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ANGLIJOS VYRIAUSYBE TARIASI 
TAIKOS PIANO KLAUSIMU

ITALIJA RYTOJ SVARSTYS JAI
SIŪLOMAS TAIKOS SĄLYGAS

Tautų Sąjungos taryba atidės 
savo susirinkimą

DALYVAUJA LAIVYNŲ K0NFERĖNČ1J0JE

i
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LONDONAS, gr. 16. — 
Anglijos premjeras Baldwi- 
nas šiandien sukvietė mini-

ŽENEVA, gr. 16. — T. Są
jungos sekretorijatas susisie
kė su Anglija ir Prancūzija

sterių kabineto narius nepa- įeikale, kad T. Sąjungos tarv 
prastan posėdin, kad pasita- i bos susirinkimas būtų nukel- 
rius, kas ir kaip reikalinga' tas toliau porą dienų 
atsakyti taikos plano kriti
kams'.

Be kitų ministerių posėdy
je dar buvo: T. Sąjungos rei
kalams ministeris kap. A. Ed 
enas; admiraliteto pirmasis 
lordas Monsell; karo sekre
torius, Cooper, ir prekybos 
boardo prezidentas Runci- 
man.

Kalbama, kad premjeras 
Baldwinas taikos plano klau
simu kalbės parlamente ket
virtadieni ir, sakoma, jis iš
kels aikštėn kaž kokių sensa
cingų žinių, kad tuo būdu su
triuškinus savo kritikus ir

Susirinkimas turėjo įvykti 
ketvirtadienį. Nurodyta, kad 
reikalinga palaukti iki kol 
taikos plano klausimas bus iš
aiškintas (Anglijos ir Pran
cūzijos .parlamentuose.

Pačioje T. Sąjungoje susi
darė stipri srovė, daugiausia 
iš mažųjų valstybių, kad gr
iežtai kovojus prieš Lavalio 
Hoare padarytą taikos planą 
karo nutraukimui Etiopijoje 
pastarosios kaštais.

(Actne Photo.)

Jungtinių Amerikos Valstybių dalyviai karo lai
vynų konferencijoje Londone. Norman.H. Davis svei
kinasi su Anglijos laivyno admirolu McKinnon. Kai
rėje — U. S. valstybės departamento-pasekretorius W. 
Phillips.

»■.

ROMA, gr. 16. — Žiniomis 
iš italų Sornalijos, 15 italų 

gavo pritarimo Etiopijos Ita-, lėktuvų šiandien svaidė bom-
lijos taikos planui.

Žiniomis iš Paryžiaus, pr
emjeras 1/avalis taip pat skau 
džiai puolamas dėl to taikos 
plano. Ir jis bus priverstas 
eiti parlamentan ir aiškintis, 
kad gavus pasitikėjimo.

, bas į Neghelli miestelį, Etio
pijoje, kur etiopiečiai, kaip 
patirta, turi ginklų ir muni- 
cijos centrą.

Vienas lėktuvų peršautas, 
bet jam pavyko laimingai 
grįžti į savo airportą.

ROMA, gr. 16. — Italų fa
šistų vyriausioji taryba tre
čiadienį susirinks svarstyti 
laikos plano klausimą.

Iš kalno negalima žinoti, 
kaip fašistų vadovybė atsineš 
į taikos sąlygų siūlymą. Vis
kas priklauso nuo Mussoli- 
r.io nusistatymo.

PARYŽIUS, gr. 16. <— Pra 
nešta, kad Meksika pasiryžu
si apleisti T. Sąjungą, jei La 
valio Hoare taikos planas bū
tų pripažintas tinkamuoju.

LŪKERIUOJA ETIOPIEČiy 
PUOLIMO

MEKSIKOS VALDOVAI
KOVOJA Už PIRMYBĘ

-------- r-
MEXICO CITY, gr. 16. — 

Suskilo Meksiką valdančioji 
revoliucinė partija. Vadai rie
jasi už pirmybę.

Vienai srovei vadovauja 
šiandieninis prezidentas Car- 
denas, kitai — Calles, žino
mas katalikų engėjas.

Cardenaso srovė rodo dau
giau gyvumo ir galingumo. 
Tūri didesnį skaičių sekėjų. 
Tad ji imas spausti aną kitą 
srovę. Calleso šalininkai pa
šalinami iš kariuomenės va
dovybės ir iš kongreso. Pa
šalinti du generolai ir 5 se-! 
natoriai. Paąirengta pašalin
ti dar kelioliką atstovų ir iš 
kongreso žemesniųjų rūmų.

Reikia laukti nepaprastų 
politinių įvykių Meksikoje.

NACIAI PAGROBĖ ŠV. 
KRISTOFERIO STATULĄ
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RESPUBLIKONU KON
VENCIJA ĮVYKS 

CLEVELANDE

POPIEŽIUS MELDŽIAS 
UŽ TAIKĄ

Prieš atidarant konsistoriją 
mirė vienas kardinolas

VATIKANAS, gr. 16. —Į Šventasis Tėvas tačiau pa-

\VAS1IINGTON, gr. 16. —
Respublikonų partijos nacio- 
nalis komitetas šios partijos
konvencijai (suvažiavimui) , ,.
1936 m. parinko Clevclaado pataria Tėvas Popiežius P, leiriua, tad kasdien ir visa- 
miesti(. Clevelaad laimėjo pir j™ XI šiandien tūrėtoj siap. dos meldžiasi uz taiką, pareiti
muoiu komiteto narių l>alsa- toj konsistorijoj kalinamas .. tingimu.
VU™* .. nut^° ftPie Ita,ij°8 EtioP-į- Prieš pat prasidėsiant kon-

Konvencija prasidės, ma- jOR karQ ir taikos p]aną Pa- gigtorijai> kurioje patvirtinta • 
žymėjo, kad jo, Popiežiaus, 20 naujų kardinolų, gauta ži- 
ištajdi žodžiai ir mintys daž- nia, kad mirė kardinolas Pe
niausia per spaudą ,(^i neiš- ga, 75 m. amž., Frascati vvs- 
kreipiami, tai klaidingai inter kūpąs.
pretuojami ir tas sukelia Šiandien konsistorijoje da-

------  vien nesmagumų. lyvavo 22 kardinolai.
DEb MOINE4S, lova, gr.

Į16. — Įvykusiam WPA darbi
ninkų ir bedarbių Iowa vals
tybės susirinkime nubalsuota 

1 sukelti streiką, kad laimėjus 
didesnį atlyginimą.

St reiko į pradžiai skirta sau-j------------------------------------------------------------------
šio m. 2 diena, kaipo pato- mnėlA PI |FNf| RAMYRA CINCINNIATI, 0. (per pa- 
giausias laikas šiam žygiui. FLILI1U U n Iii I DH _ Jq Ekgc arkivyRku_

pas J. T. McNicholas išleido 
ganytojišką laišką savo ku
nigijai. Rašo apie pirkimo

WPA DARBININKAI PA
SIRENGĘ STREIKAN

PIRKIMO MOKESČIAI 
-VARGŠŲ PLĖŠIMAS

liuciją. Pažymi, kad WPA 
DUESSELDORFjAS, Y’o- mokamas už darbą atlygini-

Susirinkimas padarė rezo-į PITTSBURGH, Pa., gr. 16.
— Plieno gamyba, daugelio

uz atlygini- pripažinta biznio barometru, ! V r r • i ZT
kietija (per pastą). - Nacių mas yra stačiai alkio atlygini- ’ palengva bet tikrai slenka Š1°J!

r ® ’ 1 Šio gruodžio men. 31 d. bai
gias šių mokesčių rinĮųmui 

Pittsburghas skaitosi plie- , laikas. Politikieriai dirlia už 
no pramonės centrinė širdis.' laiko prailginimą. Arkivysku-

i Kaip kartas čia šiandien ir;Pas nur°do, kad pirkimo mo
kesčiai būtų pakeisti mokes
čiais už dideles pajamas ir 
perteklius.

slapta policija pagrobė ir kon imat.. Kreipiama™ į unijas, „nrmalėe ivgmaloa link
fiskavo čia pastatytą prie po
licijos nuovados garadžiaus 
Šv. Kristoferio — motoristų 
globėjo, statulą.

