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T. SAKINGOS TARYBA SVARSTYS 
ITALUOS ETIOPUOS KONFLIKTĄ

ŽIBALO “EMBARGO” KLAUSIMAS 
ATIDĖTAS TOLIAU

APLEIDO VIETĄ PORI
“Al

PASKYRĖ 
iGATUS"

H i VATIKANAS, gr. 12. — 
Popiežius paskyrė aštuonis

BRITANIJA GRĄŽINO KON RAUPSUOCIU GLOBĖIO KIIN. 
sTrouį ebiito DAMtENO PALAIKAI IS HAWA1I 

BUS PAIMTI SAUSI018 DIENACAIRO, Egiptas, gr. 12. — į 
Anglija pagaliau turėjo pa- 

įgaliotinus) — siduoti Egipto nacionalistų , 
aukštos reikalavimui. Grąžino kraštui

Mussolini svarstysiąs jam duo
tą taikos planą

ŽENEVA, gr. 12. — Pran 
cūzijos ir Anglijos nuospren
džiu žibalo (gazolino) “em
bargo” Italijai atidėtas, o 
taikos planas pavestas T. Są 
jungos tarybai, kuri susirink
sianti posėdin ateinantį tre
čiadienį.

Tas padaryta automatiškai, 
neatsiklausius kitų valstybių 
nuomonės.

Prancūzijos premjeras La- 
valis iš Paryžiaus atvyko dr
auge su Anglijos atstovu. T.
Sąjungai kap. A. Edenu. Vi
są kelionės laiką jie vedė 
slaptus pasitarimus. Tuo pa
čiu traukiniu Ženevon vyko
ir sov. Rusijos ambasadorius j Selassie atmeta Prancūzijos 
Prancūzijai Potiomikinas. Su Į ir Anglijos sustatytas ir siū-

ROMA, gr. 12. — Iš pasi
likimų šaltinių sužinota, kad 
diktatorius Mussolini, matyt, 
pripažins jam įteiktą taikos 
planą ir, juo remiantis, lei
sis į taikos derybas.

Mussolini tačiau pageidau
tų, kad taikos derybos vyktų 
tik tarp Italijos ir Etiopijos, 
ir kati T. Sąjunga ko mažiau
sia kištųsi į tą reikalą.

Nežiūrint to, Mussolini turi 
gražios progos išsiderėti gė
lesnės sąlygas, negu pasiūly
ta planu.

Carlos Mendieta, atsista
tydinęs Kubos salos prezi
dentas. Pasitraukė kilus ne
susipratimams dėl 
procedūros.

ADiDIS ,ABABA, gr. 12. — 
Etiopijos imperatorius Haile

juo visiškai nesitarta.
Kap. A. Esenas dėl visako 

paskelbė, kad tomis dienomis 
T. Sąjungos nariai diploma
tai gaus kopijas taikos plano, 
kurį pagamino premjeras La- 
valis su premjeru Baldwinu 
ir kuris yra jau Mussolinio 
rankose.

Be to, Edenas pareiškė, kari 
tas planas yra laikos dery
boms pagrindas ir T. Sąjun
gos taryba galės jį keisti, jei 
bus reikalo. Girdi, Anglija 
pageidauja, kad pati taryba 
užsiimtų tuo planu ir daly
kus nustatytų taip, kad pla
nas būtų tinkamas Italijai, 
Etiopijai ir T. Sąjungai, bet 
ne kuriai vienai pusei. Kiek
viena paduota nauja sugesti
ja planui bus apsvarstyta, 
sakė kap. Eden, kad tik at
siekus taiką Eti-opijoje.

PIETŲ AMERIKOS KOLE- I GIJOS STUDENTAI AU
DIENCIJOJE

lomas taikos sąlygas.
Imperatorius pažymi, kad 

Etiopija nesiveržė karau ir 
visomis priemonėmis dirbo 
prieš karą. Tą pat darė ir T. 
Sąjunga. Italija visą laiką 
buvo įspėjama, kad ji nepra
dėtų agresyvumo žygių. Ita
lija nepaklausė. Ir štai dabar 
didžiosios valstybės dirba už 
tai, kad užpuolikę Italiją ap
dovanojus Etiopijos teritori
jomis !

Etiopija nieku būdu nepa
siduos pajėgai, kurios ji ne
provokavo, pareiškia impera
torius,

Tarp svetimų kraštų dip
lomatinių altstovų kalbama, 
kad taika Italijai yra būtinas 
reikalas. Negali ilgiau ka
riauti. Ilgesnis kariavimas su 
naikins Italiją ir nuo to su
grius fašizmo režimas. Kad 
neįvyktų ta nelaimė, Prancū
zija su Anglija eina pagal
bon Italijai.

“ablegatus”
4 monsignori
kilmės romėnus, kurie nuvež konstituciją, kuri nuo 1923 ;]ofcS gr. n _ jo FAhc vys- plauks į Panamos perkasą, o*
raudonus hiretus skirtiems me<tų buvo suspenduota per kupas g p Alencastre, apaš- iš ten į New| Yorką. Apie va-
kardinolais nuncijams Ispani- tuometinius nacionalistų suki-! tališkas vikaras Hawaii sa- ' sario 17 d. pasieks New Yor
joje, Prancūzijoje, Austrija- į limus. loms, paskelbė, kad ateinam > ką. Šiame mieste palaikai
je ir J geniojoje. Šių valstybių Egipto karalius Fuad šian-!&° sausio mėn. 18 d. kunigo , bus perduoti Belgijos auto- 
prezidentai įteiks biretus nau ,dien pagirašė dekretą konsti- i Damieno palaikai įš čia bus ritetams.

tučijos grąžinimui. paimti U. S. kariuomenės tr- Kun. Darni e n prieš mir-
ansportan Republic, kad juos siant reiškė noro, kad jo kū-

HONOLULU, Hawaii sa-, Transportas su palaikais

jiems kardinolams.
šie nuncijai ‘ skiriami kar- 

linolais; Jo Eksc. arkiv. F Anglija buvo priversta pa- pasiuntus Belgijon. Kun. M. nas būtų palaidotas panda-
Tedeschini Ispanijoje; Jo Ek įduoti, kai Egipto ministe- ęjoopman iš švč. Širdžių kon- nūs medžio šešėlyje. Po šiuo

. . _ _ - ' viii Lzokinotou nooiruTA otai_«•. arkiv. E.. Sibilia Auatri- ri« P»’ir> «ki-
statydinti. Grąžinus konstitu- gregacijos lydės palaikus j medžiu jis per kelias naktis 

rado pastogės jam nuvykus' 
pas raupsuočius. Šis medis

joje; Jo Eksc. arkiv. L. Mag- | Belgiją,
lione Prancūzijoje, ir Jo Ek- kabineto nariai atšaukė
še, arkiv. F. Marmaggi Len-‘savo Pa8ir.vžim,l- i »/«’»•“*'»«’ .^7.** ? šiandien yra šalia Šv. Filo-
kijoje. i ; Anglija (toliau nesikiš į E-isaus*° ‘‘s ‘ *a ’^ks į meno bažnyčios Kalawao so-

-------- į gipto vidaus reikalus. Ta-! raupsuočių koloniją, Malokai, dyboje, kur padaryta raup-

rinkimų NAUJAS VYSKUPAS HR““„
LENA VYSKUPIJAI

BRAZILIJA APSIDRAU
DŽIA NUO KOMUNISTU . Apaštališka delegatūra pa-

WASHINGjrON, gr. 12.

ten prižiūrėjus karsto guočių kolonijai užuomazga, 
kalus ir turės militarinę glo- išėmimą iš kapo. Salų guber- Po tuo medžiu ir buvo palai-

RIO DE JANEIRO, gr. 12.
- Brazilijos vyriausybė, nu

malšinusi komunistų sukili
mus, imasi griežtų priemo
nių, kad ateityje apdraudus 
kraftą nuo radikalų.-

Kongresas svarsto įstatymo 
projektą, kuriuo bus uždrau
stas visokis radikalų veiki-

į skelbė, kad šiomis dienomis 
.įvyksiančioj Popiežiaus kon
sistorijoj šventasis Tėvas Pi
jus XI paskirs vyskupą He
lena vyskupijai. Juo bus He- 

, Iena vyskupijos dabartinis 
dr. J. M.Gil- 

more, 42 m. amž.

bę.
Prieš pat dekreto pasirašy

mą čia vyko didelės nacion
alistų riaušės. Riaušininkai su 
daužė 10 gatvėkarių, du iš 
jų sudegino, paskiau puolė 
gazo sitotį. O studentai mėgi
no sudeginti geležinkelio sto
tį.

nepasikartotų kruvini

natorius Poindexter parūpins dotas 1889 m., balandžio 16. 
vyskupui lėktuvą, arba pakraš- Ekonomiškais ir praktič 
čių sargybos laivą Itasca nu- kais sumetimais Hawaii svei- 
vykti į Molokai ir grįžti at-lkumo boardas parėdė Kalu
gai. Grupė valdininkų drau- jivao raupsuočių koloniją nu- 
gaus vyskupui šioje kelionė-įkelti į Kalaupapa koloniją.] 
je. Tad Kalawao visiškai aplęi-

Kai kun. Damieno palaikai džiamas ir yra baimės, kadi 
bus atvežti į Honolulu, tuoj į ten bus užmirktas ir kun.| 
bus nukelti vietos katedron, i Damieno per ilgus metus bu-, 

vęs kapas. Raupsuočių -Jfelo- r 
nijai ter vieta yra didžiai 
brangintina. Havaii

mas.
POROS PLĖŠIKO ŪKIMAS 

CHICAGOJ

kur išbus iki paimsiant juos 
kaip tas buvo įvy-1 transpOrtan;' Kadangi kunigą 

kę 1919 metais, Anglijos ko-! Damieną norima pripažinti 
misionierius paskelbė,
Britanija kapituliuoja.

palaimintuoju ir tuo reikalu sybė žada tą vietą prezervub-

VATIKANAS, gr. 11. — 
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI priėmė audiencijon 
Pietų Amerikos kolegijos Ro
moje studentus, kurie atsto
vavo 14 tautų ir 50 vyskupi
jų. Jų tarpe buvo 19 meksi
kiečių, 2 filipiniečiai ir 3 
kubiečiai. Tarp naujai įšven
tintų kunigais kolegijoj buvo 
4 meksikiečiai.

IŠRINKTAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS

BERNE, Šveicarija, gr. 12. 
— Albertas Meyer išrinktas 
nauju prezidentu Šveicarijai. 
Viceprezidentu išrinktas G. 
Motta, kurs keturis kartus 
yra prezidentavęs. Iki šian
dien prezidentu buvo R. 
Minger.

MOKESČIAI BUS DIDESNI
NUŽUDĖ DU PROFE

SORIUS

NEW YORK, gr. 12. — 
C’olumbia universiteto dantų 
kolegijos laboratorijos tar
nautojas Victor Ku8bow iian 
(iien nužudė nušaudamas du 
kolegijos profesorius ir pats 
nusišovė. Be to, dar vienas 
profesorius sužeistas.

Iš Cooko apskrities turtų 
įkainotojo pranešimų galima 
padaryti tik vieną išvadą, 
kad Chicagoj mokesčiai už 
1935 metus bus didesni.

Pažymima, kad įvairiausi 
valdžios organai reikalauja 
didesnių išlaidų.

Kitaip ir būt negali, jei 
žmonės tyli.

U. S. IR TOLIAU PERKA 
SIDABRĄ

VVASHIN.OTON, gr. 12. — 
Iždo departamentas paskelbė, 
kad Amerika ir toliau perka 
sidabrą numatytose pasaulio 
rinkose, bet ne vienam Lon
done daugiausia, kaip ikišiol 
buvo nusistatyta.
• Pažymima, kad iždo depar
tamentas kasdien perka sidab
rą pasaulio rinkose ir ši pro
grama toliau bus vykdoma.

Nuo 1933 m. gruodžio mė-

Yra nustatyta ir žinoma, 
kad plėšikiški darbai visados 
baigias nelaimingai piktada
riams.

Spalių m. 9 d. vakare du 
plėšikai, J. Messina, 23 m., 
ir M. Rizzo, 22 m., puolė sv
aigiųjų gėrimų parduotuvę,
5901 Irving Park bulv.

Pagrobę keliasdešimts do
lerių leidosi bėgti. Parduo- Į rėš vos 2 milijonų dol. fondo 
tuvininkas pagriebė šautuvą kas mėnesį.
ir su vienu šūviu ant vietos

130,000 ŠEIMŲ REIKĖS 
ŠELPTI

vedamas bažnytinis prosesas, ti. Bus skirtas prižiūrėtojas, 
jokių pamaldų nebus už jo Belgijoje knn. Damieno pa
sielą katedroje. Tačiau tikin
tieji paraginti, kad jie gau
singai susirinkę palaikus iš

laikai bus pavesti Švč. Šir
džių kongregacijos žinybai ir 
sudėti Šv. Juozapo šventovės

katedros nulydėtų uostan. Vy koplyčioje. Kun. Damicn bu- 
skupas tikisi, kad Hauaii gy- vo .šios kongregacijos .narys.

būdu pagerbs 1863 metais iš tos koplyčios
Illinoiso gubernatorius Hor į

neris praneša, kad pradėjus ,venl°3a^ luo ,
Manio m. 1 d. valstybė turės ♦» kasikinio palai-,jis išvyko• j Hawan' - salas.
Sulpti apie 130,000 šeim„Jkns. ■ Skelbti Dievo ž«dj;:'apie L3u,uuu seimų

Šiam šeljAmui bus reikalin
ga mažiausia 5 milijonai dol. 
per mėnesį, o valstybė tettu-

KLERKAS IŠEIKVOJO RADO UŽSIMUŠUSI LIE-
6,000 DOL. TUVI — P- PETRAITI

paklojo bėgantį Messiną, o 
su kitu šūviu pataikė stačiai 
į akis Rizzo, kai tas bėgda-nėšio iždo departamentas jau . . ,. . .. -o, •• j 'mas atsisuko pažiūrėti, kasįsigijo 761,774,000 uncijų si- . , .37Įvyko su jo sėbru.

