantz
Ii 1J. LltIteV)CtQS
S. P. Mai 
A. Masahkis 
LPtte_
1. F. Radaus 
S. M. Skute 
I. J.Zotp 
I. F. Eideilus

2314 West 23rd Place 
Phone Ganai 2515 Cicero 59271

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

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Ilermitage Avė. 
Phone YAlida 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIKNĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



v
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VIETINES ŽINIOS

SERGA VEIKĖJA jkauskas, prot. rašt. ta pati — 
---------- lOna Ivinskaitė, fin. rašt. ta

TOWN OF LAKE. — Gruo pati — Ona Pociūtė . Vidu- 
džio 8 d. Šv. Kryžiaus rigo- Į rienė, ižd. — L. Žiurlys, iždo 
ninėj padaryta apendiko ope-11 globėjai — K. Norusis ir J. 
racija J. Razbadauskaitei. Gu- Barkauskas, biznio menedže-
li kambarys No. 307. Linkime 
Juodytei greit, pasveikti.

Rap.

N. P. P. Š. PARAP. CHORO 
NAUJA VALDYBA

Laikytame gruodžio 6 d., 
priešmetinianie susirinkime 
po aptarimo senesniųjų reika
lų išrinkta 1936 m. valdyba.
Klebonas kun. A. Briška —
dvasios vadas, pirm. — J. Ku ' BRTGHTON PARK. — Pir- 
dirka, vico pirm. — A. Bar- madienį, gruodžio 9 d., Ne-

ris S. Barkauskas ir korės-I
pondentai — Z. Vyšniauskas 
ir Ona Ivinskaitė. Knygvedės 
tos pačios — E. Vyšniauskie
nė ir E. Gricaitė.v

Choro metinis šokių vaka
ras įvyks paskutinį nedėldie- 
nį, sausio mėnesyje ,1936 m.

Red Cherry

kalto Prasidėjimo Pan. Švč. 
para p. bažnyčioj prasidėjo mi
sijos, kurias veda kun. A. 
Drazdys. šių savaitę misijos 
pavestos vien moterims ir 

1 merginoms. Ateinančių savai
tę misijos bus vedamos vien 
vyrams ir vaikinams.

Per pastarąsias dienas ba
žnyčia buvo kupina.

S0DALIE6IŲ VEIKIMAS

MISIJOS

Antradienį, gruodžio 3 d.,
; laikytame susirinkime, išrink- 
Į ta 1936 metams sekanti val- 
idvba: Jadvyga Vaštakaitė — 
pirm., Liudvika Mikulytė — 
viee pirm., Marijona Barta- 
šiūtė — rašt., Ruth Yodelytė 
— fin/rašt., Elena Vaičūnai- 
tė — kasininkė, Veronika Si- 
manauskaitė — mėnesinių ko

munijų direktorė, Valerija 
Sriubaitė ir Marijona Daunv- 
tė — korespondentės. ;

Susirinkime buvo mūsų dva1 
sios'Vadas, kuli. Vaičūnas. Jis 
suteikė daug gerų patarimų 
ir pamokinimų, kuriuos, aš ži-. 
nau, sodalietės įvertina.

Ciceros sodalietės labai gra
žiai paminėjo savo globėjos 
šventę, gruodžio 18 d. 7:30 mi
šiose visos narės sykiu priė
mė šv. Komunijų sudaryda
mos labai gražų ir įspūdingą 
vaizdą. Po Mišių visos susi
rinko parapijos svetainėn be
ndriems pusryčiams. Prie pro 
gos, noriu priminti, kad pus
ličiuose dalyvavo mūsų bu
vusi pirmininkė Šukytė, da
bar ponia Zakarauskienė. Na- 

, rėš džiaugėsi turėti savo tar
pe, nes ji labai malonaus bū

do ir būdama pirmininke įsi- ( 
gijo daug draugių, nes ji vi
siems maloni ir širdinga.