Policija pažymėjo, kad ši 
statula yra “negeistina, nes 
tarnaujanti religinei propa
gandai.” Girdi, iš jos bus 
padarytos Hitlerio ir Goerin- 
go statulos.

TALMADGE PASISKELBĖ 
KANDIDATU

ka<Į jos paremtų planuojamą 
streiką.

6 ASMENYS ŽUVO 
GAISRE

C'ARNEGIE, Okla., gr. 16. 
— Už 13 mylių nuo čia va
karų link sudegė ūkininko G. 
Bailev gyvenami namai.

Žuvo 6 asmenys, tarp ku
rių 5 vaikai. Du kiti asmenys 
sunkiai sužeista, o penki lai-

WASHINGTON, gr. 16. —j mingai paspruko.
Georgia valstybės gubemato- Gaisras pasireiškė iš suge

da romą gamyboje pažanga, 
i Lapkričio mėnesį jau pasi
stumta daugiau kaip prie 73 
nuošimčių normalės gamybos.

ASMARA, Eritrėja, gr. 16. 
— Italų karo pajėgų vadovy
bė skelbia, kad italai žiemi- 

TIENTSlN, Kinija, gr. 16. niam fronte pasilieka savo 
'— Rytinės Hopei provincijos 'pozicijose. Lūkeriuoja etio- 
autonominio režimo kareiviai piovių puolimo 30 mylių fron 
su japonų pagalba užėmė te n,no Dolo. Patirta, kad im-

JAPONAI UŽĖMĖ KINIE
ČIŲ UOSTĄ

4 DARBININKUS NUŠOVĖ, 
3 SUŽEIDĖ

Tangku, šio miesto įuostą. 
Per keletą valandų vyko kru-

peratoriaus žentas Ras Dės
tą Demtn ten turi parengęs

vina kova su Kinijos (Nan- opie 40,000 etiopiečių. Jei et-
kingoi)
mene.

vyriausybės kariuo-

LOS ANGELES, Cal., gr. 
16. — WPA darbininkas C. 
N. Wayman, 45 m. amž., dar
bo laiku pagriebė šautuvą ir 
4 darbininkus nušovė ir ki
tus 3 sužeidė.

Jis suirųtas. Sakosi, kad jis 
buvo pašiepiamas.

rius Eugene Talmadge paskel
bė, kad jis sieksiąs kandida
tūros į krašto prezidentus iš 
demokratų partijos šios par- j 
tijos suvažiavime.

Prezidentą Rooseveltą jis 
vadina “uzurpatorium.” Sa
ko, jei prez. Rooseveltas bus 
nominuotas, demokratų par
tija pralaimės rinkimus.

Gubern. Talmadge yra pir
moji demokratų partijos kreg
ždė. Bus jų daugiau.

(lūšio dūmtraukio.

MIRĖ NASHVILLE 
VYSKUPAS

Pirkimo mokesčiai, pareiš
kia arkivyskupas, yra iš varg 

Daugybė darbininkų, kurie ' so žmogaus menkutėlių paja- 
nuo 1929 bedarbiavo, iš nau- mų imami mokesčiai. Kad fcp- 
jo pakviesta į darbą. Kiti be-’ dūmus akis vargšams, politi- 
darbiai turi vilties, kad neto- kieriai šaukia, kad gana jau 
limoj ateityje ir jie gaus su tais mokesčiais, kad np.u- 
darbo ir dirbs kaip yra dir- Į jiems mokesčiams negali būti 
bę prieš depresiją. ; vietos. Tuo būdu jie tikrai sa-

Daug kas aiškina, kad plie- ko- kad nBU’i mokes£iai 
no fabrikuose darbai padidS-1 ’*ikal“P. k"1“"!?' 
jo ačiū padidėjusiai anto.no- Pirkin'° mokesčius arba pra-
bilių gamybai ir geležinkelių 
kompanijų dideliems užsaky-

NASIįjYTLLE, Ind., gr. 16. mams.
— Mirė Nashville, Tenn., ka-1-------------------
talikų vyskupas A. J. Smith, SUDEGE 3 VAIKAI 
52 m. amž. ----------

INDIJONŲ KALBON IŠ
VERSTOS MALDOS

PAGERBS BOSTONO 
KARDINOLĄ

BOSTON, ^Mass., gr. 16. — 
Tuoj po Kalėdų čia įvyks A- 
merican Catholic Historical 
society 16-asis metinis suva
žiavimas. Šio suvažiavimo lai 
ku istorikai pagerbs Jo Emi
nenciją kardinolą O’Connell, 
Bostono arkivyskupą.

iopiečiai nepradės puolimo, tą 
padarys italai.

Italų vadai nusiskundžia, 
kad jų pažangai šį kartą kliū
čių stato Fordo traktorių tru
kumas. Reikalinga šimtai tr-

STATULA KUNIGO PO
ETO ATMINIMUI

SAKOMA, HAUPTMANN 
PRISIPAŽINĘS

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; maža 
temperatūros atmaina.

ilginti, arba juos padaryti 
nuolatiniais, taip kad visais 
laikais būtų galima spausti 

‘vargšus.
Jei iš tikrųjų randama, kad 

valstybė negali gyvuoti be
KAUNAS. — Tauragės vargšų spaudimo, tai iš pir- 

apskr., Eržvilko valsčiuje, Pi kimo mokesčių turėtų būt iš
keliu km. Juozo Gudavičiaus imta tas, kas būtinai reika

linga žmogaus gyvenimui. Pir---------- '(valsčiaus viršaičio) vienkie-
TUSCON, Ariz., gr. 16. — myje įvyko gaisras, per kurį 

Du pranciškonai vienuoliai ugnyje žuvo trys vaikai. Die- 
išvertė Pima indijonų gimi- ną 13 vai. Gudavičiaus kūme- 
nės kalbon katalikišką kate- čiai išėjo į darbą. Troboje pa-

NEW YORK, gr. 16. — kizmą ir kai kurias maldas, liko visus tris savo vaikus: 
NEW ORLEANS, La. (per Vietos laikraščiai rašo, kad kuo indijonai katalikai jau 

paštą). — Louisiana katalikiš nubaustas mirties bausme B. plačiai nrfudojasi..
aktorių, o Fordas neparduo- koše mokyklose iškelta kam- | R. Hauptmann prisipažinęs, 
da. Sako, nupirkta 800 trak- panija, kad pastačius atitin- kad jis bendrai su Isidor
torių, bet neprisiunčiama.^ ■ karną statulą kun. A. J. Ryan, Fisch iškolektavęs 50,000 

-----  . j pilietinio karo laikų poeto,
DAR atminimui.