Rizzo, kurs buvo parol luo
tas iš Pontiac reformatori- 
jos, neteko abiejų akių. Teis
me prisipažino kaltu ir n,u-

dabro.

UPĖMIS NUPLAUKĖ 
110,000 KTM.

KAUNAS. — Raštų plau
kymas upėmis baigėsi tik šio
mis dienomis. Nemunėlis nu
plukdė 58,000 ktm. pušinių ir 
eglinių rąstų iki Smalininkų. 
Nuo Smalininkų Klaipėdos 
lentpiūvėms buvo plukdoma 
į Rusnę, o iš čia perkasais ir 
upėmis į Klaipėdą. Iki Kau
no miškas buvo plukdomas 
Nemunu, Neriu ir Šventąją. 
Į' Kauną šią vasarą iš įvairių 
miškų urėdijų buvo atplukdy
ta api^ 50,000 ktm. miško me
džiagos. Dalis medžiagos bu
vo parduota iš varžytinių bei 
atiduota išpiauti Kauno lent
piūvėms. Plukdymą šiemet 
miškų departamentas vykdė 
ūkišku būdu.

Cooko apskrities iždininkas (Vakar parvežtas namo 1 I « •Gili padavė viešumon, kad, Petro Petraičio kūnas, kur) 
!jo ofiso vienas klerkų, Har- 9. Burns, Elevatcd traukinio 
ry Daugirda, 32 m amž | melomanas, rado ant bėgių 

_______ I 1746 W.

Austealijos lietuvių drau- dolerių. ant 8Uatabdė tnml
gija Sidnėjuje, kuriai prikl-! Klerkas> prisipažino. Iždi- j kinį, išlipo jo pažiūrėti, 'bet

DEDASI PRIE VILNIAUS 
VADAVIMO FRONTO

aušo kelios- dešimtys lietuvių, 
atsiuntę (Vilniui Vaduoti Są
jungai laiškus, kad jie taip
pat paminėjo Vilniaus pagro-

bawto kalėti nuo vleneri, „ 15 metų sukak!tį .
metų iki gyvos galvos.

TURI ĮRODYTI SAVO 
“ARIANIZMĄ”

BERLYNAS, gr. 12. — 
Nacių autoritetų įsakymu, 
kiekvienas laikraščių parda- 
vėjas Vokietijoje privalo įro
dyti savo “arianizmą” net 
iki 1800 metų atgal.

ORJŽO SENATORIUS 
LEWIS

NEW YORK, gr. 12. — 
Įš Europos grįžo senatorius 
J. H. Lewi», kurs kokį laiką 
sunkiai sirgo Maskvoje.

m. amz.,,
. elektros sriovės užmuštą.15 gat., išeikvojęs 1

Burns, pamatęs žmogų, gu

ninkas nori rasti, ar kartais 
Daugirda neturėjo kitų kurių 

į klerkų sau pagalboje.

tarė prisidėti prie WniXMENA 

vadavimo fronto. Prašo at-j
siųsti Vilniaus pasų ir žen
klelių. Be to, atsiuntė atski
rą laišką okupuotiems brolia
ms- 'Vilniuje. Tame tatSke vil
niečiams reiškiama užuojauta 
ir linkima kantrybės bei iš
tvermės gyvenant sunkias pr
iespaudos djenas.

KITA

jis jau buvo; negyvas. Tai bu 
vo bedarbis Petras Petraitis, 
gyvenęs 4027 Brighton Pla- 

|ce, dviejų vaikų tėvas.
Šiandien tiriamos velionies 

mirties priežastys.

Sherman parke automobi- 
liaus užinnlMI bft#. Anna 
Jasko, 45 m. amž., o su ja ė- 
jusi Mrs. Mari e Bartosik, 48 ; 
m. amž., sužeista. x

SUIMTA NET 7 PLĖŠIKAI

Chicagoj suimta net 7 plė 
ORGANIZUOJA MINISTE- j šikai, kurie aną diebą api-

RIŲ KABINETĄ

MįADRIDAS, gr.
Martinez de Velasco, 
vadas, organizuoja Ispanijos 
mini8terių kabinetą.

plėšė vieną deimantų pirklį
1 iŠ New Yorko, ‘ pagrobdami 

12. — apie 35,000 dol. vertės dei- 
agrarų mantų. Dalis grobio atrasta

PLATINKITE “DRAUGĄ

SUĖMĖ VAGILIŲ

Walter Kelpšas, 21 metų 
amžiaus, 4412 So. Francisco 
avė, tapo suareštuotas. Jisai 
prie Spauldlng ir Archer av
ės., pastūmė moterį ir pa
griebė jos piniginę. Bet nepa
vyko pabėgti ir buvo pagau
tai.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus; 
temperatūra kyla.

, . *' ** vi
____ .
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DJUAUGIASI BAŽNYČIOS NUSISTATYMU

Garsusis Amerikos laikraštininkas Wil- 
lialn Ritndolpli llearst, keliolikos didelių 
dienraščių ir žurnalų leidėjas jiarašė įdomų 
straipsnį apie Katalikų Bažnyčios Ameriko
je nusistatymų kovos su komunizmu klau
simu.

Anot jo, Katalikų Bažnyčios griežtas 
nusistatymas prieš komunizmą yra girtinas 
ir inspiruojantis.

Tai yra kita kampanija, vedama prieš 
religijos ir socialinės organizacijos priešus.

Bažnyčia parodžiusi savo jėgų, kuomet 
ji nusistatė prieš nemoralumus teatruose. 
Katalikų Bažnyčių pasekė ir kitos bažnyčios 
ir to pasekmė buvx> — tuoj apvalė filmas.

“Bažnyčios nusistatymas prieš komu
nizmo blogumų yra dar kilnesnis negu 
prieš filmas ir daug giliau siekiantis.

“Tai vr« nusistatymas ne tik prieš 
nemoralybę, bet ir prieš bedievybę.

“Tai yva nusistatymas prieš politinę 
anarchijų, prieš pražūtingą karų, prieš 

pašėlusių klasių neapykantą, prieš tai
kos ir tvarkos destrukciją”.
P-nas Hearstas pažymi ir tų, kad kova

prieš komunizmų yra kova prieš ignorantus, 
'kurie siekia užgrobti valdžią, nuvertus so
cialinę tvarkų, įvesti chaosą ir žudyti taip, 
kaip kituose komunistiniuose kraštuose, kad

Penktadieniu, grumi. 13, 1933

KALBOS, DAINOS IR GIE
SMĖS PARAPIJOS

1 VAKARIENĖJ

kaip kad buvo kun. J. Svirs- 
kas, kun. Juozapu šaulinską 
šisai primena savo rimta ir 
patraukiančia šypsena mūsų 
buvusį klebonui. Džiaugiamės

Tat, kai prasidės “Draugo” kontestas, 
visi, kuo tik galėdami, prisidėkime žodžiu( 
ir darbu, kad kontestas būtą pasekmingas.
Katalikiškos spaudos platininio darbas iene- 
bus vien į “Draugo” kontestą įstojusių, bet 
visos mūsų visuomenės- reikalas.

• ♦ •
Kuomet Italija jau užėmė geroką Etio

pijos dalį, tuomet prancūzai su anglais su
tarė pasiūlyti taikos planų- ir spėjama, kad 
jau dabar MussoJinis padarys tą “malonę” 
ir pribus tą planą kaipo basę deryboms. Bet 
kol derybos įvyks, italai dar daugiau etio

tod likusi, Etiopijos dalį pasidalins tarp nk«’ savo klas- portuojaiua ir laimi soKnun- latlydMas S va,, vakare n- stt toje puotoje v suomei būt
savęs Anglija iv. Prancūzija. Taip tai yra | liūgais kaimynais. Santykio. gai. i visais Šv. Jurgio parap. ko- S»la^V kalbų, skambių dain
vykdoma pasaulyje taika. !m« P^djus, Lietuvos ekono- Sūrių yra įvairių rūšių: mitetais. Juos pasitiko visi.®ei luiksu,V vaidinimų. Bet

. . • * ♦ į murėjo būklėje pasireiškė siau svarui Tilžės sūris 21c., Bakš-imūsų parap. komitetai, ir ta ^iniet to visko nebebuvo: vie-
bas. . teino 23c., olandų (Seniau Ge-1 proga atsisveikinimo žodį ta-ltoje linksmU k^ų, buvo Iiū-

Igaudiškio arba Jurbarko va-|,.$ jo Malonybė pral. Krušas. (,ni Pnsim,nuuai a- a- lnflsU 
z, ,buvusio vado kun. Juozaiioniuo iKMCiar B.U.VI nico uoiyo --________ «-______ -- OHUlinsKUl 1

pradėjome indis iniciatyvos Seresnit ir žinol"a b‘»nK^ Į sėkmingai darbuotis šv. kuris trems gražiems
, rinų. Čia išduodamos kainos , , • • • - ,__ •. , nuveiktiems darbams vadova-

Lietuvos Ūkis Amerikoje
Šiandie visi nusiskundžia koje. 

sunkia ekonomine būkle. Lie- Tenai sviesto svaras 20c.,
tuvoje toji būklė yra tuo sun- pridėjus 14c muito, susidaro b- esame dėkingi Jo Eminen- į -----------

i kesnė, kad vokiečiai, Kurie '4Oc. svaras sviesto. Pereitų rijai Kard. Mundelein už pa-1 NORT11 S1DE. — Kaip kas 
labai daug pirkdavo iš Lie-! pavasarį sviesto kainos Eli- skyrimų tinkamiausio mums metai, taip ir šįmet northsi- 
tuvos maisto produktų, * dėl ropoję buvo labai žemos, tai dvasios vadovo. Kun. J. Sau- diečiui rengė savo metinę va- 
Klaipėdos kivirčo, uždarė sa- !‘Pienocentras’ galėjo į Ame- linskas užėmė klebono vietų karionę, kur pasidalino įspū- 
vo sienas. Neląiipinga Lietu-trikų eksportuoti vieną milijo- gruodžio t) d., pirmadleių. bu- i džiais praeitų metų nuveiktų 
va tuomi, kati savo protink- nų svarų sviesto. Su sūriais vo iškilmingai jo paties Jo darbų ir nutiesė planus utei- 
tams nejieškojo tolymesnių ri-i sunkumų nėra jokių. Juos eks- Malonybės praloto M. K ruso ties darbams. Toje tai-minė

toje puotoje visuomet būva 
nų

Illinois ir chicagos jiolitikieriai prade
da bruzdėti. Rengiasi prie kovos, kuri ža- sietuvos sunki būklė tiek ,

. . . ........ ... ... a ' .. -i-ii . dinamas) 2bc. du esama dar Polinkėin Vnn lda būti didelė ir plonu. Laikas ir ketu- mus paveikė, kad mes patys . ... * rannnejo kur. ,j.
viams politikams rengtis, kad būsimuose r___ „___ ____ _____ „ . __ .

— pradėjome privačiu budu 1 J 1 kolų parapijoje, gi komitetų . . . . .. , .. .» , . . . . — urmu perkant proraiktus -• . , .. vo.uetoje skambių dainų, nutrauktus Lietuvos maisto pro r * prašė vieningai darbuotis su , -iv
, ... . . 1 __  Su niuitii ir su oervežiinu 7. , , vo liūdnos giesmes, kurios bu-,duktus. lai greitai suprato ‘ u-l • klebonu, o anot praloto jūsų Olli,„t, • • - , iT. . f, .Perkant tuos produktus- po ’ ... .V- .. * vo aukotos irgi musų brangiam]Lietuvos bendrove ‘Maistas ' ....... , 1 parap. zydete žydes. Kuomet;,

rinkimuose šiokį tokį vaidmenį vaidinti ir 
šį tą laimėti.