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
sodalietės rengia bunco par- 
ty trečiadienį, gruodžio 18 d. 
parapijos salėj, biedniems. Ti- 
kietai labai pigūs tik 25c., o 

I dovanos bus begalo gražios.
Minėtame susirinkime taip

ogi buvo išrinkta komisija šo
kiams, kurie bus sausio mė
nesį. Diena bus vėliau paskel
bta. Pelnas šių šokių vakaro 
bus skiriamas uptaisymui ir 
apšvarinimui Panelės švč. sto- 
vylos šios draugijos įrengtos.

Marijona Daunytė

SPORTAS.
ŠĮ YAKARA ĮVYKSTA 
VYČIŲ BASKETBALL LY

GOS ŽAIDIMAI
8 TYMAI LOŠ ST. RITA’S 

GIMNAZIJOJE

10:00 — 
Roseland.

North Side vs

i’rimintina, kad įžangos mo 
kęst iš į Vyčių basketball žai
dimus vra tiktai 20 centu.

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

LIETUVIAI ADVOKATAI:

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “DRAUGE”

šį vakarų, St. Rita’s gim
nazijoje, 63rd ir Oakley gat., 
įvyksta keturi Liet. Vyčių 
Basketball Lygos žaidimai. 
Pirmas žaidimas prasidės 7 
valandų.

Šio vakaro programas yra 
toks:

7.-00 — YVest Side vs Pro
vidence.

8: (K) — Cicero vs Bright- 
on Park.

9.-00 — Tovvn of Lake vs 
Marąuette Park.

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 YV. YVASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas ST Ate 4311

PASKUTINES DIENOS! NE PASAULIO EG
ZISTAVIMO, T I K
REGISTRAVIMOSI 

VEIKĖJŲ PO VISAS KOLONIJAS DIDELEI KATALIKIŠKOS SPAUDOS
TALKAI! KVIEČIAMI I DARBĄ VISI, KURIE NORI KAD TAUTINĖ MOŠŲ 
KULTŪRA KILTŲ ŠIOJE SALYJE.

PARDAVIAU I TAVERNOS

Pardavimui taverna su 5 
kambariu pagyvenimu užpa- į 
kaly. i

2638 West 69th Street

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio. Seredos ir PėtnyClOF

vakarais e iki 9 
Telefonas OABal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic 9600

Jau ne nuo šiandie Amerikos lietuvių tarpe grumiasi dvi ga-i 
lybės: gera ir bloga. Mūsų tarpe be paliovos kaujas dangus ir pra
garas, tiesa ir melas. Didžiausias tų galybių ginklas yra — spau
da. Geroji spauda atlieka konstruktyvį darbą. Ji stato ir palaiko 
bažnyčias, mokslo, kultūrines, labdaringas ir finansines įstaigas, 
mūsų kalbų, tautiškumų ir stato užtvankas, kad jų neužlietų sve
timos bangos. Ji palaiko mūsų biznierius, profesijonalus ir kelia 
šūkį: Savas pas savąjį. Ji kursto mumyse karštesnį tikėjimų, ku
ris kiekviename žmoguje sužadina gyvenimo ir kovos norą. Šei
mose ir pavieniuose .ji skaidrina doros idealą, kuris parodo tikrųjų 
žmogaus vertę.

Blogoji gi spauda visa tai iš pagrindų griauna ir ant tų griū
vėsiu kelia raudonųjų vėliavų sėdama šėtono karalystės sėklų.

Mūsų likimas — šioj žemėj ir amžinatvėj — priklausys nuo 
to, kurioj pusėj bus daugiau ginklų — spaudos. Daugiau jos bus 
geroj pusėj, bus apginta mūsų Šv. Bažnyčia, apgintos mokyklos, 
įstaigos ir visa, kų esame per desėtkus metų subūdavoję. Daugiau 
jos bus blogojoj pusėj, ji visa sugriaus, sutrips ir mus pačius pa
darys šėtono vergais.