KAUNE STATYS DVI 
LIGONINES

NACIAI NUBAUDĖ 
DU KUNIGUS

MIRĖ NUO APSVILIMO

dol. iš lakūno Lindbergho. 
Minėtas Fisch yra grįžęs Vo
kietijon. ir ten miręs.

moję vietoje pirkimo mokes
čiai neturėtų liesti valgomų 
produktų ir kitų daiktų, ku
rie kasdien perkami mažomis 
kiekybėmis, perkami tik už

Marytę 10 metų, Vytuką —į tie^r, kiek vargšui galima su- 
6 metų ir Petruką — 4 metų. krapštyti pinigų.
Bijodami, kad vaikai neišei
tų laukan ir nesušaltų, duris Valstybė turėtų skirti di

desnius mokesčius už didelesužrakino. Yaikai b6tft, matyt,, . . „ . ,v . , . i, . . . j .f pajamas ir nz perteklius.---------- žaisdami degtukais, padegė,1
Kauno miesto taryba nuta- namą, bet kilus gaisrui jie iš Pagaliau pati valstybė tu

re statyti dvi naujas ligoni- užrakinto bute negalėjo - rėtų pagalvoti, ar ne laikas 
nes: vieną P. Vileišio aikštėj, bėgti. Kai tėvai ir aplinkiniai ir jai mažinti išlaidas. Kom-

BERLYNAS, gr. 16. — Na
cių teismai nubaudė du kata
likų kunigus iš Stuttgarto ir! 
Hanau už nepalankiavimą na
cių partijai. Vienas nubaus
tas kalėti ir pinigiška bauda, 
kitas tik bauda.

Apskrities ligoninėje mirė
MASKVA, gr. 16. — Nu

krito sovietų civilinis lėktu-
Antbony Jasinskis, 60 m. j vas. Žuvo 3 asmenys, 
amž., kurs gruodžio 5 d. pa
vojingai apsvilo sprogus ben- NEWT0N, Ga., gr. 16. —

kurioje bus gydomi sergantie- gyventojai pamatė degantį na- 
ji vidaus, chirurgimėn ir kit. (mą ir prie jo atbėgo, visas 
ligomis. Antrąją ligoninę, namas jau buvo liepsnose ir 
sergantiems užkrečiamomis niekas negalėjo į jį įeiti ir 
ligomis, statys kur nors nuo- išgelbėti vaikų. Visi trys val-

rinni. Velionis gyveno 2013 
So. Paul avė.

čia vienų namų gaisre žuvo 
3 asmenys.

Šalesnėj vietoj toliau nž mie
sto.

kai, kartu su namu ir na
muose buvusiu turtu, sudegė.

panijos ir pavieniai asmeny? 
žymiai susiaurino savo išlai
das ir susivaržė. Valstybė ta
čiau ikišiol laikosi didelių R 
•laidų įpročio, nepaisant da
romos didelės skriaudos varg 
gama.
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1 teina kaadlen. fakyrus sekmadieniu* 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėm: 

Mi tam* — H.#». Pusei metu — »»»•: Trim* mėnesiam*
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>el nepraioma tai padaryti Ir neprlMunčiama tam tiks 
lu£ja4to tenklų;

TAIKA AR KARAS

Prancūzijos ir Anglijos vyriausybės, su
dariusios planų Italijos - Etiopijos taikai, 
atsirado keblioje jiozicijoje. l*rieš tų jų pla
nų sukilo dauguma Tautų Sųjungos narių, 
Etiopija jo nepriima, Italija taip pat šaltai 
j jį žiūri. Jei dar prie to pridėti, kad tuo 
planu Anglijos ir Prancūzijos viduje sukel
ta nepasitenkinimų, tikrai suprasime, kad 
BaJdwino ir Lavai 10 padėtis nepavydėtina.

NAUJA KOMUNISTŲ TAKTIKA Seniausia Pasaulio Valstybė - 
- Etijopija

Amerikos komunistai, sakoma, yra gavę 
iš Maskvos įsakymų keisti savo veikimo tak
tikų. Jiems esu įsakyta ginti demokratijų,
nepulti tikinčiųjų žmonių, kad juos lengviau; _________
būtų galima įtraukti į komunistinį judėji- j (Ii prof. K. Pakito paskaitos kurūzai, kava, medvilnė, ta
utų. | Kaune) bakas, kuris dažniausia esti

Lietuvių komunistai to įsakymo, matyti, j XI. 12 Geografų Draugijos tik eksportuojamas, nes vieš-
__ laikosi. Pastaruoju laiku jie tokie “denio- susirinkime* prof. K. Pakštas į pataujanti tauta neguso įsa-
4.H. krutai pasidalė, kad net piadėju gint skaitė paskaitą apie Abisini-■ kymu nerūko, ypač Adis A-

persekipjamųjų kataliką teistes, .yikalaali! j arba aij#^ Paskaita! boba. Medžių Ėtijupojij auga
parlamentų susaukuno ir t.t. i, . , ... . _ | _>• A1. .. . .... . , ,. toks buvo didelis susalome- per 200 rusių. Akacijos čiaKad sėkmingiau apginti” demokrati- ., . . , .. i: • , .«• I " ..ją, kad “iškovoti” tikėjimo, spaudos ir ki-'J““’ kad “»>v<™t.to aud..|tun skėčio omų. Pietmej 
tokias laisves diktatorių valdomuose krak- tonj“ I>™“kido«; Etijopųoa daly, Kafoe provi-
tuose, kad “apsaugoti” pasaulį nuo karo Nusirinkusieji išgirdo tikrai ncijoj, yia kavos tėvynė. Ka- 
ir fašizmo, komunistai užsispyrę kviečia ka-j įdomių dalykų, kurių trumpų va čia surasta vienuolių, ku- 
talikus ir kitus į “bendrų frontų”. santraukų čia duodame. rie, ganydami savo bandas,

Taigi čia ir jiaaiški komunistų tikslas. Visas Etijopijos kraštas y- pasteliėjo, jog avys kažkodėl 
Jie nori veidmainišku būdu patraukti prie ra dideli plokštūs kalnai, k u- šoka kadrilių. Vėliau Ištyrė, 
savęs daugiau žmonių ir mėginti užnuodyti rių didžiausios aukštumos šie kad jos tai daro užėdusios ka- 
juos tais nuodais, kurie patys yra užsikrėtę, Jūa apie puspenkto kilometro
būtent — komunizmu. į (R«s Dašon viršukalnė turi

Kad komunistai veidmainiauja, apie tai m.). Žemiausios vietos
netenka abejoti. lyra danakilų srity. Žemumos

- kščiojimas. Jie religingi, bet Pirmas Etijopijos geležiu 
ii* prietaringi, o ypač. bijo Mo- kelis prancūzų nutiestas 1917 
gų akių, ypatingai europie-1 m. Traukinys, važiuodamas 
čių. Jų religijoj yra daug ju- (iš Džibuti uosto į Adis Abe-
deizmų, bet žydų jie tiesiog 
neapkenčia ir vadina juos 
falašais, t. y. pinigų kalėjais. 
Etijopų praktikuojamas dar 
ir apipjaustymas ir košens. 
Senojo įstatymo dvasia juose 
taip gyva, jog jei žydai patu
rėtų sustiprinti savo tikėjimų, 
tai turėtų vykti į Etijopijų.

Etijopijos karaliai laikomi 
Saliamono ir Sabos sūnaus 
Meneliko ainiuis.

bų, padaro 783 km. keliu ir 
pasikelia pustrečio kilometro 
aukštyn. Kelionė paprastai 
trunka 3 dienas ir 2 naktis, 
nes paprastai naktimis ttėl 
saugumo nevažiuojama. Vasa
ros kaitrų metu kartų per sa
vaitę leidžiamas ekspresas, ku 
ris šį kelių atlieka per 38 vai.