LIETUVĄ APLANKIUS 
Bato L. Simutis .. ■

. = svarų kitų iš' vietiniu krautu- ' buvusiam dvasios vadui ir Ku-
ir suskubo atsiųsti savo at-| . ‘ ‘ atėjo laikas bridgeportlečiams r;o ia„ mūsų tarne nehehnvn, . . , , vių reiks mokėti žinoma po ke- . ... . 1,0 -)du tarpe neDeDuvo.stovą t Ameriką. Šį Maisto Į, ._____  atsisveikinti su savo mylimu žodžiu sakant visas vakarolėtų centų ant kiekvieno sva

ro brangiau.
Muitas New

žingsnį tetenka pasveikinti ir 
palinkėti,’ kad ir panašios Lie-

Pasaulio Lietuvių Kongreso atstovai su- tuvos maisto produktų ben- Muitas New \oike Imamas 
silaukė pagalbos iš įvairių Lietuvos v i šuo-' d rovės, kaip ‘Pienocentras’ ir sbaip: uz svarų n.-ėsos 3c. ir 
menės sluoksnių. Pagerbė juos ir karinome-j kitos kurios savo išdirbinia- Vlenas ketvirtadalis cento 
nę, pasikviesdama į pailgimų ir surengdama •ms jieškotų rinkų Amerikoje; (reiškia už keturis svarus 
paraitą Linksmakalnio aerodrome. atsiųsdamas savo agentus 13c). Paskui tiek pat ima mui-

Šiandie lenkai Ameriką už- tinė taksų, taip vadinamų 
Įverčia savo maisto produktais,! ‘Lompensation Tax , kuriuos 
jčekoslovakai ir japonai viso- P>n*KUs» sumoka Amerikos ta
kiais visokiausiais niekine- >'7ueriams„ kad . u neaugintu

KARIUOMENĖJ PARADAS dvasios tėveliu, tai daugelio programas ir visos kalbos nu- 
akyse pasirodė ašaros. Tikrai vo pašvęstos atminimu* musų 
buvo jaudinantis momentas, rr buvusio klebono. Muzlkalę 
mūsų naujo tėvelio kun. J. progranio dalį išpildė parap. 
Šaulinsko akyse pasirodė kri- i didysis choras ir mokyklos 
kštolinės ašaros. Bridgi portie vaikučiai seselių prirengti, 
čiai skyrėsi su siausmu šir- Phniiausiai vaikučiai suilai- 
dvse, gi mes northsaidiečiai navo liūdną dainelę “Kur 
komitetai džiaugėmės sušilau- Mūsų Tėvas?” Toliau po ke
kę naujo, energingo ir suma-1 liolikos kalbų tas pat vaiku- 

Pervežimas ir kitos naus dvasios vado. Likę vieni, j f choras sudainavo “Ko 
northsaidiečiai dai kilk juisi-; dndi berželi? ’ ir Susirin

kom, bet nėra Jo”. Gražias 
pasidalinę keliomis kalbas ‘pasakė P™™lndami
skirstėnms. Buvo ,a- 1 ir kl<flxm* a‘«‘>’k‘a’‘ Z*"1“- 

nuotaika Unkė ’kas ir dentlstas B- Nausėda.
iietuvus tėvynėj sveikina .Aleksoto sau- £ —™ Inėsos svaias čia daug ptge, jon.e klebonu, greitai .psipra- *£

taip nis už tos Pat rūMes mėsos sti ir vadovauti mums visuose, dmantiai sunarna o vy ų c
, svąrą Amerikoje pagamintų, darbuose. Lietavytis - (Tęsinys 3 pusi.)

Į- - i, - ■ ■ ■ -- ■
Kas nori susirašyti su

Tai buvo rugpiūčio 13 dienų.
Paradas prasidėjo 2 valandų, bet jau 

12 vai. visi keliai, vedanti per Aleksotą į ,
aerodromą, buvo pilni dideliausių žmonių' . t . . rvvnli
minių. Rodės, kad visas Kaunas pasijudino j kiaĮs- Ir visĮ padalo didelį fe 
kažkokiam nepaprastam įvykiui. Daugybę? pinigą- Lenkai turi sudarę pla i ui os _
automobilių, autobusų, tūkstančiai pėkščių. čiausį savo biznio tinklą. Dau svar3 suno reik,a Inoke( <c- kalb<‘jo su savo naujuoju ga 

. gelis lenkų krautuvninkų te- n‘*ra j°k*V taksų. Ir vis- nytoju,
Vytauto Didžiojo tiltas (per Nemuną) Ra Hk lenkižkag tiek, sumokėjus ir muitų ir mintimis skirs

buvo papuoštas vaitais su užrašu: Brolius 1 lenkišku krautuvių taksas ir pervežimą Lietuvos bai linksma nliotnvin, kes. »ana įeiikisKų krautuv ių, F ....

atseina 2c svarui, l'ž

liai”. Karo aerodromus taip pat buvo pasi 
diavoa' ple

vėsuoja, vainikai, gėlės, sveikihlniai visūr 
lyg kokios didelės šventės nuotaika. O žmo

žudoma. Katalikų Bažnyčia stovi už laisvę,
už teisėtumą ir lygybę prieš įstatymus. Ji '• pnožęe. Kur bepasisuksi, visur 
stovi už taikų ir tvarkų, už šeimos, nuosa
vybės ir žmoniškumo teises.

Heav<t rašų ir tą, kad jis pats nėra ka
talikas (protestantas), tačiau linki, kad vi
sos kitos bažnyčios |iasektų kilnų Katalikų 
Bažnyčios nusistatymų, nes ji apima baž
nyčios puri igas visoje pilnumoje.

Prie p. ilearsto gražių ir teisingų žo
džių reikia pridėti ir tą, kad Katalikų Baž
nyčia visuomet stovėjo, stovi ir stovės ne 
tik prieš komunizmų, liet prieš kiekvienų 
blogų apsireiškimų, kuris kenkia valstybei, 
visuomenei ir žmonių sielų išganymo darbui.

nių, žmonių!... tikrai jūros.
Lietuvos kariuomenės pasirodymo pa

matyti atvyko ne tik kongreso atstovai ir 
šiaip užsienio svečiai, bet vyriausybės at
stovai, karo vadovybė, diplomatinio korpu
so nariai (kurių tarpe man teko sėdėti).

kitataučiais. Mes irgi 
turinte padarė P * •

Iki šiol teko traukti maisto 
produktų iš Lietuvos dviejų 
bendrovių — ‘Maisto’ ir ‘Pie
nocentro’. ‘Maisto’ produktai 
yra pirmos rūšies: daug ge

to-

mis bendrovėmis tiesioginiai, ' 
gali kreiptis tiesiog į ‘Mais
tą’ ar ‘Pienocentrą’ Kaune. ' 
iki šiol Marianapolio kolegi-

oi

KOKIUO TIKSLU?

SoK-ialistu dienraštis, atakuodamas ku
nigus ir bendrai katalikus, primesdamas 
jiems lietuviškumo «tokų, pamiršo )>asakyti, 
ką gero socialistai yra padarę Lietuvai ir 
lietuvylnū jwlaikyti? Atsakymai yra — nie
ko, dėl to apie save ir nekaltu. Jie tik ki
tus šmeižia, stengiasi trukdyti dirbantiems, 
kurie milijonus dolerių Lietuvai sudėjo, vi
są eilę gražių įstaigų lietuvybei palaikyti 
pastatė ir užlaiko.

Katalikai, žinodami, kad nei Grigaitis 
nei jo pakalikai, savo laiku pasisakę nė cen
to IJetuvai neduoti, nepirko nei Lietuvos 
Paskolos Bonų, nei aukojo Uetuvai ir nei 
cento neįdėjo į Amerikos lietuvių įstaigas, 
j jo šmeižtus nekreipia jokio dėmesio. Jie 
žino, ka«l socialistų tikslas yra griauti ka
talikų įstaigas šmeižti katalikų vadus, kad 
tuo būdu sėkmingiau išplatinti savo šlamš
tą.

• • A
l'ž ĮMiros dienų prasidės mūsų dienraš

čio kontestas, į kurį įstojo keliosdešimts vei
klių spaudos platintojų. Jie dirbs ne sau, 
bet dienraščio naudai. Dėl to paremkime juos.

Kpanda vaidina labai svarbų vaidmenį 
mūsų visuomenės gyAcųime. Kas ją platina, 
tuo pačiu stiprina mūsų religinį ir taurinį 
judėjimą, čia. žinoma, kalbame ne apie kito
kią, bet apir religinės ir tautinės krypties 
spaudą prie kurios priklauso dienraštis 
“Draugas“.

Kiekvienas susipratęs katalikas turi ne 
tik pats prenumeruoti katalikišką laikraštį, 
bet rūpintis, kad visi katalikai remtų savą, 
katalikišką spaudą.

Kariuomenės parado programa tikrai bu
vo įdomi. Matėm pėstininkų mankštą su šau
tuvais, kautynių puolimą, figūrinius važi
nėjimus su patrankomis, išvažiavimą į atvirą 
karo poziciją šaudymą iš patranką gusarų 
eskadrono kirtimus su kardais, su ietimis ir 
ratelių žaidimus, karo lėktuvais skraidymą 
ir t.t. Užsienio lietuvius jaūdind gražus ka
reivių dainavimas^ ypač šios dainos: “Leis
kit į tėvynę”, nes “svetimoj šalelėj nemalo
nu, ne”. Raitelių begalo miklus pasirody
mas visus stebino ir minioj sukėlė didžiau
sio entuziazmo.

Bekeliant .ovacijas raiteliams, padangė
je jiasirodė lakūno Pyragiaus sklandytuvas 
(lėktuvas be motoro), įraukiamas vieno lė
ktuvo. Tai patraukė visų dėmesį. Sklandy
tuvą atkabino nuo lėktuvo ir paleido jį vie
ną. Jis gražįai jiaskraidė padangėj ir laimin
gai nusileido aerodrome. Tai buvo tikras 
siurpryzas žiūrovams, nes programoj tai ne
buvo numatyta. Pyragių su jo sklandytnvu 
atvilko iš Nidos, kur veikia sklandymo mo
kykla, to paties Pyragiaus vedama.

resni už Svvifto, ^rmouro ar traukusi sau produktus ur- ' 
kitų žydų kompanijų parduo- nui> perdavėja} biznį p. Kaži- 1 
damą mėsą, ir antra žymiai inįerUi Vilniškiui (423 Grandį 
pigesni. Menkiausios rūšies ISt Brooklvn, N. Y.), pas ku-, 
mėsa, kaip paprasti baltieji galima užsisakyti kokių lik
lašiniai, kainuoja bevelk tiek 
kaip ir Amerikoje, bet geres
nioji rūšis, pavyzdžiui kum
piai, nepalyginąmai geresni ir 
pigesni. Ir kajn mums duoti 
uždirbti Amerikos žydams, i-

produktų norima ir mažiausiu 
kiekiu. Šiam visam bizniui iš
plėsti, kuris galėtų duoti Lie-

r
r i

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kauti. Pamatęs kelis pažjsta- 
■ -__ mus sušuko:

tuvai milijonus dolerių peino,! šnekama, kad prie to-kio < _ geį, vyrai> ar ja ne_
turėtų susirūpinti Lietui os i progreso, koks dalrar dedasi j tinote, kad ant Bum bum stry- 

. konsulatas NeM Yorke. i rie aut svieto, neužilgo sulauksi- ifo ivvko liaisi žmofiržuilvstė i raant pnatefflfe rūiies pnaiu- kons„|ato g^i būti priskirtas'‘ ’ ^«gzud58te.
ktus, kuomet pigesne kaina ir j £niOgUSj kuris šį visą biznį!“ rojų” duos
geresnį produktą mes galime I vestų: jam būtų gera alga, J^u cieilistais, 
gauti iš savų žmonių! 'kitiems konsulatams gražus Būsimo

“rojaus” ant žemės.’

“rojaus”

Tą
ne balšavikai 

ale- progresas, 
čėsais vis-

ljasinių svaras kainuoja -pavyzdys, Amerikos lictuvia- kas priklausys nuo botinuko.
20c. Jų rsama įvairių rūšių,
labai gerų. Čia reikia pašte- dėlė finansinė pagalba, 
bėti, kad Viena jų rūšis sma- Artinantis Kalėdų šventė- 
rkiai atsiduoda dūmais. Tuo niSj padarykime gerą pasiryži- 
turėtų susirūpinti bendrovė ir lną _ ‘Reikalaukime lietuvi-

ms malonumas ir Lietuvai ūi- Užsinorėjai valgyti, paspau

įvyko baisi žmogžudy:
Tiems to tik ir reikėjo. 

Vienas išgirdęs kitam pasakė 
ir neužilgo visi žmonės pra
dėjo bėgti link Bum bum 
štryto. Pamatęs Itai Kurna; 
tuojau pagriebi' savo švarką, 
sakydamas: Nugi, bėgsiu ir

Sklandytuvui nusileidus, ])adangėj 
sirodo juodi debesys, vaivorykštė ir dar pro- ■ 
gramai ne visai užsibaigus užeina didelis 
lietus. Minios |msijudino bėgti, bet kur iš
bėgsi. Sulijo. Mudu su dr. Pakštu suskubom 
automobilin atbėgti ir pasijudinom Kaunan. 
Pakely sutikom mfv. J Cirištų, einantį su 
karininku M i ck e liūnu ir jo žmona (cfcica- 
giečio J. Mickeliūno broliu), kariuos parve- 
žėm į Kauną. ’ •

Lietuvai kariuomenė šauniai pasirodė. 
Ji sužavėjo visus užsieniečius. Ji mikli, iš
mokslinta, drausminga, drąsi. Kiek Lietu
vos gyvenimas eina lėtai, net sustingusiai, 
kas užsienietį šiek tiek erzina, tiek kariuo
menėj matyt judrumo, gyvumo ir drausmės. 
Lyg tai ir kontrastas, bet jis Uetuvai rei 
kalingas.

tą neigiamą ypatybę pašalin
ti, kad neužkirtus kelio ge
ram produktu). Patsai gra- į Lietuvos Ckį! 
žiausis ir ar tik neplglausis 
‘Maisto’ produktas tai vydas 

P®-i lietuviškas kumpis po 30c 
svaras. Kumpini be kaulų, vi
rti, po keletą svarų hermetiš
kai uždarytoje blokinėje, yra 
patogiausia pirkinys. Jie turi 
pas mus geriausio pasisekamo.

liuką ir — atsirado bačkutė, 
škų produktų’ — ir paskelb-!Reikia kur važiuoti, pasau
kime rimtą šūkį — ‘Kelkime dei >botinuką ir — automobi- 

J. N. j liūs. Gaspadinėms namie jo- 
|kio darlm nereiks dirbti: rei
kės kas nors atlikti, užteks

dei botinnką ir, štai, stalas
su garuojančiu valgiu. Užsi- v . ,v .... .. , . as pažiūrėti, gal, istiesų antnorėjai gerti, paspaudei boti- „ . . . „Bum bum stryto įvyko žmog

žudystė.