“DRAUGAS1”, vienatinis tautinės ir tikybinės minties dien
raštis Amerikoje, neatlaidus kovotojas už kilniausius mūsų idealus, 
su Gruodžio 15 diienų, šių metų, skelbia VAJŲ — mobilizuoti didesnę 
armijų kovai už Dievą, Tėvynę ir lietuviškąją kalbą, t. y., kad į kiek
vienų namų įnešus geros pusės ginklų,: dienraštį “Drangą”, savait
raštį “Laivą”, gerą knygą ir tt.

Vajininkų registracija baigsis su Gruodžio 14 diena, o Gruo
džio 15 d. prasidės darbas — vajus kuris tęsis iki Bal. 1 d., 1936 m.

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY 
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chicago

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JULIUS P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 East 103rd Place ir State 
Street

PULlman 5950
Miesto ofise pagal sutartį

-o-

Dideles Dovanos Vajininkams
“DRAUGO” ADMINISTRACIJA, SKELBDAMA ŠĮ VAJŲ, VAJININKAMS SKIRIA DIDELĮ ATLYGINIMĄ, BRANGIAS DOVANAS

PIRMOS VIETOS vana — laivakor- Skaitytojams Dovanos
TE Į LIETUVĄ Į ABI PUSES IR $50 PINIGAIS. ŠI dovana skiria
ma vajininkams didžiųjų kolonijų
Chicagoj, Detrolt, Clevdand, Plttsburgh, Phlladelphla, New York, 
New Jersey valst, YVaterbury, Boston Ir Baltimore su jų apylin
kėmis. \

KLASE (B). Dovana — $200 pinigais 1 
KLASE (C). Dovana — $150.00 pinigais 
KLASE (D). Dovana — $100.00 pinigais 
KLASE (E). Dovana — $50.00 pinigais 
KLASE (F). Dovana — $25.00 pinigai?

ANTROS VIETOS^-tttfZ
K O R T £ Į LIETUVĄ APMOKĖTA j VIENĄ PUSĘ. Ši dovana 
skiriama didesniųjų kolonijų vajininkams:
YVisconstoo valst., YVaukegan, Illinois, Gary, Indiana Ir Indiana 
Harbor, YVestvflle, III., Sprlngfleld, Ilk, St Louls, Mo., Ir E. St. 
Louls, III., Grand Rapids, MIch., Shenandoah, Pa., Scranton, Pa., 
PIttston, Pa., YVflkes-Barre, Pa., Bingtiamton, N. Y., Rochester, 
N. Y., Amsterdam, N. Y., Utica Ir Schenactady, N. YVorces- 
ter, Mass., Brldgeport, Conn., NevvHaven, Conn., Hartford, 
Conn., Providence, R. I., Lavvrenct, Mass., Nashua, N. H., New 
Brltain, Conn., Mt. Carmel, Pa., Forest City, Pa., Du Bols, Pa., 
Ir*vlsų kitų čia neišvardintų.

KLASE (B). Dovana — $100.00 pinigais 
KLASE (C). Dovana — $50.00 pinigais 
KLASĖ (D). Dovana — $25.00 pinigais.
PASTABA. Jei pasitaikytų, kad du, ar trys vajininkai į-

nešty po nustatytą sumą, gaus po lygią dovaną.
Jei antros vietos, t. v. mažesnių kolonijų kuris vajininkų

pasiektų Pirmos Vietos Klases: (C), (B) arba (A), jie taip pat 
gaus pirmos vietos dovanas.

Taškai bus duodami ir “Drauge” bei “Laive” skelbiami 
tiktai gavus pinigus.

Gavus pinigus kiekvienam kontestininkui kontesto vedėjas in
duos pakvitavimų ir kiek gavo taškų.

Vajui pasibaigus administracija paskirs trijų asmenų komi
sijų, kuri peržiūrės vajaus vedėjo knygas ir paskelbs, kurie laimėjo 
dovanas.

1. Kiekvienas naujas “Draugo” ir “Laivo” skaitytojas gauna 
dovanų knygomis: “Draugo” prenumeratorius $1 vertės, o “Laivo” 
.50. Knygas pasirenka pats prenumeratorius iš katalogo, kurį vaji
ninkas gauna iŠ vajaus vedėjo. Dovanos skaitytojams bus išsiųstos 
tik gavus pinigus, už prenumeratą. Kiekvienas vajininkas, siųsda
mas pinigus, turi pažymėti, kokias skaitytojas pasirinko knygas.