Etijopijos sostinė Adfs A- 
beba — lietuviškai reiškia

paprastai pralinksmėdavo ir 
žmonės. Tik vėliau iš Etijopi
jos kavos pramonė persikėlė 
į Javos salų ir Brazi Ii jų. Miš
kuose čia dar yra kvepian
tieji kodylai, kurie duoda ge-

litikų gudrūs skvmai apsukti Tautų Sųjun-! teisių žmonės neturi, apie demokratijų ir kai-1 Gausia v^a pakuly- Lepes-riaušių parfumų ii k\epian- 
gų ir ]>&sidalinti tų Etiopijos dalį, kurios 
Italija dar nėra užėmusi, bus galima reali
zuoti, ar ne. Išrodo, kad ne. Susirinkusioji 
Tautų Sųjungos Taryba jų planų greičiau
sia atmes, nes juo griaunama Tautų Sųjun
gos autoritetas ir prasižengiama su pirmes- 
niais nutarimais, už kuriuos jos pačios, bū
tent —
stovėjo

Žodžiuį nuo šios savaitės pasitarimų 
daug pareis, ar kylantieji konfliktai bus iš
rieti taikos keliu, ar vėl Europa užsidegs 
karo ugnimi.

Komunistų • valdomoj • Sovietų Rusijoj,
kaip nekartų esame pastebėję, žmonės jokios! 
laisvės neturi. Ten tik komunistams tėra va-

’ičia vadinamos koloja, o bukos
kalnų viršūnės — ambomis.

Kova eina visais frontais. Šių savaitę ( lįą veikti, laikraščius ir knygas leisti. Keli-' Pr*e ^*uc*onosios jūros, dana- 
daug kas paaiškės, ar anglo - prancūzų po- į gija skaudžiai persekiojama. Jokių civilinių! kilų srity, yra, turbūt, karš-

naujas žiedas. Ji turi nuo 70 
Žiauriausia Etijopijos tauta 1iki 150,000 gyventojų, kurie 

yra Šiaurės Etijopijoj rr El i- j tiksliai nėra suskaityti, nes 
trėjoj gyvenantieji danakilai,; čiabuvių rajonai labai dažnai 
kurie dažnai nesiskaito net su : keičiasi. Seniau Etiopijos sos- 

vos medžių, nuo kurių savo- l neguso autoritetu. Jie savo tūlė buvo labai dažnai kilno- 
tiškų vaisių paragavimo ne- priešams taiko žiaurų kastra- j«mios iš vienos gentės į kitų.

vinių (taip buvo pasielgę pe- Kai vienoje apylinkėje med-

bos būti negali, nes vien tik puse lūpų apie keleiviai to karščio nega- eius sakus, 
tai užsiminus pateksi į kalėjimų. Darbiniu- Ii iškęsti, ir šoka Į jūrų, tuo Gyvulių Etijopijoj 
kai pusbadžiai gyvena, jie išnaudojami. Jie būdu nusižudydami. Pavėsy
neturi teisės streikuoti, neturi kam pasiskų- arba pirkioje čia esti apie 45 
sti. laipsniai šilimos. Danakilai

Dėl to kas gali tikėti komunistų kai- nuo karščio slepiasi storuose
boms apie kitų kraštų religines ir civilines vilnoniuose rūbuose, kurie su-

yra į-
vairiausių. Čia didingai jau
čiasi liūtai, leopardai, pante
ros (kurių juodosios yra pik
čiausios ir ypač pavojingos 
žmogui), hipopotamai, draui-

Anglija ir Prancūzija taip griežtai žmonių laisves, kuomet jų nėra komunistų I gerįa prakaitų.
i “išsvajotam rojuje” — Sovietų Rusijoje.

Lietuvių komunistų kalbos ir raštai apie 
laisves Lietuvoj, apie pavojus Klaipėdai iš
eina nė iš jų susirūpinimo mūsų tautos rei
kalais, bet iš gudriai sugalvoto plano pa
traukti prie savęs daugiau žmonių. Bet
patriotiškoji lietuvių visuomenė nesiduoda• roji dega, jau mažiau gy ve 
ir nesiduos komunistų viliojama, nes žino, nania. Nors kalnų Etijopijoj 

šiomis dienomis atvyko į Ameriką skulp- ' kad & vilkai- avies kabiu prisidengę. ir yra labai apkštą, bet dė
LIETUVĄ APfAl&IUS

RETAS SVEČIAS

torius Petras Rimše. Jis atvyko drauge sn-i 
dr. Al. Račkum, kuris žada “pabėgti” nuo 
mūsų amerikiečių ir apsigyventi Lietuvoje.

P. Rimša yra vienas seniausias ir žy
miausias mūsų tautoje menininkas skulpto
rius. Kiekvienam lietuviui yra žinomi jo kū
riniai “Lietuvos mokykla”, “Artojas”, “Ko
va” ir visa eilė kitų, kuriuose reiškiama 
mūsų tautos vargai, kovos ir keliai į laisvę. 
Jis daug savo kūrinių atsiveža su savim, 
taip kad mums bus proga su jais susipažinti.
Į Rimšos kūrinių parodas turėtų gausingai 
lankytis mūsų jaunimas. Jis ten ras nemaža 
įkvėpimo ir paskatinimo ateities darbams. 
Skulptoriaus Rimšos kūriniai prisidės ir prie 
iSgarsinimo lietuvių tautos vardo šioje ša
lyje.

Kokiu atžvilgiu neimsime, P. Rimšos at
vykimas ,ms mus į Amerikų yra sveikinti
nas. LigšioJ mes apie ji daug girdėjom, 
apie jo darbus skaitėm, o dabar turėsime 
progos pamatyti ne vien jo kūrinius, bet ir 
jį patį.

Mes ji sveikiname ir linkime maloniai 
praleisti laikų Dėdės Šamo žemėje.

LĖKTUVŲ GADYNĖ

Gyvename tais laikais, kuomet skraidy
mus lėktuvais yra taip paprastas dalykas, 
kaip ir automobiliais važinėjimas. Ir vis 
dar surandama naujų pagerinimų, daroma 
pažanga. Jau pradėtas reguliaria Amerikos 
susisiekimas lėktuvais su Kinija. Jau suda
rytos reikalingos sutartys oro susisiekimui 
per Atlanto vandenynų. Vėliausia 1937 me
tais lėktuvai su pasažieriais ir paštu pra
dėsiu skraidyti per Atlantu ir tai būsiąs 
paprasčiausias dalykas. k

Anuo kart rašėme, kad Amerikos spau
da sugrįžusio iš Europos lak. Vaitkaus vi
sai nepastebėjo. Mat, jis savo žygiu jokio 
rekordo nepadarė, tai viena, o kita — į pa
našius skridimus nebekreipiama dėmesio, nes 
daromi didesni užsimojimai — nuolatinis su
sisiekimas per vandenynus.

Kaip žinome, yra organizuojamas ir tre
čias lietuvių transatlantinis skridimas. Rei
kėtų gerai apgalvoti, ar beverta. Reiktų ap
sižiūrėti, kad jis nepasidarytų tik pinigų 
eikvojimas, kaip buvo su antruoju skridimu.

Rašo L. ftlmntis

SPAUDOS IR KULTŪROS PARODA

reito šimtmečio kare ir su žius iškirsdavo, tai sostinę 
italais), tačiau dabar negusas-keldavo kitur. Tik pereitam1 
išleido įstatymų, kuriuo ei- šimtmety Adis Abeboje pri- 
uant už kastravimų danaki- sodinta eukaliptų, malonlau- 
lanis kertamos galvos.