NAUJO KLEBONO 
SUTIKTUVĖS

NORTIl STDR — Teisiu- į
gai lietinių sakoma: per sKau 

Tą patį galime pasakyti apie smus į garbę, po audros gie-
skilandžius, dešras tr k'Cus 
lietuviškus
kurių Amerikoj negausi 

vi

dra, po liūdesio džiaugsmas.

tik boitinūkas paspausti ir — 
spakaina.

Ale kol tokie čėsai ateis,

ftale mano namų Grigas Di- 
šė turi hardvare storą. iVre- 
ną sekmadienį išėjau su Di- 
še pasivaikščioti. Prie vienų 
namų susitikom diktą moterį. 
DiŠė nusiėmė kepurę ir že
mai galvą palenkė pasveikin-

Chicago Tribūne karikaturis- |damas su alo.
tas llolmes yra padaręs jau 
šiems čėsams jmtogių namu 
plaiši vietoj Šiandieninėj, l:aklttusia11 UiM"'

— Ar tu ją pažįsti f —

mė8oa skanėsius, Tas atsitiko ir su northsai-'
diečiais. Nors dar nenudžiūvo 

Pienocentro* bendrovei su nuo veidų ašaros, nenurimo

kranų, įvesti' — Ba, kur nepažinsi. Tai 
tris: vieną kraną pieno — geriausia mano kostumerka.
vaikams, kitą lemonado — Kasdien ji pas mane perka*

produktais eina sunkiau. Pie
no produktam.*? ir kiaušiniams 
su persiuntimp sunkoka —

širdis, neišnyko iš atminties
1 mikun. J. Svirsko rimtai šypsą-1 

ntis veidas, kaip štai Svysie

žmonai, o trečią alaus — vy- naujas dišes, kurioiųis savn 
vyrui galvą skaldo.

greitai genda. Sviestas dabar'Įėjo giedri laimės saulutė, ksi S.'»|i Jonas Komas prie Geriausias jūsų tavoršČius 
it Europoje labai brangus, sulaukėme mūsų buvusio kle- lango ir žiūri į praeivius. Be-p ra tas, kuris viską apie jus 
daug brangesnis negu Atnert-' bono gerą draugą ir nmtą, žiūrint užsinorėjo jairi pajud-lžino ir vis dar jus myli.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
NORTH SIDE ŽINUTĖS

WEST SIDE mti nežinomą, remkime sa
vuosius. Taipgi visada atmi-...................... , . . .pirmininkai ir buvo pa- nkime remti tuos, kurie Drau , .

Praeitam “Draugo” penk
tadienio numery buvo pažy
mėta, kad J. E. vyskupas Ma
tulioniui buvo suaukota 72 
dol. Dar Šv. Antano dr-ja pa
aukojo 10 dol. Markevičių šei
ma 5 dol., kiti po mažiau. Vi
so sudaryta lygiai 100 dol. 
Girtinas žmonių duosnumas. 
Jie rodo atjautimą daug ken. 
tėjusiam už tikėjimą. Žmonės 
patenkinti J. EL vyskupo Ma
tulionio atsilankymu, Jo nuo 
širdžia prakalba, o garbinga
sis svečias išsivežė gerus iš 
vestsaidiečių įspūdžius. Kleb. 

kun. Boreišis visame kame pa- ■ -

ge” garsinasi arba “Draugą“ 
skaito.

Tenka vis plačiau išgirsti 
visokių paraginimų, kad vest- 
saidiečiai stotų į “Draugo” 
kontestą ir padarytų toj apy
linkėj tikrą apšvietos kampe
lį. Nėra abejonės, kad susida
rys galinga spaudos platinto
jų armija. Taip ir reikėtų.

Bijūnas

EAST SIDE
UŽUOJAUTOS ŽODIS

darytas pranešimas apie pra 
ėjusį parap. bazarą ir kurios 
draugijos už geriausią, pasi-' 
darbavimą bazare gauna dova
nas. Dovanos ir buvo draugi
joms išdalintos. Pabaigoj bu
vo majestotiškai sugiedota 
“Avė Maria” C. Gounod. So
lo dalį išpildė F. Plančiūnie- 
nė. Ši giesmė btivo pašvęsta 
išimtinai a. a. kun. J. Svirs- 

• ko atminčiai Kuomet ją cho- 
i ras giedojo, tai vfsa publika 
I buvo paprašyta atsistoti. Į- i 
įspūdingiausias momentas bu
lve tai, kuomet ant scenos pa
sirodė blankioje šviesoje mo- j 
kyklos vaikučių ir ministran-

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
ras “Liūdnas Balsas” vieti
nio varg. N. Kulioi prireng
tas. Po to kalbėjo visi drau-

s* • 5 —•a
a

tės apšvietimą”. Apie veika
lą hš Čia nerašysiu, turite pa
tys būti ir matyti. Pamaty
mas kainuos tik vienas kvo- 
teris. Visai mažai palyginus 
su taip gražiu perstatymu. 
Vakaro pelnas bus sunaudo
tas vargšams remti. Mat La
bdariai nori Kalėdų dienoj su
teikti kiek daugiau pašalpos 
vargšams.

Neskupėkite, kas galite at
silankykite. Praleisite gražiai 
laiką, o tuomi ir vargšus su
šelpsite. Kviečia visus.

Labdarių 3 kp. Valdyba

REMK1TE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

A

Gilios užuojautos žodžius tų apsuptas kun. J. Svirsko 
reiškiame Dapkų šeimynai, dėl paveikslas; svetainėje pasida- 

SLRKA 265 kp. įvykusia- mirties mylimo vyro ir tėve- rė mirtina tyla. Tik yJennr ki
mo susirinkime daug aptarta 4*°’ ‘
reikalų. Išrinkta nauja valdy
ba. K. Mišeikis pirm., Pr. Ke-

D. K. S. R. ttr-ja pijos salės taisymui, 
t Pirm. kun. J. Čižauskas gra 
žia kalba padėkojo rengimoblaitis pagelb. ir ligonių lan- Fa™PU<» Nazaras baigėsi 

kytojnm, M. Santaris fin. ra- 8 d. PųsekmOs mu- komisijai ir visiems atstovą
štin., J. Zemanauskas nut. ra- 
štin., kasos glob. J. Keblaitis 
ir J. Ratkus, koresp. Petronė-

noma bus geros.

Spaudos Rėmėjų dr-ja kvie-
tė Stanuliene, M. Šimonis, V, Sla viaas ka«»HkKkas <lr->s 
DanescviSins tvarkdarys, da- be! organbadja* iSrinkti nau- 
ktaras kvotėjas d-ras A. G. jus atstovus į Šių dr-jų atel- 
Sack. Svarbūs kuopos nutari
mai, tai mirus nariui vietoj 
gėlių užprašyti šv. Mišias. At
siminus, kad praeitas kuopos 
vakaras davė pelno kuopai ir

nantiems metams.
Sekantis susirinkimas įvyks

sausio 7 d. 1936 m.

Santa Claus Evajastone, Chicagos priemiestyje. Vietos Cliamber of Commeree 
pastatydino užburtą pilį ir Kalėdų eglutę.

tur buvo tylus girdimas verk- korespondentus dar uoliau pra lengvų gėrimų. J. Zaura ma
gmas. Ir taip liūdnoje atmos- nešinėti žinių. Naujasis kiebo- tyt, mandagus žmogus, vi- 
feroje užsibaigė metinė para- nas taipgi pereina į kolegijos sienas gerai patarnauja. Cice-
pijos vakarienė. Lietuvytis ir seminarijos rėmėjus.

ms \ už gražų pasidarbavimą. 
Tuomi ir baigėsi susirinkimas. į

M. Aukščiūnienė, rašt.

LIETUVIS RADIO DAI
NININKAS

parapijai, nutarta gavus pro
gą vėl surengti vakarą. Iš
rinkta komisija iš penkių as
menų.

Detroite automobilių nelai
mėse daug gyvasčių atTrna. 
Šimtais važinotoių gauna pa
baudas. bet visvien žmonės 
mažai kreinin domės. Automo
biliais važinėia kain nroto ne-

SPAUDOS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

NAUJASJ1ĖMĖJAS
“Draugą” aplankė su įvai

riais reikalais naujasis Sv. 
Mykolo parap. klebonas gerb. 
kun. Juozapas Šaulinskas. 
“Draugas” naujam klebonai

CICEROS MS
J nečiai džiaugiasi susilaukę 
naujo gero parapijono.

Linkim gero pasisekimo.

NAUJAS BIZNIERIUS
“TĖTĖS APŠVIETIMAS” 

CICEROJ?

Gruodžio 15 d., sekmadienį 
7:30 vai. vak. į parap. svet, 
atvažiuos gerb. kun. A. Va-

CICERO. — Jonas Zaura, 
čikagietis, atidarė biznį Cice- 

pažadėjo talką jo daugerio- roj, adresu 1447 So. 50 Avė. 
puošė darbuose. Iš savo» pusės Jo krautuvėj galima gauti • ^an^us Sn savo grupe artis- 
klebonas pažadėjo remti‘Drau saldainių, cigarų, clgaretų, i Par°dys ciceriečiams ‘‘Tė- 
gą’, žadėjo paraginti platln* mokyklų vaikučiams visokių i 

o reikmenų. Taipgi ir visokių

FRESH
>111.K IS

BEST FOR 
COOKING

It9& Your Mosi 
Economical 

Food
MILK FOUNDATION, CUragt

Pirmadieniais lygiai 8 vai. 
vakare iš stoties WMBC dai
nuoja 15 min. lietuvis solis
tas Aleksandras Vasiliauskas 

į (Alex Wesley).
_ _ “” T-? 1 Detroito lietuviams yra cii-
D. K. S. R. dr-jos sns-mas , , ,.. , _ dens malonumas klausytis sa-įvyko gruodžio 3 d. Sv. Jur- , .. ., J . vo tautiečio gražaus damavi- gio parap. mokyklos svetai- TTV. . ... . . ; . , mo. Užtat mes jam linkimene,i, vadovaujant pirm. kun. . . . , . ,, ._ ’ ,, geriausio pasisekimo. M. AJ. Cizauskni.
Maloniai sutiktas, sus-man 

atsilankęs naujas atstovas Šv.
Jurgio parap. choro vedėjas 
muz. Bruno Nekrašas.

tojus dar uoliau platinti,

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 54 kp. metinis susirinki
mas įvyko gruodžio 5 d. Po 1

MAJOR COAL & COKE CO.

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

Office Vinewood 1-7677 
Res. Euclid 3074-J

8519 SOUTH ST. DETROIT, MICH.„m ™ ne- Krm. km j Čižauskas pa-: blv7 išrbikta“ vaM^a
tekų. Kasdien laikraSėiaf nil- ,:„us „„„ kaJų buvo lsrmkta valdyba
ni anie visokias neTatmes. Ke
liolika ir lietuviu kenčia nuo

tiekė laišką nno “Draugo’ 
vajaus vedėjo Ig. Sakalo, ku-

na.iKH ir ue.uvni Kw,a nuo Tiame kviečiama prisidėti prie M TT&dn
automobiliu sužeidimu Ir dąu- „Q;ori. Čižauskas, pirm. M. Uzda-
gelis nuvežta į kapines. • ’ | vinienė, vice pirm. — O. Bal-

_______ Laiškas perskaitytas ir pri- kienė, fin. rast. — R. Valat-
Šv. Antano parap. didelis imtas. Atstovai pasižadėjo da- kevieienė, nut. rašt. — M. Vai 

vakaras ivvks gruodžio 31 d. rbuotis, bet, kadangi sekan- čiūnaitė, iždininkė — A. Ste- 
Lietuviu svet. Bus suvaidin- <‘iais metais dauguma atstovų panauskienė, iždo globėjos — ! 
ta juokinga nauia komedija, pasikeis, todėl ir “Draugo” J. Šamulienė ir M. Valatkevi- Į 
Parap. choras lavinasi nauias vajaus planas liko nesudary- Į čienė, maršalka — B. Vaičių-1

sekantiems metams. Valdymui 
įėjo: dvasios vadas kun. J.

_______ —----------------

1?— *' - x
"il< f A

dainas dainuoti. Programas ta8,
labai įdomus, o po to šokiai Muz. B. Nekrašas trumpai 
ir sulaukimas Naujų Metų. kalbėjo spaudos reikaru.

_______ ! Vice pirm. S. Bukšaitė iš-
pas sava labai era- davė raportą iš buvusio Spau-

^Wai skamba Ateina šventės, dos dr-joe baliaus. Pasirodė, 
v Turime visokios rūšies lietu- kad gryno pelno liko $fil.72. 

vių biznierių. Vietoj kad re- Visas pelnas paskirtas para-

SUKYS - DOODY - ANT0N1SEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam l.lrtmIŠkun Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Oash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vfisulos, Automobilių,

Stiklų Ir LL

JOl IN P. EWALD 
I .OANS and INSURANCE

. Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgii io, rjba 
japdraudosqiį»Įugnies, vėjo, etc,. atsišauk, 
j 840 West 33rd Street

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOtINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
■ kaltinėje;

nienė, iždo prižiūrėtoja — O. 
Banonienė, jaunamečių vedė
ja — V. Čepelionytė, jauna
mečių globėjos — -M. Valat- 
kevičienė ir M. Vaičiūnaitė, 
Spaudos Rėmėjų dr-jos atsto
vas — O. Aksomaitienė ir V. 
Čepelionytė, kuopos korespon
dentė — M. Vaičiūnaitė.