Prenumeratos kaina
“Draugo” J. A. V. metams — $6.00, pusei metų — $3.50, trims 

mėnesiams — $2.00, vienam mėnesiui 75c. Į užsienį metams $7.00, 
pusei metų — $4.00.

“Laivo” J. A. V. metams $2.00, pusei metų — $1.00. Į užsienį 
metams $3.00.

Gerbiamasis! Dar žodelis į Tamstos protų ir širdį. “Žmogus 
gimsta darbui, kaip paukštis lekiojimui” (Job. 5, 7). Esi Dievo ap
dovanotas sveikata ir gabumais, tat kviečiame Tamstų į kilnų dar
bų dėl DIEVO, TĖVYNĖS IR LIETUVIŠKOSIOS KALBOS! Tas 
šūkis teužkuria Tamstoj didelių nonj.

Žemiau dedame kuponų, įrodymui sutikimo, kad apsi imate savo ko
lonijoj būti vajininkų, prašome tuojau išpildyti ir grųžinti “Draugo” 
administracijai: 2334 So. Oakley avė., Cbicago, Illinois

Sj kuponą, reikia iškirpti ir "Draugo” Administracijai atsiųsti

Registracijos Kuponas
Gerbiamieji 1

Perskaitęs gautų Jūsų atsišaukimų, pasižadu dirbti per 
“Draugo” vajų, sutinku su visomis taisyklėmis ir šiuo prašau 
įrašyti mane į vajininkų skaičių.
Vardas ir pavardė
Adresas.

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35. 5 Sedan, kaip naujas, garant............................... S
BUICK ’35, 5 Club Sedan 41, garant., kaip naujas ----- 745
BUICK '34, 5 Sedan 57, pirmos rūSies, garant.................. 725
BUICK '34, 5 Sedan 47, nfir geresnio, garant...................... «»•">
BUICK ’34, Club Sedan 91, labai puikus, garant., ............ 795
BUICK ’33, 5 Club Sedan 91. tobulas karas.......................... .195
BUICK '33, Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus.......................... 545
BUICK '32, 5 Coupe 96. tolulam stovy, ..............................
BUICK '32, 5 Sedan, iabai puikus karas............................... 425
BUICK '31, 5 Sedan 57, Svarus karas toublam stovy . . 275

• BUICK '31, 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina, .. 295
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina ----- 95

Mes turimč puikiausi pasirinkimą vartotų BUICK karų mieste, 
visų modelių ir madų, apkalnuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite Šiuos karus.

CADILLAC '34, 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas,
garant........................................................................ * 1395

CADIT.LAC '32, 5 Sedan, puikus karas, kaip naujas. . . . 845
CADILLAC '29. Tovvn Sedan. žemai apkainuotas............. 145
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan, negalima atskirti nuo

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

tas garan............................................................. 745
FORD '35, 2 pasaž. Goupe, mažai vartotas, garant.,.. 565 
LA 8ALLE '84, 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai gražiai Ifirodo .................. 325

• I.A SALLE '30, 5 Sedan, geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '30, 5 Sedan, apkainuotas pardavimui, geram

stovy.............................................................................. 245
OLOS STX '34, 5 Sedan, Trunk. kaip naujas, garant, . . 545
PACKARD '32, 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 075 
PONTIAC '35, 5 Sedan, Trunk, NAUJAS KARAS, ne

vartotas ...................................... DIDELIS 8UTAUPYMA8
TERRA PLANE '34, 5 Sedan. mažai vartotas, Ifirodo

naujas ........................................................... 425
TERRAPLANE '33. 5 Sedan. tobulam stovy ................ 375

Puikiausias stakas vartotų karų kok| dar esame slfllę. Kiek
vienas tobulai Išrodo ir veikla. Kainos iemnsnAs negu Hile 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais Iimokėjimaig

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau 17.30 — Smalkesnės 17.05CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tek REPublic 8402