Katalikų Etijopijoj yra a-
pie 50,000. Čia ypač daug yra į” Jų j,a pns„.
dirbę ir padarę tiesiog l.ero- 
jiškų žygių benediktinai ir 
jėzuitai. Jie net buvo neguso 
patarėjais. Somalijoj yra mu- 
zulmonų, o šiaip pakraščiais 
— įvairių kitų tikybų, dau
giausia islamo.

sio parfumo medžių, kurio 
nepaprastai greit užauga, a- 
not pasakų, net žmogaus n-

nia. Tad Adis Abeba yra vi
sai naujas miestas. Kiti žy
mesni Etijopijos miestai yra 
— Hararaso su 50,000 gyv. ir

bliai, raganosiai, krokodilai, 
Aukštumos tarp 1000—1500 i strausai, apuokai, abisiniSKos 

m. vadinasi Vojina Dega (vy- j varnos ir k. Spėjama, kad čia , 
nuogių žemė), kuri yra la- j yra b* as^° tėvynė, 
blausiai apgyventa. Per 1,500 Į Etijopijęs gyventojai yra | 
m aukščio sritis vadinas tik- semitų, chamitų ir negrų mi- j

šinys. Tačiau negrais jie sa- } 
vęs nelaiko ir tuo vardu pa- 
vadinti užsigauna. Nors Eti- j 
jopįja^.ęusi^eęia.iš daugelio į-l 
vairiomis kalbomis šnekančių 
tautų, bet gyventojai, paklau
sti, kas jie yra, visi atsako - • 
etijopai. Seniau Etijopija bu
vo vadinama didesnė Afrikos 
dalis, ir jie tuo didžiuojasi 
Jų veidai yra nuo tamsiai ru

savotiško jų tijp sniegas ant 
jų nesilaiko i? nuslinkęs že
myn sutirpsta. Šalčiausias E- 
tijopijos oras turi 13 laipsnių 
šilimos, o karščiausias vidu
rinėj Abisinijoj apie 30 1., ta
čiau dkžnai esti panašiai šil
ta, kaip Lietuvoje vidurva
sario vidurdieiį.

Halia turtingos eksponatais dr. Al. Rač- 
kaus parodos, kauniečiai, Pasaulio Lietuvių 
Kongreso atstovai ir svečiai matė užsienio 
lietuvių spaudos ir kultūros parodų. Joj bu
vo išstatyta su virš du šimtai laikraščių ir 
daug knygų.

Šių parodų lankiusieji matė, kad lietu
vių gyvenama beveik viso pasaulio kraštuo
se ir kad visų ar daugiau ar mažiau rūpina- 
mųsi tautybės išlaikymu. Tas matyt iš laikra
ščių, kuri© leidžiami ne tik Jungtinių.Ame
rikos Valstybių lietuvių, bet Brazilijos, Ar
gentinos, Urugvajaus, prieškarinės Rusijos,
Sovietų Rusijos, Tolimųjų Rytų (Vladivos
toke), Latvijoj, Italijoj (‘Salaziečių Žinios’),
Anglijoj, Tilžės, Vilniaus ir kitų pasaulio & . ' .
kraštų lietuvių. 1 kurio krašto lietuvių lei- .... . ,kv. km. ir didumas bus ly

gus lietuviškajam Klaijiėdos 
kraštui. Jis yra 1,840 metrų

. v . 1 viršum jūros lygio ir turi 70
Gausingą Amerikoj leidžiamą, Įaikraaė.ą .|uim) J5 sio

ir lalelstą knygą skyrių turėjo dr. Backua.
savo muziejuje. Jis turėjo beveik visas Drau- ................................. . .
go’ išleistas knygas ir visus didesnius dien
raščio “Draugo” numerius. Buvo išstatytos 
kai kurių buvusių ir esamų “Draugo” re
daktorių fotografijos. Taip pat mūsų did
žiojo knygyno, spaustuvės, redakcijos ir ad
ministracijos atvaizdai. Tai parodė, kaip 
svarbų vaidmenį vaidina mūsų dienraštis A-«tis, jos pradingsta smėlynuo- 
inerikos lietuvių ir bendrai tautoj gyvenime.! se — išgaruoja. Jų žymiausia 

Įdomų parodos skyrių sudarė komp. Juo- yra Aurašo upė. Navlguoja-

džiamų laikraštį nepažvelgsi, visur pamatysi 
vienodų, nuoširdų susirūpinimų Lietuvos rei
kalais ir išeivijos tautiniu likimu.

!svos iki baltos spalvos, apva

(Tęsinys 4 pusi.)

IBMMMMR®

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS mane rieja ir rieja 
rūkymų ir gėrimų.

Malianojaus šviesioji “Sau
lė” išdrūkavojo tokį editori-

už tų

— Palauk, — saku Krei- 
vapirštis, •— aš tau duosiu 
rudų. Mano senė seniau taip 
pat mane ėsdavo. Dabar gi 
nei žodžio nesako.

— Pasakyk, mielasis, pasa
kyki — sušuko Aukštakul
nis.

— Kai ji tave pradės rie
ti už rūkymų ir gėrimų, — 
sako Kreivapirštis, — tu jai 
šitaip pasakyk. Brangioji ma
no, daugiau aš jau negersiu, 
nei nerūkysiu. Žinai, sveika
tai kenkia. Sykį skaičiau net 
laikrašty, kad tūlas šnapšai- 
tis, kuris buvo didelis blaivi
ninkas, net šešis sykius ženl 
jos ir visas šešias žmona) 
pragyveno. Taigi nuo šios 
dienos ir aš mesiu gerti ir 
įūkyti. Pamatysi, kų ji da
rys.

— įAiit rytojaus bėga Auk
štakulnis pas Kreivapirštį,

alų:
“Europoje ir Amerikoje

jauni vyrukai pradėjo augint
ūsus ir barzdas, kaip praneš- 

Ją moterys yra nepaprastos isz ,enaig SzUi pro.
ry» yra labai storos ir negrą- fe8oria ,Verdmann, isz Aus- 
žios. Amharai vadinami tik trijoa> kad ugaj ap.
raišiais etijopais. 'sergsti vyra priesz skandėji-

1 pietus nuo Adis Abelio- ma ga,TO8j p]auszi„ ir
gražuolės. Jei amhara. arba |k)ea Usai gulaiko insigavilna 
kitos kurios tautelės vyrai pa- ,(Ju|klu in galvaj g).rkie jr 
nori turėti gražesnę Žmoną, |plauralllg Vvrai vra daugiau 
tai vyksta į gailą Salį. Gai., isz8tatyti ant •neIaillles per 
la' /ar kitaip vadinai.it oro ,du]ke8 ne kaip motere8 ne8 
.„a. Enropieėius visi etijopa. ■ turf dirbti an, ,aukOi fal)ri. 
vadina frandži, tačiau to var- )ku08e jr kasyklose kur ran
do netaiko giaikams, kurią- dagį daugyiH; dalgią ne8 uaai
uuM-eucia. juos tame apsaugoja.

Etijopijos irvventoja* yra
krikščionys monofizitai (ji< 
nepripažįsta Kristaus žmogys 
tės, tik dievystę). Jie Rnkš

-.Lietaus Etijopija gauna a- 'ūs. Į šiaurę nuo Adis Abebos 
gyvena amharai, kurių mote- 
gyvena tauta, vadinama gaila.

pie dvi lietuviškas porcijas 
— maždaug 1,200 mm. dau
giausia lyja liepos ir rugpiū
čio mėnesiais. Adis Abebos g- 
vės tada atrodo panašios į 
sraunias upes. Žiemų nuo va
saros tik tuo skiriasi, jog 
neesti lietaus.