Sveikiname ir linkime nau
jai valdybai geriausio pasi
sekimo. Korespondentė

George Verrast yra West Side menedžeris Regai Brew- 
ing Co. Kas norite sveikiausio ir skaniausio alaus, 
vartokite Regai Beer bačkose ar buteliuose, nes Regai 
alus padarytas naujoj moderniškoj Alaus išdirbtuvėj. 
Labai skanus ir prie to, daryme naudojami apyniai iš 
kitų kraštų. Todėl, savo gerovei reikalaukite Regai 
alaus pas M r. G. Verrast.

3220 Bellevue Avė.
Tel. Plaza 1OOO

DETROIT, MICH.

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS
Nuo 1799 m. tf katančiai žmonių atgavo savo normalę sveikatų 
po Ugų avtų luntė'lmo nuo visokių vidurių skausmų, kaip lai, 
užkietėjimo, r.eviri'Hriino, gaso ir per daug rūkStles, kurie yra 

priežastys tokių ligų kaip, aukšto kraujo spaudimo, reumatizmo, 
dažnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido ir kūno, skausmų 

nugaroj, kepenų, inkstų ir pūslės sugedimo, nuvarginto, nemie
gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo šių ligų nevartojo
jokius žmonių - padarytus blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; Jie vartojo Gamtos pagamintų vaistą., šis stebėtinas 
produktas auga ant aukSdlaustų kainų viršūnių, kur prislsemia 
savyje visus gydymo elementus ir vitaminus iš saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skansenuose.

Yra sudaryta iŠ 19 rūšių naturallfikų lapų, grūdų, uogų ir žiedų 
moksliškai ir proporcijonallfikai sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
LION CROSS HERB TEA.

L.TON CROSS HERB ARBATA yra skani, stebėtinai paveikia i 
Jūsų sistemą ir yra net Ir vaikučiams saugi. Sutaisykite Ją 
šviežią kaip blle paprastą nrbatą ir išgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą | dieną, karštą ar šaltą.

Vieno dolerio gydymas atlieka stebuklus; išrodote ir jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepasižistate su naudingomis pasek
mėmis šios naturališkos gyduolės LION CROSS HERB TEA 
tuojaus pamėginkite ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus jums sugrąžinami.

Pamėginkite ir Įsitikinkite su mūsų pinigų grąžinimo garaneija.

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

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

Llo - Pharmacy, 
1180 Second Avė., 
N, Y, City, N. Y. 

Gentlemen:

Dept. 3656

Enclosed find $.....................for whleh please send me. .
treatments of the fainons LION CROSS HERB TEA.

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

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

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

tlTTLE BUDDY By Bruce Stuart



DRAUGAS Penktadienis, gruod. 13, 1935

Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBĖ
Vertė Jonas K m i tas

(Tęsinys)
GIRTULIS: — Ar gi negirdėjau tave 

sakant, kud tu ryji naujas knygas, skaniai 
valgai poezijų ir nori suvirškinti įstatymų 
knygas f Ar gi nosy k j esi sakęs, kad kny
gose yra daug skonio, maisto ir pipirų! Ar 
negali tuoini maitintis!

DAVIS: — Bravo, Girtuli! Puikiai iš
sprendei Eusebijaus pragyvenimų, bet kaip 
gi su kitais?

GIRTULIS: — Na, Strigilis gali sau 
turėti tvartus su arkliais, Funatus virtuvę, 
o aš — skiepų.

TARNAI: — Ne, ne; skiepas turi būt 
bendra nuosavybė.

URSULUS: — Tas viskas labai gerai, 
bet kaip mes tų paveldėsime? Ar Euphemi- 
jus tų viskų mums atiduos? .

GIRTULIS (lyg abejodamas ir svarsty
damas): — Na, čia tai jau aš tikrai nežinau, 
kas daryti. Ar kartais nepadegus namus —

URSULUS: — Ne. Mes tokiu būdu su- 
naikvsime savo turtų.

GIRTULIS (į šalį): — Skiepas nesu
degtų. (garsiai). Bet vis gi tai būtų kilni 
priemonė mūsų teisėms įsigyti.

DAVIS: —- Žinoma. Prie to būtų daug 
smagumo.

EUSEBIUS: -— Palauk, Girtuli, užteks 
tos kvailystės. Pertoli nuėjai. Nori virsti iš
daviku. Draugučiai, jūs negalite nė svajoti 
taip kvailai ir niekšiškai pasielgti.

URSULUS: — Na, tai nors turėkime 
tiek smagumo ir padegkime keno kito na
mus. Tai nors tuom atsilyginsim ųž savo 
skriaudas.

TARNAI: — Keno namus reikia padeg
ti?
x GIRTULIS: — Man patinka tas suma
nymas kaijio smagus žaislas, kad kiek už- 

* inirštume savo skriaudas. Pažiūrėkime, o, čia 
yra keli netolimi kaimynai Jie gerai pasi
turį ir turi gražius namus. Ir nekurie jų 
tarnai gal norėtų pamatyti gražų gaisrų. 
Kodėl mes negalim jiems to smagurio pada-

” ryti?
EUSEBIUS: — Delko?
GIRTULIS: — Ugi dėl penkiasdešimts . • • •. priežasčių. Visu pirma, jie negauna mėsos, 

kaip mis gauname. Jie turėtų valgyt jau
tienų.

VERNĄ: — Žinoma. Tai svarbiausia 
priežastis. Kas daugiau?

GIRTULIS: — Taigi jie Į mus nepana
šūs. Nėviens jų nedrįsta kalbėt apie pade
gimų savo ponų namų, kaip kad mes šne- 

. kame. Mes esame laisvi.
EUSEBIUS: — Ir mums gerai.
DAVIS: — Taip, mes laisvi ir mums 

gerai. Tokie dabar laikai. Mes esame už de
mokratijų. Ar ne?

VISI: — Žinoma, žinoma! .
GIRTULIS: — Mes nepaisom ponų ir 

perdėtinių, ar ne?
VISI: — Žinoma, kad nepaisom.
GIRTULIS: — Ir mes galime išmesti 

juos pro langus, ar ne?
TARNAI: — Mes juos ir išmesim.
GIRTULIS: — Pradėjus nuo Prokulio

— O! štai ir jis ateina. (Nušoka nuo kėdės 
ir palenda po stalu).

Įeina Prokulius. Visi sumišę ir nusigan
dę.

PROKULIUS: — Na, vyručiai, kų reiš
kia šitas keistas posėdis? Kaip jūs oia visi 
susirinkot, vieton savo darbų dirbti? Pra
bilkite kas nors. Aš čia girdėau užtektinai 
trūkšmo.

DAVIS: — Matote, ponuli, šiandie liūd
nos sukaktuvės šitoj šeimynoj, tai ir mes čia 
susirinkom, kad pareikšti užuojautų' ir ap
svarstyti savo skriaudas.

PROKULIUS: — Jūsų skriaudas?
VERNĄ: — Tai yra, mūsų teiaėa, poauli.
PROKULUS: — Dar geriau. Tai čia tur 

būt Girtulio darbas. Aš tikrai girdėjau jo 
balsų. Kur jis?

DAVIS: — Jis išnyko, ponuli. Bet aš 
manau, kad jis labai toli rienuvyko.

PROKULUS: — Jis bus pagautas ir nu
baustas (Girtulis iškiša galvų iš po stalo ir 
grūmoja su kumščia Prokuliui. Tas jo nema
to. Visi juokiasi). Ko jūs čia juokiatės! Čia 
bus 'ne juokai, aš jus užtikrinu. Bet, kai jūs 
čia susirinkote, aš galiu jums pranešti nau 
jienų.

VISI: — Kas atsitiko!

Pasaulis Ginkluojasi VAKARIENĖ

Niekada pasaulyje nebuvo Į moderniškai ginkluotų karių 
tiek daug pagaminta ginklų,• ir 126 lėkt. 
kaip dabai’. Ar didelės, avį Austrija — 150,000 gerui 
mažos valstybės, vis kiekvie- moderniškai ginkluotų karių

Belgija— 400,(MK) gerai mo-j HOSELAND, ILL. Š\ 
derniškai ginkluotų karių įr|Kaz. Akad Rėmėjų įvyko va 
200 lėktuvų. karienė gruodžio 1 d. Vi-ų

Šveicarija — 300,000 gerai Šventųjų parap. svetainėj vi

tinių seselių išlavinti. Labai 
puikiai sulošė. Programų ve
dė klebonas kini. J. Paskuos 

Kalbėjo udv. Maicelu,»ilS.
kuu. V. fr.’inauskas ir grali. 
Ra >is. EI. Plekavičiūtė jiadai- 
iiuvo “Pasėjau kanapę,” ako- 

nuolyno naudai. Svetelių bu- . v'pūliuojant varg. Rakauskui 
vo gana dar*/. Programų iš Programas baigėsi Tautos lii- 
pildė mokyklos mokiniai vie liniu.

j Ir tautos neturi taikos be 
'ginklo ir negali turėti ginklo

-s.. . . . . ibe išlaidų, o išlaidų be mo-PROKULIUS: — Tiktai tiek, kad jūsų'kes£Į 
l>onas neseniai pamylėjo vienų ubagų.

VISI: — Ubagų?
PROKULIUS: — Taip, ubagų, kurs va 

dina save pakeleiviu, ir nor^priimti jį į savo 
namus ir vaisinti jį geriausiais valgiais ir
gėrimais. Jis taip liepė, ir jūsų vergiška pa-:na var° aavo tautos ginklą-1 ir 100 lėktuvų. niihas.
reiga tam ubagui tarnauti. rimo programų, kad kaip nors Vengrija — 300,(KJO gerui j Kadangi neguli būti ginklų

URSULUS: — Tai tikra sarmata. Į daugiau ginklų įsigytų. Visa moderniškai ginkluotų karių, įsiūčių, (aį kokias išlaidas
DAVIS: — Mes to nepakęsime! Tai ne

galima!
VERNĄ: — Mes negalim to daryt. Tai 

mums pažeminimas 1
PROKULIUS (pašiepiančiai): — Bet jūs 

viskų darysite, kad tam elgetai būtų gerai.
DAVIS: — O, taip, nėra abejonės!

Europa ginkluojasi, sakyda- i Bulgarija — 600,000 gerai 
nia: mūsų pareiga būti ne tik - i modemiškai ginkluotų karių, 
tai stipriems ginklu, bet jnes Graikija — 225,000 gerai 
turime būti išdidūs dėl mūsų ' moderniškai ginkluotų karių 

■ginklų jėgos ir tik su ta jėga,! ir 119 lėktuvų.
jeigu bus karas, mes laimėsi 
nie, o tuo .laimėjimu mes duo

Šv edija — 100,000 gerai mo
PROKULIUS: — Kai jis miegos, taį /-i - -u-, deniiškaį ginkluttų karių ir

jūs būsite ramūs ir tykūs, kad jo neprižadirft. is.u,.‘e pasauliui. Mes is- j lėktuvų.
.VERNĄ: — Žinoma, žinoma! .tikimi tai mūsų ginklų .jėgai., Norvegija — 100,000 gerai
PROKULIUS: — O kai 

jam nunešt kokių gardumy
nia, jam viskų pristatysite, kad jis būtų statyti savo ginklo jėgų (iš j Baltijos valstybės- 

prancūzų karo spaudos):

žinoma! , . . tatmusų ginsiu .jėgai. Norvegija — 100,(MM) gerai
ii jūsų ponas lieps ^i šio laiko Europos valsty- Į in(Xjennškai ginkluotų karių 
ynų, tai jūs, žino- bės per 48 valandas gali iš- j ų-, Į-kd

sveikas ir riebus.
URSULUS: — O, mes tai padarysime!
PROKULIUS: — Jam bus čia sniagjp 

ir linksma, ar ne?
VISI: — O, mes jum palinksminsiin gy

venimų, tam ubagui!
PROKULIUS: — Matau, kad jūs visų 

nuomonės labai čia sutinka, ar ne?
DAVIS: — O, mes pasielgsiu! vienodai, 

galite būt užtikrinti. Bet kur tų brangų sve
čių patalpinsite?

PROKULIUS (rodydamas į lubas): — 
Ugi čia, viršuj, po laiptais.

VISI: — Ha! ha! ha!
DAVIS: — Nedaug ten jis turės šviesos.
VERNĄ: — Nė oro.
URSULUS: — Nė vietos, kur apsisukt.
PROKULIUS: — Tai ir gerai, greičiau 

jo išsibodėsime.

Suomija — 240,000 karių 
Sovietų Rusija — 3,000,000 su 150 lėktuvų, 

gerai moderniškai ginkluotų Estija — 120,000 karių su 
karių ir 3000 lėktuvų. 60 lėktuvų.

Vokietija — 1,600,01)0 gerai Latvija -
modemiškai ginkluotų karių 70 lėktuvų, 
ir 1700 lėktuvų. Lietuva -

Prancūzija — 1,000,000 ge- 70 lėktuvų.
<a

130,0*t'; kariu su

dabar daro Europa ir visas 
pasaulis? Ir kieno tos išlai
dos, jeigu ne žmonių pinigai 
surinkti iš mokesčių? Bet stu- 

• dijuodami Istorijų matome,
, kad pasaulis amžinai iš pat 
senovės ginkluojasi ir kariau
ja. Jis turėjo išlaidų, o žirni

nės mokėjo mokesčius. Mokslo 
, vyrai, išradę dabar moderniš
kų ginklų, kaip dujas, lėktu
vus, tankus, ginkluoja pasau- 

llį. D kadangi jų mokslas yra 
1 studijuojamas ir taikomas gy 
venimui, todėl atsirado vis 
naujų išradimų, ir pasaulyj-: 
bu:: laimingiausia tauta, kuri 
Gilės mokslo vyrų — genijų.