Etijopijos kalnuose ypač 
Didžiau-

7.o Žilevičiaus (iš Elizabeth, N. J.) rinkiniai, 
kurie gražiai atvaizdavo Amerikos lietuvių 
veiklų muzikos ir dainos meno srityje. Buvo 
išstatyta mūsų kompozitorių parašytos dai
nos. Mačiau Miko Petrausko, A. Pociaus, A. 
x41eksio, J. Žilevičiaus kūrinius, taip pat Že
maičio ir kitų. Šimtai chorų (vien parapiji
nių apie šimtas), solistų, orkestrų, benų fo- į 
tografijos. Šiame skyriuje buvo matyti, kad 
Amerikos lietuviai turi savo vargonų išdir
bėjus, taip pat nemažai vaidintojų trupių.

Parodoj buvo iškabintas didelis viso pa
saulio žemėlapis su užrašu iš kun. Vienažin
džio eilių — Toli mūsų broliai visur išblaš
kyti.

j Lietuviai, nesekite paskui 
cziutabakius. Jeigu jums au
ga ūsai tai neskųskite ju. 
Jums gamta pati prigialbsti

— Mėlynasis Nylas. Etijopi
joj yra daug upių, kurios ka
lnų srity yra labai vandenin- ____ _ o___
gos ir didelės,* bet jūros ne- čionimis tapo 4 amž. Jų reli- ^rn()nju kovojime priesz pa 
pasiekia. Įtekėjusios į dana
kilų ir kitas karštąsias sri-

mų upių beveik nėra. 
Aukštumos arti 4,000 m. y-

ra nedirbamos ir vadinasi čo- 
ki. šiaip Etijopijoj, tarp dau
gybės Afrikos ir pietinės Kū

gines apeigos yra panūstos į 
graikų stačiatikių ir atlieka
mos jau negyva gezų kalba. 
Etijopai pasninkauja pusę 
dienų metuose.

Negus, prieš užimdamas so
stų, turi pasninkauti 4 dienas 
ir 4 naktis. Jie dėlto yra at
sparūs. Fronte gali ilgai būti 
be maisto. 60 kilometrų žygis

voju. Ka jums gamta davė įgriebia į glėbį ir bučiuoja, 
turite už tai būti dėkingi iri — Na, kokie mano rodos
su mielu noru tai priimti.”

Susėdę prie bonkos papso 
Kreivapirštis su Aukštakul
niu pradėjo dalintis savo var
gais.

— Žinai kų, — sako Auk
štakulnis, — jau ' nebežinau

rezultatai f — klausia Krei
vapirštis.

— Tokie, kokių savo amžy 
nesitikėjau. Kaip tik pasa
kiau jai apie tų Šnapšaitį, 
kad jis, būdamas blaivinin
kas, šešis sykius ženijos ir 
visas šešias žmonas pragyve^

ropos augalų, gerai auga ku-i fronte jiems yrą tik pasivav 'nei kų daryti. Žinoma kasdien no, dabar maniškė kas dien
Žemėlapy tam tikrais taškais pažymėta. į vinių iš Amerikos lietuvių gyvenimo. Taip !Inan stalo pastato lxmkų 
lietuviai gyvena. O kur jų nėr! Visuose pat daug mūsų bažnyčių, mokyklų ir klebo- de^ln®s ir P»<K‘da kartūnų 

nijų fotografijų. .To eksponatai buvo geras clEaret'U-
priedas parodai. Tik gaila, kad statistika dar 
nepilna. Bet tai ne vien kun. Draugelio kaltė, 

žodžiu, spaudos ir kultūros paroda buvo

kur
pasaulio kontinentuose ir salose, neaplen
kiant Pacifiko okeano ir Australijos, iš kur 
į Lietuvą reikia keliauti mažiausia tris mė
nesius. . ' i

. Vėliau prie parodos prisidėjo ir kun. 8. 
draugelis. Jis atsivežė daug statistikos da-

Vienas finansų žinovas (j»- 
sakė, kad šiandie biznis esąs 

įdomi. Ji parodė Lietuvai, kų jos išeivija žvairas. Gali būt, tik nežinia 
praeityje nuveikė ir kų ji dabar veikia. į kurių pusę jis žiūri,

į

vadinai.it
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tas Krisevitfias, p. O’Connor ir mergaites. Tr ne tik lietu- ; 
ir kiti, kurie jiems padeda. I viai, bet ir svetimtaučiai. Yru 
Jie turi gtažias uniforma* pa- begolo daug mateli games ir 
prastai baltas, bet puikiausiai neužilgo policininkai tr ug- 
atrodo ir turbūt jie vlenintė- | niagesiai pradės pasirodyti 1 
liai vaikučiai iš viso miesto.: kaip pernai ant mūsų alleys. 1 
ką dūdavo ir bubnijo. i Tai smagu. Didelė pagalba ’

Sugrįžo U ligoninės , * didžiausias aks,,-''
nas sveikatai. Kas savaitė y- ( 

Šiomis dienomis sugrąžo iš, ra dU(XĮarna $5 tam arba tai, 1 
Kariškos ligoninės lietuvis bi-, kuTį& įgmu§ aukščiausią score. 1 
znierius anglininkas Vincas.j Taigi> visi ir vie08> ypatingai 1 

laukaitis. Jisai tena? pasidavė ]įetUviai, žiūrėkite savo svei- f 
operacijai ir vėl džiaugiamės katos įr stengkitės išlaimėti 1 
jį beturį savo tarpe. Jisai ge- dovaną, kuri yra duodama ' 
rai atrodo ir matyti, kad ne- kas gavaįtę. Į i
užilgo galės vėl stoti į savo | <
biznį kaip po senovei. Svei- Mūsų Movies
kinam! Padarėme kontraktą su Me-1’

i Mirė lietuvis palikdamas tro, Goldwyn ir Mayer. Tai j 
$30,000 geriausių paveikslų gamintojų 1

. . 'kompanija. Mūsų visi prog-
Šiomis dienomis lietuvis . , . : . L . .T _ „ . . ... ramai dabar genausi. TaigiJuozas Juozėnas mirė palik- , _, . , , .. 1, A 4 -1 • Aon nnn m . turėdami laiko užsukite J mu-,damas turto iki $30,000. Tai . . . ,. . . sų movies ir nesigailėsite, didele suma ir dabar admini

stratorius Jonas Jenušaitis le- Išvažiavo į keturdešimtę
ško jo giminių Jisai gyveno Mūs kkb kun I
vargingai ir vietiniai laikraš-„................ _ lantiejus buvo. kelias dienaiciai 11 apibudino kaipo Broo- w a,, , , . , Z .. įsvaziavęs 1 AVorcesteri pas
klyno pustelmnku. Jisai dir- . m v . jA , □. , . . . kun. Petraiti 1 40 valandų at-bo dirbtuvėje ir susirgęs mi- . ~. . , , , . ,. .. ... , .. .. laidus. Ginas, kad ten viskąre ligoninėje plaučių uždegi- , , y.r " rado kuograziausiai.

| Šį sekmadienį, jisai važiuo-
Atgarsiai iš Bowling Alleys ja pas kun gru2ą, Ąa-
Dabar bowling sezonas pil- shua, N. H. Po tam tai lietu- į 

niausiame įtempime. Visi bov-, vių parapijų keturdešimtės 
liną ir jauni ir seni, vaikinai pasibaigs.

RADIOSNaujoji Maspeth, N. Y. lietuvių katalikų bažnyčia, kuri pašventinta šių metų 
gruodžio 1 d. Bažnyčią šventino Jo Eksc. vyskupas Thomas E. Malloy.

STBOMBERG-CARLSON, RCA VICTOR, RADIO 
NAS, PHILCO, ZENITH ir kitos padarys Kalėdas 
daug linksmesnes. Galite išmainyti savo seną radio, 
o tik mokėti kitais metais.