MIRIMAI

Rožių žei ejv pastaruoju lai 
ku pa»i<laibavo giltinė, štai 
paskutiniai mirimai — Elena 
Čioglienė, Valerija Linkiūtė 
ir Kotrina Jacobs. Pastaroji 
buvo per JO metų Šv. Onos 
dr-jos raštininkė. Koresp

PrMew

130,000 karių su Kariuomenės šventės proga

SPORTININKŲ PAGERI 
TUVIŲ BILIETAI

GATAVI

Amerikos Lietuvių Olimpia
dos sportininkų pagerbtuvių 
vakare bilietai jau yra gata
vi, ii už dienos kilos Ims 
skleidžiami |x> Olimpiados ko

lai r.cderniškui ginkluotų 
rių u 2406 lėktuvu.

Anglija — 350,000 g rai mo 
derniškai ginkluotų karių ir 
1500 lėktuvų. (Anglijoje sa- 
įndoiua kariuomenė). Be to, 
karo laivų tonažas vienas iš 
didžiausių pasaulyje — 1,194,- 
ooe.

Italija — 2,000,000

prie Nežinomojo Kareivio -- miteto narius ir krautuvėse 
genijaus kajx>, kuris mirė dėl pus Chicagos žymesnius lietu-Karo istorijoje dai nežino

ma, kad Europa kada nors j Tėvynės per Lietuvos laisvės vius biznierius, 
būtų buvusi taip ginkluota ir karus, kiekvienais metais la- Šis pagerbtuvių vakaras j- 
kad su ginklu palaikytų tai- pkričio 23 d. degamas auku- vyks vasario ld. Southmoor 
kų. Dar niekada gink.ų fa- ! ras, simbolizuojųs jo atsimi- viešbutyje 67 ir Stony Island
brikų kaminai neleido tiek 
dūmų į padangę, kiek XX a- 
mžiuje. Tarp savęs fabrikai

nimą, o atvykęs jiagerbti žu- Avė. Vakaras susidės iš <Taug 
vusiųjų už Lietuvos laisvę tų įvairenybės. Grieš Steptiens 
valandų, atsistojęs prieš pa- į Revelers orkestrą. .Visi maio-

EUSEBIUS (į šalį): — Nugi jis taip 
blogas kaip Girtulis (į Prokulių). Tamsta, moderniškai ginkluotų 
ar mūsų ponas nori, kad mes taip apseitume ir 1900 lėktuvų
su jo svečiu?

PROKULIUS: — Tylėk, verge, tu vi
sur lendi, kur tavęs neprašo. Vyrai, ar visi 
sutinkate ?

TARNAI: — Visi.

Lenkija

konkuruoja, kad tik daugiau niinklų ir Nežinomojo Karei- nėkite rezervuoti vasario 1 d. 
gerai padarytų ginklų: Vokietijoje Ivio kapų, tarytum girdi mini-‘ šiam parengimui, 
karių — Kruppas, Anglijoje — Ita- į siu didvyrių žodžius: ‘‘Esame Vėliau bus paskelbta aur

lijo.je — Fiat’as, Čekoslova-Į Jūsų idėjos”. Gyvenimas yra bilietai bus galima įsigyti.
1,000 gerai; Rijoje — škod ., Rusijoje — brangus tiek karaliui, tiek pa-1

mbiTerhiiikai' gW1Uuofų'karių I Putilovas. O kiek dar pristei ■ prastam žmogui bei tėvynei. I
ir 700 lėktuvų. ! gfa kitose vhistybėse? Štai bet šventovei, teisėtumui ir

Čekoslovakija —800,(MM) ge ! koks'metodas atsirado taikai laisvei apginti kiekvienas tu-1 
,rai modemiškai ginkluotų ka auginti. Skiepijant žmonėms ri kariauti ir per tų karų ge- 

PROKVLIUS: — Kaip jis turi miegot? jr lėktuvų. taikų, jie turi žiūrėti j baisų rai tarnauti Dievui ir savo
TARNAI: — Taip. į jugos:iavįja _ ^00,000 gerai' ginklų. Kadangi tokiu laiku namui. Tas nežinomasis ka-

modemiškai ginkluotų karių Įgyvename, turime skaitytis *u rcivis, palaidotas tame Neži 
ir 300 lėktuvų. i faktais, kokie yra. Ko sulauks , noinojo Kareivio kape, mirė

Rumunija — 800,000 gerai Europa? Išpranašauti, kas tam, kad mes gyventume, ir 
moderniškai ginkluotų karių rytdiena atsitiks, šiandien su-| kiekvienas lietuvis negali ki-

PROKULIUS: - Jr valgyt? 
TARNAI: — Taip.
PROKULIUS: — Ir kaip jį pavaryt? 
TARNAI: — Taip.

Vergai dainuoja
Lai nuovargis kankina jojo kūnų, 
Lai nepasilsi jo sunki galva!
Lai švino lentos jojo lova būna 
Ir po jo galva akmenų krūva! 
Sveikatos lai neduoda prastas valgis 
Ir gerkle jo kankina troškulys.
Tegu jam giltinės grūmoja dalgis, 
Kad greitai iš čionai pabėgtų jis!

SCENA UI.

ir 500 lėktuvų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

- V-

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOALETRICAIjLY akiu 
specialistas

Ieva Lukošiūtė

GARSIHKITeS “DRAUGE”

nku — tų pranašų šiandien i tų mylėti taip, kaip JĮ. 
nėra. Tai parodys pats gyve- V. Skorupskis R.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Offlc. Tel. HEMlock 4848 
Re* ’lel. OROvehlll 0617

<924 S TALKAM AVĖ

OR. J. J. SIMONAITIS
1428 W MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
CANal 0257

Kės. PROspect 6659
Ofiso Phone 

PROspect 102 8
Res. and Office Tel. 

2359 S. I^avitt 8t. j 
CANal 0706

OR. J. J. KŪWARSKAS • M L ^TORIS

i

Girtulis išlenda iš po stalo. ;
GIRTUOS: - Na, ir teko man išsipa-1 

giriot po stalu. Ištiesų, jei nuo jaunų dienų 1 SS’riSuAmg 
nebūčiau palinkęs į tų silpnybę, tai šiandie
jau būčiau vienu garsiausių vadų visoj vai- egzaminavimas daromas su
•* ° . i elektra, parodančia mažiausias klal-stybėl. Kad ne tas kvailas Eusebius, kurs daa. Hpeclnlė atyda atkrelpluma | 

. , .. . _ ., i, . mokyklos valkus. Kreivos akys atl-visuoinet viskų pagadina, bučiau prikalbi-: taisomos, vaiandoa nuo 10 iki s v.
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely *(> 
MtHdmų akys atitaisomos be aklnit). 
Kainos piginti kaip pirmiau.

nęs tuos kvailus mano draugus padegt na
mus, būčiau atkeršijęs ir paskui pabėgęs toj 
suirutėj. Ne vienas Romos ciesorius pradėjo 
prasčiau už mane.

Bet kadangi tus nepavyko, reikia iiškoti 
kito plano. Su manim visuomet blogai ap
sėjo, bet pereitų naktį tai jau prieita prie

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Bonlevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

paskutinio laipsnio. Kokia baisi naktis! Už- kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
darytas vienų-vienas tamsiam, bjauriam ur- kių ir pritaikymo akinių 
ve, prie liepsnojančio krosnių —‘tartum pra-1
gare — nebviltyj grieždamas dantimis, — aš, į 
Nirtulis, prisiekiau baisų, kruvinų kerštų.,
Visi mano sąnariai drebėjo, kuomet tariau | 
baisaus keršto žodį ir ii burnos išsiveržė 
kymos dejavimas, ar juokas — pats nežinau.. OR. JOHN SMETANA

OPTOMETRISTA8
Ir kada Azijato širdis išsižadėjo keršto 1891 S. ASHLAND A VENŲ E 

prislėgus 1 Kaip vergas gali paneigti sal- kamp. 18 St.
džiausiu suvo svajonę? Niekados! — Euphe-
mijaii, daugiau nebebūsi mano ponu. Bet 
sakoma, kad Eupbemijus geras ponas, ši-

2 aukštas 
Pastebėkit mz.no iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki

. ,. ... 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.00tnip! lai kodėl ps mane kasdien persekioja ?a, vafe^ Nedėliomis nėro 
kaip kokį šunį? ■ įkirtų valandų. Room 8.

(Bus daugiau) j Phone CANal 0023

PHYSICIAN and SUROEON
2493 W 63rd St., Chicago 

OFFICE HOUR3 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Ncdėllomin pagal sutari)

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect <874 
Kės. Tel.: HEMlock 6141

Rsald.: 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvls Oydytojaa Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir <:30 Iki 8:30
Tsl. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
aru 47tk Ktrest

Vai.: auo • Iki S vakare 
•ersdoj pagal sutart)

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artealan Avė

Vaiandoa: 11 ryto Iki 2 popiet 
« Iki t ▼. vakaro

Tel CANal 6122

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

Vaiandoa 1—3 Ir 7—8 
SeredomlH Ir Nedėltoanls pagal nutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7 868

< —

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.

Nedėllomls pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUlevard 5918—14 
Res. VICtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso s«l. nuo 1»B: nuo 
756 WEST 35th STREET

1I1O8 u a I I Al A 1
DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILE.

Telefonas MIDwav 2880 
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 Iki II kai. ryto, nuo 2 nu 4 
vakaro Nedėllomls nuo 14 Iki 12 
vai. 90 pietų Ir nuo 1 Iki «:M sal

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARda 0994 

Kes.: Tel. PLAaa 24e« 
Valandos:

Ntfo lb-ll s. ryto: 2-4 Ir »-« s. v 
Medinomis nuo 14 Iki 12 disa*

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock <286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezideniljoe Ofisas: 2656 W. 69th 81
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutart

Tel. CANai 2345

DR. F. 6. WINSKUNAS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAflM
Tai.: t—4 tr 7-—9 vai. vakare 

Ketvergals pagal sutart)
RES. 2136 W. 24th ST

Tsl. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

2141 80. HALSTED 8T.. CHICAGO 
Pansd., 8ered. Ir 8ubat. 2—I vai.

Dienomis Tel. LAFayette 6791 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak 
Nedėllomls pagal sutart)

Phone Hemlock 2061 .
DR. JOSEPH KELL A

DENTISTAS 
6MB So- Wertern Avenue 

Vaiandoa: 9 A M iki 8 P. M 
Nedėliomis pagm sutartį

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgu

OFISAS IR rbz.
2619 West 43rd Street 

Valantos: Muo I Ud U nrttis — 
1 k 1 - 4 M

•R U rp. k)| H
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TT. Marijonų Rėmėjų Seimas
Seimus buvo dalyviais skai- Rėmėjų devintasis seimas da

ilingus, gyvas ir rimtas. Toks , V'ė aukų viri $1,0000. Tad foe- 
seimus lemia lietuviams ka-1 lieka tieuotroeiiei
talikams skaisčią ateitį. ,000.

Niekam netikėtai pamaži iš-! Koplyčios reikalai
augo ir išsiplėtojo akademi-1

, , ! Už poros metų Tėvai Majos mergaičių auklėjimui; be-1 .
rnaičiai buvo lyg pamiršti. Ir

gRA'gsa
kaip pUtpijAd ir dteeetijos uos ir štetoihča nebuvo rasta
ižde.

Į vitindnėttts reikalus T*T.
Marijonai geradarius prašo
atsiliepti kaip galima grei- Tam reikalui turiningų, j- 

sukelt rieS re^a^RR skubus pra- spūdingų, rūpestingai priruo
štų referatų skaitė Ig. Saka-i 
las. Po referato išneštas grie

iriį

rijūnai bus prirengę apje 12
. • - • _ n - klierikų šventinimui i xuni-daug apie juos rūpinomės, le 1 , . 1

. , v, • gus. Neturint savos koplyčios,vai Marijonai tų spragų uzki- ®
» . i --.ii reikės klierikus pavest šven-so, nes turime bernaičių kole-1 y
gij^- tinti svetimtaučių katedron,

. - . , , , , . ar kokioje koplyčioje, sUligKai protokolas pasirodys T „ f. , , ... ®.... . . .Jo Ennn. Kardinolo leidimo.spaudoje, tai visi pamatysi
me seimo pasekmes. Visi ka
talikai, kurie ir neturėjo pro- (

Nežinia, ar būt leista ten da
lyvauti šventinamų kunigų gi-

— visos užimtos. Bet paminė
jimui pilnai užteko laiko ir 
paminėjimas gražiai nusisekė.

j dėti koplyčios statybos dary 
ti planus

Marianapalio Kolegijos
1 reikalu

Kolegijos statybos reikulai j 
taipgi degte dega. Nes ir ten 
studentų dormitorius taipgi 
būtinai reikalingas. Tat sta
tybai Marijonai ir Rėmėjai 
taipgi įūpinasi įvairiais bū
dais sukelti būtinai reikalin
gų kapitalų. Nes nesant dor- 
mitoriaus, studentai iškaišio

ŠEIMININKIŲ KERTELĖ
KALUONAI U PLAUČIU

lašinių ir pfcspfcgyk juosė pkie YitbdiiJr žaistumo pe- 
sniulkiai supjaustytų kvogūnų. čiuje apie piu»t vulandos. At- 

j Suplak du kiaušinius, pridėk aušinus, į tarpus įdėk uogų 
druskos ir pipirų sulyg sko- konfitūros, ir sudėjus vienų 
nio, sudėk virkų į sumaltus ant kitos, aptepkie. padarius

(kaip juos gaminu M. Su- ,piaueuu ,v gvrai įmaišyk. iS; stiklinės sviesto, pu-
deikiene) . • « , .