Kun. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
lietuvių parapijos klebonas, kuris pora metų 
išklebonavęs šiais sunkiais laikais pajėgė pa
statyti naują bažnyčią. Kun. Jonas yra A. L. 
R. K. Federacijos centro kontrolės ir propa
gandos komisijos narys.

26 šmotų Comunity Silver vertės $35.00 už M850
Iš Aukso Ir Sidabro Yra Geros Dovanos Dėl Kalėdų.
Elektrikiniai toasteriai po ......... ...... ............. 98C
Gražūs smoking standai po ...........................  98c

Ant stalo lempos po...................................... 98c
Kiekvienas lietuvis (/aus gražu kalendorių dykai.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ en GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jna atsinešti 
tavo problemai ir savo BIZNĮ 
čionai.

3343 S. Halsted St

A deligbtful, easy to have, new tralt- 
ment which has changed the mental 

AZ attitude of thousands of women toward 
hair coloring.

Clairol will covet the gray hairs and blend 
them into the natūrai tones of your own hair 
so perfecdy, they defy deteetion. The corrective 
oils in Clairol improve the hair health and keep 
the hair in condition.

CLAIROL Ine.
126-1)2 Vest 46th St., New York 

Oa Ak Your Favorito Brautician

3347 S. Halsted St

3417 S. Halsted St.
KRAUTUVĖS ATDAROS KOŽNĄ VAKARĄ

Draugo” Knygų Skyrius
Halsted Exchange 

National Bank 
(9th PI. and Halsted St

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

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab.......................... 1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.............. 1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina .... 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, jnod. paprastais virš., kaina, .... 1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ...........................  2.50
15. Pulkim Ant Kelių, jnod. virš. raud. kraštais ........... 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ........................... 1.00 į
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ........... 1.751

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne-1 
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, I 
ar Stampomis (Markėmis).

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

WCFL, 970 kil. radio stotis. Nedėliomis nuo 5 iki 
6 vai. po pietų radio valanda leidžiama Budriko.
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Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Kmitas

(Tęsinys)
'* PROKULIUS: — Atrodo, kad Girtulis 

nors šį kartų kalba teisingai.
EUPHEMUUS: — lštiesų, keista. Kaip 

gi jis žino?
ALEKSIS:- štai įrodymas. (Paduoda 

popterį). Šį laiškų radau mano kambary, ne
mačiau, kaip jį skubotai kas įmetė, kuomet 
aš apsimečiau miegąs. Ar pažįsti šį laiškų, 
Prokuliau?

PROKULlL’Si — O Viešpatie! Tai nia-' 
no įsakymas pasiųstas Girtuliui kraustytis 
į Ardea.

EUSEBIUS (žiūrėdamas į laiškų): —
Aš pats jam tų įteikiau.

EUPHEMUUS: — Kokios rūšies nuo
dai jame buvo?

URSULUS: — Tai tur būt nuodai žiur
kėms.

GIRTULIS (į šalis): — Koks aš kvai
lys! (Garsiai) O gal koks vagis tai padarė?

ALEKSIS: — Pažiūrėsim, štai ši bun
ka buvo tavo rankose, Girtuli, ar ne?

VISI: — Mes tai matėm savo akimis.
ALEKSIS (Paima taurę ir įpila į jų 

kelis lašus iš Girtulio bonkos): — Nieks čia 
nagų neprikišo. Taigi, jei turi drąsos, gerk 
dabar iš šitos taurės. (Duoda jam).

PROKULIUS: — Taip, išgerk.
GIRTULIS: — Ar gi man pačiam rei

kia mirt jo akyse? O, geras jame, atleisk 
man! (atsiklaupia).

EUPHEMUUS: — O, Vi špatie! Ačiū 
tau už tų malonę!

PROKULIUS: — Pone. jo bausmė turi 
būt lygi jo kaltei. Liepk jį surišt ir nužudy
ti!

VISI: — Taip, taip, pone! (puola Gir 
tūlį).

-ALEKSIS (pastoja jiems kelių): — Ge
rasis pone, dėl tavo išgelbėtos gyvasties, pra
šau tavęs, duok man tą vergų, arba, geriau 
pasakius, duok jį savo sūnui, Šioj sukaktu
vių dienoj. '

i, _ EUPHEMLJUS: -7. Negaliu teatsakyti. 
ALEKSIS: — O dabar, kai dėl mano 

atlyginimo —
' EUPHEMUUS: — Prašyk ko tik nori. 

ALEKSIS: — Aš noriu pinigų. 
EUPHEMUUS: — Kų? Tu nori aukso? 
ALEKSIS: — Taip, taip, aš niekados 

nebuvau taip gobšus. (Euphemijbs, nuste
bęs, duoda jam delmona su pinigais). Alek- 

, sis atiduoda pinigus Girtuliui). Imk tą. ir 
bėgk iš čia kuogreičiausiai į Ostijos prie
plaukų, ten paimk laivų į Palestinų ir ten, 
visa atleidžiančios meilės akyvaizdoj ieškok 
ir savo nuodėmių atleidimo. (Girtulis išeina).

EUPHEMUUS: - Bet, Ignotai aš tau 
dar neatsilyginau ir amžinai liksiu skolin
gas. Nes kų gi galiu tau pasiūlyti tau už 
mano gyvybės išgelbėjimų? Gyvenime aš nie
ko brangesnio nežinau. Šie nan ai, mano tur
tai — visa, o visa tau priklauso. Nuo šian
die mes kartu gyvensime. Tebūna ši pasto
gė mums bendra, kol tik savo dienas baig-: 
eime. Kur dabar gyveni?

PROKULIUS: — Pone, kai kų patai
sius ir... ir...

EUPHEMUUS: — Ir kų?
ALEKSIS: — Aš visai patenkintas sa

vo kambariu, mano pone.
PROKULIUS: — Tįkrai, pone, svečias

trokšdamas ramaus ir tykaus kampelio, — 
būdamas pilgrimu, mano pone....

EUPHEMUUS: — Na, na, pagaliau pa
sakyk man, kur tu jį apgyvendinai f

PROKULIUS (susimąstęs ir Tildyda
mas): — Štai tenai.

EUPHEMUUS: — Tenai? Toje šuns bū
doje? Argi taip priimami pilgrimai mano

I namuose? Gėda, Prckulai.
ALEKSIS: — \.»siia;:iink, gerasis Eu-

phemijau. Jei aš nebūčiau tenai apsigyve
nęs, šiandie tu būtum jau nebegyvas žmo
gus.

VISI: — Tikra tiesa.
ALEKSIS: — Štai šis kambarys tau ir

man, pone, buvo laimingas. Todėl aš jo ta
ve ir prašau. Ten aš gyvensiu ir? Aukščiau- 
eiui norint, įnirsiu.

EUPHEMUUS: — Na, Ignotai, aš tū
rio tau nusileisti. Bet kaip tu sužinojai apie 
pavojų mano gyvybei? Kieno aš balsų gir
dėjau?

•ALEKSJLS: — Tai buvo mano balsas.
EUPHEMUUS (i šalį): — Man pasi-

DRAUGAS

SENIAUSIA PASAULIO 
VALSTYBE — ETIOPIJA

{Tęsinys nuo 2 pusi.)

'Antradienis, gruod. 17, 1985

NAUJO8IOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

(Tęsinys 3 pusi.)
> Dile I)aowa su 30,000 gyv., į būrio lietuvių gyvenimo. Tai ' 
gerinusias Etijopijos kuror- j išeina sykį į mėnesį ir inatv- 

! tas, pirmoji geležinkelio sto- ] tis redaktorius ir leidėjai pa- 
tis etiopų teritorijoj. Euro- siryžę “Laimę” padaryti įal- 
piečių visoj Etijopijoj yra mingą ir ištvermingai iki Sml 
apie 8,000, kurių 5,000 gyve- darbuojasi.