Paimkie du ‘•varu kiauLie- Tešlų daryk iŠ keturių puo sutnmo čokola-
X4 . . . X x - t, v. d . ;n ’dukų miltų ir vandens «ki<do ir I"***“ -“hklinC* cukrausŽUe protesto pneS n«JttauctM, apvtnnk „ 1 tink„„() , miltų (eonfvct.onerr sugar).

° drusko> snminkvk- Ir įgkd. Visų tų gerai ištrinti į kofalų
valdžios žiaurius persekioji

publika.’’ čiok i pl°nus blynelius, <1čk ,
Prieš protesto nešvelninimų juas plaučių mišinį, vinių 

oroanizaeiju ir t.t energingai .-tojo A. Baeevi. vandenyj apie rt'sę valau
Perskaičius protesto rezo- 6»“> i«<J>'l«»w» Am. Liet. dos. Duodant , statę galm.j 

litKiją, kilo pora balsų, kad Katalikų nuopelnus Lietuvos kaldunus pakepinti ant-svu 
protestų kent kiek sužvelMnti. nepriklausomai, o šiandien '« a''» »R»to snsptrgtntu. 
Bet tai buvo bandymas žiūrė- ' “ ‘ "“,'1.....
ti, kų pasakys savo balsais

mus Lietuvos katalikų, Lae- 
? i tuvos religinių ir kultūrinių

Lietuvos valdžiai žiauriai at- ^šiniait

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

gos dalyvauti seime, pažins ®in6ras ir sykni Pla5IaJai vl-jjami po įvairias tom nepritti-
sUotnenei. lemtas patalpas. Tad matome,

simokant už tai hitlerišku, bo
lševikišku ir laisvamanišku 

.nedoru elgesiu. To ir užteko 
I publikai, kuries buvo pilna 
erdvi svetainė.

Pienas, kuris Jum prista-į Leista per balsus, kurio per

AURSČIAUSIOS KOKY- 
BtS PIENAS

Juodos duonos trupinių 
tortas

(kaip jįjį gamina Kaune 
O. Čaūškytė/

10 kiaušinių rr vienų stik
linę cukraus, išplakti iki tirš-

viršminėtą skaisčių ateitį.
Seime jaunimo buvo nedau-Į Kad J. K. Kardinolas J. kad pradžia yia gan sunki.

ginusia. Bet ten buVusis jau- 1 Mundelein mūsų klierikus į Tokių naštų tik vienuoliai te-
iinas, bus gero darbo- amži-1 kunigus šventintų mūsų Se-įgali ir sugeba atkelti. tomas uždarytam, sanitariškam tris’ sykius balsuojant, nepa- tuTno <tns nžima ar^e pus

Tad brangioji katalikų vi- stiklo butely yra Šviežias vienhakini nota valandos). Pridėkite pusę sti i
Pasteurizuotos Pienas — auk- stoeitt. lati vienbalsiai nuta-is liudininkais. Ten dalyva- minarijoje, Marijos Kalneliuo 

Tęs jaunimas matė „eįkainuo- Hinsdale, 11 L, tai būtinai suomenė. štai kur proga dm j kZb^Tei^,^'-
jamus vaisius iš TT. Marijo- reikla koplyčios panašios į ryti gerus darbus, kurtuos m- galima gauti. Išrinktos pa-

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. Suvlrš metų laiko turėjau bė
dos su nematiniu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelį, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs."

Jei Jūs kenčiate nuo nemallmo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso.

nų auklėtinių, girdėjo bmn sesučių Kazimieriefirų. Tada si amžinybėje, kuriuos nei 
gias mintis ir jausmus parci- kunigų šventiniuose, jų rūdis negadina, nei kandis
kštus seime. Ir tai gražioje 
lietuviškoje taisykliškoje kal
boje.

Buvę seime jaunuoliai matė, 
prie kokių aukštų idealų pri

gal griežtų nustatymų ant pie
no ūkių ir pasteurieavimo vie
toj, tik tas pienas priimamas, 
kuris atitinka visiems reika
lavimams — “pirmo rink i-

giminės, pažįstami, draugai ir nekerto ir nei vagys neišva- 
plačioji katalikų visuomenė gįa,
galėtų dalyvauti šventimuose. | Kadangi stoka laiko apret- 
Kokias lai didingas iškilmes. gytį visų kalbėtojų mintys, 
būtų galima su rengt savoje pradedant nuo seimo pirm. A',

veda ne tik profesionalų, bet koplyčioje, susilaukus TT. Ma- Bacevičiaus, TT. V. Kulikau- 
ir paprastų darbininkų, lan- rijonų Amerikoje • išauklėtų! sko, M.I.C., J. Mačiulionio, M. 
kantį visus katalikų parengi- M>aujų kunigų! Ir tai savoje I. C., J. Jagmino, M.I.C., M.

koplyčioje! Pirmų syk! Urbonavičiaus, M.I.U., klieri-
Kad įsigyti ppitf Se.itioėfi-iko JuiMlos> M J.C, " Draugo ” 

'Marijonii ‘reJuktoriauB V *“u’9°- 
prašo, kad visuomenė sukeltų
kapitalo nors $30,000. Mažiau

muš, seimus^ susirinkimus^ ku
rsus ir abelnai katalikų ak
cijos dar^s.” * •”*’*"

A. Bacevičius nėra profesio
nalas, o tik paprastas rank-
pelnis. Bet sugeba sumaniai siai> nors $20,000. Ir štai ko- 
ir pavyzdingai vesti net sei- kiu lengvu badu Rad ras.ųsį 
mus ir yra kuomi publikai gė- nors 20 asmenų geraširdžių 
rėtis ir didžiuotis tokiu pir- (Rėmėjų), kurie paskolintų
m įninku.

Seminarijos rektorius Tė
vas V. Kulikauskas, M.LC. 
žodžiu, o Tėvas provincijolas 
kun. J. Jakaitis, M.I.C. raštu 
plačiai apibudino visų ’l’T. 
Marijonų vedamų įstaigų sto
vį ir reikalingų įstaigoms sku-

Marijonams nors po $1,000, 
ne trumpesniam laikui, kaip 
penkiems metams be Jokių 
palūkanų. Marijonai palūka
nas ir komišinus įskaitytų į 
amžinus, ar garbės narystės 
mokesčius. Kokia tai dvasinė 
nauda ir laimė būti dalininku

•ka- •**

r

Kiekviena šeimininke, kiek-

galvos skaudėjimo, nervotumo, nera- 
maus miego, didelio nuovargio, plr-l'ta it priimta protestas taip, Kllltes sutrinto t ar SUtantUO- kjte Triner's Bitter Vyną; ttnkMe re- 

r r 1 ..ne., guilarta.1, pilną Šaukštą prieS valgi.kaip buvo skaitytas. to) <**<***«> PURe stikline* | Vtawie vaistinėse.
juodos duonos trupinių, da i TRINER’S ELIXIR 

Tat pasirodė, kaip stipriai lašus romo ir 4 lašus I Qp BITTER WINE
ir aukštai įvertina ir remia vanelos> įgmaišyk, sudėk į j_________________________—
amerikiečiai katalikai Lietu- | sviestu ižtrinta« blėkas Ir Re-y Joseph Triner Company^Chica*^
vos katalikus ir smerkia be-  _____________ ____________  —--
dievybės apaštalus kaip Anie-!
rikoje, taip ir Lietuvoje. J. Š.

*

bių paramų. Pasirodo: praplė- Marijonų ir jų Rėmėjų maldų 
timui Seminarijos patalpų (dvasinių nuopelnų)! 
{klierikams miegkambarių) i
dar roikalaaja »5,000, kad SS-i Po l>enkill TT- Ma'''
vengus paskolos it nuošimčių j j°,lai 5™ t,kr’’ ka‘* Pi,nal V1‘ 
na£tOg siems skolininkams grąžintų

O juk Seminarijos patalpų 
praplėtimas kainuoja $25.000, 
o čia reikalaujama tik $5,000.
Dalykas štai kame. TT. Ma
rijonai įvairiausiomis paja
momis bei geradarių aukomis 
turėjo sutaupę $20,000. Juos 
visus sunaudojo statybai. Tad 
visuomenei belieka prisidėti

ferento kun. P. Vaitukaičio,
So. Chicagos parap. klebono 
ir kitų.

Vilniaus Didžiojo Seimo 
30 metų sukaktuvių 

paminėjimas

TT. Marijonų Rėmėjų sei
mui pasibaigus paminėta V.
D. S. 30 m. sukaktuvės, k u-1 viena motina, turi turėti už

. - , r x> ir tp priedermę sau ir savo šeimaiMan renge A. L. B. K. Fede. tiktai aukį,-.iailsi„s
racijos Chicagos apskritys su, r&žfeg maistus. Taigi, kuomet 
sitaręs su Mar. Rėm. apskri- ji nurodo savo pieniui kąs
nio seimo rengimo komisija. 1 Į»likti švležaus pasteu- 
Nes atskiros patogesnes -Ue-! gUL8ir°’ “

VENHIAN MŪNUMENT 0)., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
-------- o--------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

. , ---------o--------
Su virš 50 metų prityrimo

----------- o-----------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
-------- o---------

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

' paskolų. Jei kam pasitaikytų 
svarbus reikaias, tai grųMntų 
paskolų ir pirm penkių metų.

TT. Marijonai turėjo daug 
paskolų ir su visais skolinin
kais yra atsiskaitę kogražlau- 
siai. Tad visiems atdaras Ke
lias ir saugiausia vieta pasi
dėti savo brangias taupmenas.

tik penkta dalimi. Mųrijonų Tai pas TT. Marijonus, lygiai

T
A.

MARIJONA CiKASINSKIKNfc 
(po UMMtytB)

Mirė gruodžio 10 d„ 1936 
m., 6:56 vai. ryte, sulaukus
pMės amžiaus.

Kilo ift Tatiragčf, apskričio, 
(Vau rėš parapijos, Vtežaičių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Jno«Apą. dukrefj Mari
joną, 2 pusseserls: Marijoną 
Krsiijaltemę ir Jos želmyną Ir 
Petronėlę TvanauskUmę Ir Jos 
fteimyną Ir gimines: o I4eta- 
voj 2 seeerls: Magde leną Ortn- 
cevlčtenę ir Agotą Juftkevlčks- 
nę ir jų Aeimynas Ir gimines.

Kūnas pažarvotas tilt S*> 
Caltfornla Avė. Tsl. REPubllc 
2676.

laidetuvAs (vyks Aefttadlenj. 
gruodžio 11 d. 16 namų ii:t# 
vai ryto bus atlydėta J Oiml- 
ino Pan. Svč. Mar. parap. baž
nyčią. kurioj |vyks gedulingos 
pamaldos nž Veltonts Sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta | Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuožlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
s)nmns-as dalyvauti Mose lai
dai u vfige. . .

Niillddę: Vyras. lN»s-
-nserlM kr <ilm4afw.

iziidoiuvėms patarnauja gra- 
Imrlus Butkus. Tekat. CANa.1

21(1. 

t.
PETRAS PETRAITIS
Mirė gruodžio 12 d.. 1935

m., apie S vai. ryte tapo 
traukinio rtžmufttas. Sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo 1h Panevėžio apskričio, 
Kreklnavos parapijos, žydelių 
kaimo.

VėUonls buvo narys Keis
tučio klūbo Ir Liet. Afrner. Pi
liečių klflbo.

Amerikoje išgyveno 25 me- 
ius.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Pranc- 
kūnaMč, 2 sflnnu: Joną Ir 
Bronislovą, broli Dominiką Ir 
M'dmyną, seserj 'Kazimierą I- 
vanuuskieaę Ir Aetmgną, ir 
daug kitą giminių ir draugą.

Kūnas pašarvotas 4027 
Brlghton Place.

laidotuvės (vyks pirmadie
ni. gruodžio 16 4. 16 namų
R vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kurtoj j vyks gedulingos 
pamaldos už vėltonga sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas | 
gv. Karlmlero keplneu.

Nuožlrdžlal kviečiame visus 
gimln,a, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-aa dalyvauti Mone lai
dotuvėse.

NullMe: Nlm-vi-. SPnOK,
Brolis, Mesuo 4r O4inln<-s.

InkdotUvių 'dlrektortus J. 
Iduiuvičiua Tel. LAPayette
(572.  - ' . . .

LAIDOTUVIŲ„ 
DIREKTORIAI

JUOZAPAS g

EUDEIKIS
<■*

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

T4«€
^žZ COUNT 

Gfk^VV 4IAIR5

A driightfal, «*sy to have, «w tredt- 
ment which has changrd thc Beatai 
attitude of thousands of women toward 

htit coloriug.
Clairol will cover the gray hairs and blend 

them into the natūrai tones of your own hair 
so petfecriy, threy defy deteetion. The corrertive 
oils in Clairol improve the hair health and keep 
the hair in conditioo.

CLAIROL Ine.
124-IJ2 West «Sth St., New York 

O« Ask Yop« Favos/te BąsunciAN

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, IUinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

betaria ir Šunis2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or- 

gantžme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinal neiMvalo ir todėl praplatina 
bakterijos kurios užkrečia jus Ilgo 
mla, susilpnina jūsų organtgmą lt 
Jūs kenčiate nuo svaiguli*, galvos 
skaudėjimo Ir t.t.

NUOA-TONE lžvaro visus nuodus 
iŠ JBsų sistemos. Yra milijonai mote
rų Ir vyrų. kurte atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatą ku Šiuo pa
stebėtina vaistu. Jeigu Jūs Jaučiatės 

elkaa, pamėginki-

Ite tikro NUOA-TONfc. 
Parduodamas visose atsako m lngose 
valstlnyčiose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
—- lesalą Lbvosuotoją viduriu S (c ir 
(•u

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

pavargęs arba nesv 
TŲOA-TONE.i NUGA-TO

ftelkalantal

Stop 
Itching 
Skin

Žemo RVeltal atleidžia NleilanČIąs 
R&ahes ir Rlngwom skausmus 
— sustabdo Eczema, ftpuogą ir 
panftžifs odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tui, Ir visi gyr« ją kaipo (varią,, 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos n lėtėjimams. 
Užtvirtinta Oood HoUsekeeplng 
Bureau. No. 4674. 36c. 60c. gi. 
Visose vaistinėse.

žemor\rt C K i M mOlTOTlCMS

J. Lhrtevkns
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Paikis
J. F. Ratilis
S. M. Skotas
I.J.2olp
I. F. Eadeikis

4092 Archer Avė. 
Phone izAFayette 3572
3319 Litaanica Avė. 
Phone YARdg 1138

3307 Litaanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., 
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. Hermi toge Avė. 
Phone YARds 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

r f



apsiavė n w ą UOTAS

l-moji Moteris Spaudos Platinimo Talkoj
■ ■■■—

Didelį Bridgeportą Šiame 
“Draugo” Vajuj

Atstovaus Ag. Giliene

T J“ ..... _ „
žmonėse tikėjimų, pakels jų į RR Ali Al PASIBARĖ .Krdiugų pasidarbavimų ištisus 
dnrnvA” UlUUIfltTOmUUC metus po gabia vadovyste K.

SODALIETĖS i Bartkaitės.
< Baigta diena su programų,

TOWN OF JAKE. — Grn-iužkandžiais ir kanomis, 
žus buvo įspūdis visiems gruo i . Lauksim® daug naujų na- 
džio S 4., kada per devintos, “P^ktų nė viena
valandos Miiias Nekalto Pra- n>erga.tė ne sodalie-

dorovę
Sveikiname p. A. Giliepę ir 

linkime pasisekimo tam darbe.
Be to, Cbicago vakaruose

* Ui
Pranešimai

Nemažas skaičius veikėjų į- 
vairiose lietuvių kolonijose į- 
siregistravo j rengiamų dide
lį “Draugo” vajų — talkų 
katalikiškai spaudai platinti. 
Įsiregistravusių tarpe vfsi vy
rai — neturėjome net vienos 
moters. Betgi vakar gavome 
linksmų žinių, kad uoli kata
likiškos spaudos platintoja A- 
gnietė Gilienė, didvyrio Girė
no pusseserė, kaip kitais me
tais, taip ir šįmet pasiryžo į- 
stoti į kat. spaudos platinimo 
talkų ir atstovauti didelę Bri-

dgeporto (Chicagoje) kolodi
jų. Stodama į vajų Ag. Gilie
nė pabrėžė: “Katalikiškos 
spaudos platininių aš skaitau 
vienų iš kilniausių darbų. Tų 
darbų dirbu ne dėl to kad sau 
turėčiau naudos, kaip dauge
lis, gal, pamanyti. Turiu taip 
sakant, šiokį - tokį gyvenimų 

I ir man jo užtenka. Bet spau- 
į dos platinimų myliu ir tų da- 
■ rbų dirbu savo tautiečių la- 
i bui. Šiais sugedimo laikais 
! tik geras laikraštis pamokins, 
i patrauks prie gero, sustiprins

gyvenantis idealus veikėjas ir 
senas dienraščio “Draugo” 
bendradarbis p. J. Šliogeris 
taip pat įstojo į vajų žadėda
mas savo petį priremti prie 
to. kilnaus darbo.

Iš Melrose Parko ateina ži
nių, kad šiaurvakarinėj Chi
cago dalyje kat. spaudos pia- 
tinimo talkoje žada pasldar-

. buoti plačiai žinomi veikėjai:' rinkimas. Nauja valdyba iš-, gi ir slaugės.

tė. Bitėsidėjiiųo Soda) ici jos mergai
tės ėjo in corpore prie šv.
Komunijos, tuemi pagerbda- 
mos savo globėjų Šv. Marijų 
jos šventėje.

Pirmų valandų popiet įvy
ko paskutinis šių metų susi-1 tų lietuviai ir katalikai. Taip

ATITAISYMAS
“Draugo” No. 282, lapkr. 

30 d. sakyta, kad Labdarių 
seimas reikalauja, kad ateity 
ligoninėje gydytojų štabe bū-

TOYVN OF LAKE. — Dr-s
gystė Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys pniešmetinį susirinki
mų sekmadienį, gruodžio 15 
d., 2 vai. popiet, Šv. Kryžiaus 
parap. mokyklos kambary. Na 
rėš kviečiamos dalyvauti, fies 
bus renkama valdyba ateina
ntiems 1936 m. Taipgi yra 
daug svarbių svarstymų.

Valdyba

23rd Place, 1 vai. po pietų į- 
vyks svarbus dr-jos “Lietu 
vos Ūkininko” prieSmetlnis 
susirinkimas. Prašoma visų 
narių dalyvauti, nes bus ren
kama valdyba ateinantiems 
1936 metams. Taipgi bus tar
tasi apie svarbius draugijos 
reikalus. Tat, visi malonėkite 

. atsilankyti ir priduoti gerų 
' sumanymų dėl draugijos pn-
| germinio. nariai, kurie

Švilpauskienė ir Žvirblis.
Dar neturimo žinių iš di-

rinktų: pirm. Viktorija La-> Turėjo būt sekančiai: Lab- 
komskiūtė, viee pirm. M. Slm- I darių seimas pageidauja, kad

dėsnių kolonijų Illinois, Mi- hiūtė, sekr. Ona Macikaltė, ateity Šv. Kryžiaus ligouinė- 
chigan, Ohio, Pennsylvania ir sekr. Euphrasia Wito, iž- jc^gydytojų štabe ir direkto- 
kitų vai. Tačiau tikimės grei- dinįnkė Sally Jesulaitė.
tu laiku ir iš ten sulaukti! Širdingiausia padėka pri- 
džiuginančių pranešimų. V. V. klauso senai valdybai už jos

rijate vadovautų gydytojai 
lietuviai katalikai.

J. Šliogeris, kor

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

VEIKĖJŲ PO VISAS KOLONIJAS DIDELEI KATALIKISKOS SPAUDOS 
TALKAI! KVIEČIAMI Į DARBĄ VISI, KURIE NORI KAD TAUTINĖ MŪSŲ 
KULTŪRA KILTŲ ŠIOJE SALYJE.

I
Sekmadienį, gruodžio 15 d. 

YVest Side Hali, 2242-44 YV. 
* PARDAVIMUI NAMAS

EXTRA! ! !
Greitam pardavimui mūrinis, kam
pinis bizniavas namas, 2500 We»t 
45th St. botas šalia, 4 dideli kam
bariai, karštu vandeniu šildomi, 2 
kartj mūrinis garadžius. Tinkamas 
visokiam bizniui, bužemei ar galiū
nui. Parduosim pigiai. Agentai 
neatsišaukite. Norintieji pirkti 
kreipkitės:

W. JURIS 
2455 West 43rd Street

pardavimui tavernos

Pardavimui taverna su 5 
kambarių pagyvenimu užpa
kaly.

2638 West 69th Street

gavo mokesčių paraginimus 
prašoma atsilyginti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

GARSINIITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI ADVOKATAI:

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 YV. YVASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

Jau ne nuo šiandie Amerikos lietuvių tarpe grumiasi dvi ga
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 darbų. Ji stato ir palaiko 
bažnyčias, mokslo, kultūrines, labdaringas ir finansines įstaigas, 
mūsų kalbų, tautiškumu 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 norų. Šei
mose ir pavieniuose ji skaidrina doros idealų, 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 dųugiau 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. .

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

Vajininkų registracija baigsis su Gruodžio 14 dien^ o Gruo
džių 15 d‘ prasidės darbas vajus kuris tęsis iki Bal.’l n., 1936 m.

Pakeleiviui $1.00 į’dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY 
GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėlio, Seredos ir PėtnyCloe
vakarais 6 Iki 9 

' Telefonas C Aliai 1176
.NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
1 Telefonas REPublic 9800II - --------- " ----
j Telephone: BOUlevard 2800

< Joseph J. Grish
1 LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street

Telephone: REPublic 9723

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

PIRMOS VIETOSIMIKLASE (A) Do- 
AKOR-

Tė I LIETUVĄ I ABI PUSES IR $50 PINIGAIS. . SI dovana skiria
ma vajininkams didžiųjų kolonijų
Chicagoj, Detrolt, CIeveland, Plttsburgh, Phlladelphla, New York, 
New Jersey valst, YVaterbury, Boston jr Baltimore su jų apylin
kėmis.

K L A S B (B). Dovana — $200 pinigais 1 
K L A S £ (C). Dovana — $150.00 pinigais 
KLASE (D). Dovana — $100.00 pinigais 
KLASĖ (E). Dovana — $50.00 pinigais 
KLASĖ (F). Dovana — $25.00 pinigais

ANTROS VIETOSiitVIMZ
K O R T Ė I LIETUVĄ APMOKĖTA Į VIENĄ PUSĘ. Ši dovana 
skiriama didesniųjų kolonijų vajininkams:
YVisconsino valst., YVaukegan, Illinois, Gary, Indiana Ir Indiana 
Harbor, YVestville, 111., Springfleld, Iii., St Louls, Mo., ir E St 
Louls, III., Grand Rapids, MIch., Shenandoah, Pa., Scranton, Pa., 
Pittston, Pa., YVflkes-Barre, Pa., Binghamton, N. Y., Rochester, 
N. Y., Amsterdam, N. Y., Utica Ir Schenactady, N. Y., YVorces- 
ter, Mass., Brldgeport, Conn., New Haven, Conn., Hartford, 
Conn., Providence, R. L, Lavvrenct, Mass.. Nashua, N. H., New 
Britain, Conn., Mt Carmel, Pa., Forest City, Pa., Du Bols, Pa., 
ir visų kitų čia neišvardintų.

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

neštų po nustatytų sumą, gaus po lygią dovaną.
Jei antros vietos, t. y. mažesniu 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 iš
duos pakvitavimų ir kiek gavo taškų.

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

Skaitytojams Dovanos
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, tūri pažyinėti, kokias skaitytojas pasirinko knygas.

, ,1 -- V
Pren u meratos kai na

“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, TĖVYNES IR LIETUVIŠKOSIOS KALBOS! Tas 
šūkis teužkuria Tamstoj didelių norų.

Žemiau dedame kuponų, įrodymui sutikimo, kad apsiimate savo ko
lonijoj būti vajininkų, prašesne tuojau išpildyti ir grųžinti “Draugo” 
administracijai: 2334 So. Oakley avė., Chicago, Illinois

Si kuponą reikią Ukirpti ir "Draugo" Admlnlrtr&cljat atsiųsti

„J—" ' ........ .......... -
Registracijos Kuponas

Gerbiamieji!
Perakaitęs 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

I

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
TUriCK '36, 5 Sedan, kaip naujas, garant................................ * 875
BUICK '36. 5 Club Sedan 41. garant., kaip naujas ---- 745
BUICK '34. 5 Sedan 67. pirmos rūSies, garant.................. 725
BUICK '34. 5 Sedan 47. nėr geresnio, garant...................... 895
BUICK '34, Club Sedan 91. labai puikus, garant................. 795
BUICK ’33, 5 Club Sedan 91. tobulas karas......................... »•»
BUICK '33, Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus.......................... 545
BUICK '32, 5 Coupe 96, tolulam stovy. ......................«... 595
BUICK '82, 6 Sedan. labai pulkus karas.................... 425
BUICK '31, 5 Sedan 57. Svarus karas toublam stovy . . 275
BUICK '31, 7 Sedan, latrai geram stovy, žema kaina, . . 295
BUICK '29, 5 Sedan. geras karas, bargeno kaina ..~7 95

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotų BUICK karą miesde, 
visų -modelių Ir madų, -apkalnuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šluos karus.
CADILLAC '34, 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas,

garant.......................... .. ................ ,......................... 8 1395
CADILLAC '32. 6 Sedan. pulkus karas, kaip naujas....
CADILLAC '29, To»n Sedan, Žemai apkainuotas..............
CHEVROLET '35. 2 Durų Sedan, negalima atskirti nuo

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

tas, garan...............................................................
FORD '85, 2 pasaž. Coupe, mažai vartotas, garant.,..

- LA SALLE '34. R Sedan, naujausios mados, tobulas gar., 875
IJt SALLE '31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '81, 5 Sedan. labai gražiai Ifirodo . 825
LA SALLE '30, 6 Sedan, geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '80. 5 Sedan, apkainuotas pardavimui, geram

stovy................. .............................................................. 245
OLDS ’STX '34. 5 Sedan, Trunk. kaip naujas, garant., . . 645
PACKARD '82. 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 875 
PONTIAC '36, 5 Sedan, Trunk, NAUJA8 KARAS, ne

vartotas ....................................... DIDELIS SUTAUPYMAS
TERRAPLANE '34. 5 Sedan, mažai vartotas, Ifirodo

naujas ............................................................. 425
TERRAPLANE '33. 5 Sedan. tobulam stovy ................. 875

Puikiausias stakas vartotų karų kokj dar esame slfllę. Kiek
vienas tobulai Ifirodo Ir veikla. Kainos žemesnės negu blle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

845
145

575

CRANE 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau >7.30 — Smulkesnės >7.05