Šiomis dienomis YVaterbu- 
rio visos krautuvės labai bu-

giausi laikraščiai. Ateikite į1 
kleboniją pas kunigus, jie 
jums padės ir reikalingų in 
formacijų suteiks.

ginio tartum mano sūnaus.
ALEKSIS: — Kietai miegodamas aš pa

jutau kažką šalių manęs stovint, kuris spin
dėjo kaip pavasario saulė, o jo sparnai pur
puriniai ir auksu nutaškyti. Jis palietė nia- 1 
ne miegant. Pro netyčiomis paliktas pravi
ras duris aš viską mačiau. htijopijos keliui, l»e mine-

EUPHKMUUS: — Palaima kartu su lo geležinkelio, yra prasti — 
tavim aplankė mano namus. Bet, kas buvo tai kupranugarių ir asilėnų 
toji dvasia? Ji kartu su tavim atvyko... į vilkstinių takai. Pirčių visam 

ALEKSIS: — Aš jų gerai pažįstu. Tai krašte yra labai maža. Etijo- 
šventkeleivio angelas sargas, kuris saugo i ]Mi nepaprastai mėgsta išsi- 
vaišingųjų namus. Tikėk manim. Visados i prausti laimių aliejumi Ir vi- kl vįsiems savo broliams ir 
mūsų gyvenime keturi angelai palydi mūsų rįntu Bvįefitu. Etijopijos teis-' seslltėl”* ,ietuviams. 
geruosius meilės darbus. Vienas peni silp- mąi esti turguose Ir gatvėse Parvažiav° kelioms dieno-
nuosius iš aukso bubenių, kitas palengvina • .„ .. v. . . . ... ir yra savotiškai įdouiOs. Ad-troskuli. treciasis nuoguosius pridengia sil- , , . . . , .. . * ,, . ... . 1 . . vokatai prisiekia savo vaikais; — Bet vaisingumas juos visus sujun- , . ,
gia,.— dtubužiai ir maistas pasiskubina, kai a*S ai. a ne 1 u negusu.
vaišingumas savo brargakmęr.iais nusėtu ra- Teisnmm gyventojai laitai Ga
ktų atveria pavargėliams namų duris. misi, panašiai, kaip Europoj

Jį štai t.,s trys ,Įvaruos ir ^rgsti ir puo-;ki““ jr k'atru>. k“™ Etijopi- 
selėja. — jį jos džiaugdamos suptų kurios -i0-* ' *rui nemėgstami. Teisė- 
joms palieka gražiausius pasigailėjimo dar- Jab nors ir iš valdžios algos 
bus; Jis tuo tarpu įtempęs savo žvilgsnį ir negauna, bet gyvina gerai iš 
palinkęs prie žemės, dažnai dulkėse randa gautų per bylas pajamų. l)i- 
paslėpta brangenybę, kurių paskui saugo, desnes bylas, pav., Zmogžudy- 
(Išeina). bes, teisia net ir pats negu-

Pirmo veiksmo galas. j sas (karalius). Kartų ginii-
AKTAS II. nės prašė, kad negu sas nu

lenkiu metų laikotarpis tarp pirmojo ir baustu mirtimi žmogų, kuris, 
antrojo akto. Scena 1. Atrium (Priemenia) nukirtęs medžio šakų, su ja 
Įeina Eupliemijus, Karinus ir Eusebius, ap- krisdamas, užmušė kitų dar- 
s i rengę kaip iš kelionės, su plosčiais ir skry- bininką. Negusas jį nubaudė 
bėlėmis. Eusebius jiaima jų drabužius ir iš- mirtimi, tik vienas iš uzmuš- 
eina. ' tojo giminių turėjo kirsti ša-

EUPHEMIJUS: — Na, brangus Karinai,: kų ir su ja krisdamas jį už- 
ar tu pailsęs? nništi. Tačiau, žinoma, tokio

KARINUS: Ne, tėvai (juk tu man neatsirado ir tariamam žmog-
įsakei taip tave vadini). Kelionė Tiberio pa- .(|iJžiui bausmė ,. h. nu-j(>
kraščiais buvo kuosmagiausia. Kiek ten gra- T, , . „ i;....,-.. v ”... . . „ , . ’ . Bendrai, negjuso sprendimai,zių namų, papuoštų medžiais ir žolynais! Ki- ... . . ,,
p,ai ir pušys koki puikūs medžiai, o tarp kalP lr vlsas valdymas, y-
ių vingiuoja skaisti, sriauni upė. ra ^mintingu is s engtas sa . m- flpje ,nj[jr gani.

EUPHEMUUS: - Tai dabar pasilsi v« Jai) kultojo,--tik tat.yra , _ -iba,as>
sunki.. .a ‘

Etijopija yru vienintelė se
novės šalis, kuri išlaikė savo 
nepriklausomybę. Ji vrsus ja

MAMANAPOUO KOLE
GIJOS ŽINIOS

na sostinėje.

sy, nes žmonės daug pirkinė
ją. Tai smagi ir maloni nau
jiena, nes atrodo tikrai jos 
šių metų Kalėdas turės lai
mingas ir linksmas ko ir lin

sim sulos ramiuos namuose.
KARINUS (apsidairo): — Ramūs na

mai. Taip, ištiesą, jie gražūs ir ramūs! Bet 
— jie ne mano. _

EUPHEMUUS: — Kol kas dar ne. Bet puolusius atmuš! ir išlaikė 
ivtoj tu čia būsi priimtas už sūnų, ir tuo-i Kavo kalnų puikybę. Etijopi-

SV. KAZMERO 
PARAPIJA

PROVIDENCE, R. 1. — Sv. 
Kazimiero parapijos choras 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą. Išrinkta nauja valdy
ba: pinu. — Feliksas Kairys, 
viee pirm. —- Jonas Kuprevi- 

Juzė Y'aitk ūuai-
Paskaitos

Kun. tStrakauskas apsiėmė čius, į-ašt. 
dideipiarbų, bet mes tikimės, tė, iid. — Anelė Cyckevičiū- 
kad tas jo dailias nebus v ei- tė, fili. rašt. — Ona Rusiutė. 
tui. Gruodžio 3 ir 10 dd. kuu. Mūsų choristai laliai džiau- 
Strakauskas vėl atvyko į Ma- ginai ir lal»«i patenkbiti su 
rianapolį su paskaitomis. Mes savo nauju vargonininku. Juo 
lauksime ir daugiau. yra Antanas Giedraitis. Gie

draitis labai gražiai pradėjoA. L. K. S. ir P. susirinkimas
Gruodžio 7 d. 7 vai. vakare vesti chorą ir labai darbuo- 

Dabar choras Puošiasims vakncijų iš New York lie- įvyko A. L. K. S. ir P. .Sa-,,, ... ...
•x- Tr- , * aut a- • 11 . . . . Kalėdoms. Neužilgo taip pattuvaite Hindu Wassau. Ji, jungos 1 kuopos susirinkimas A . ..... A . ,, .» , a>. .. .. turėsime “Minstrel , kur vi-parema turbūt iš Naugaruck Pirmininkas Stasys (natas a-u si choristai parodys savo gu- sekancia • .

dienotvarke: 1. Protokolo skai1 uaias' T
Musų klebenąs kun. J.

tidarė susirinkimąarba Beacon Falls. Ji dirba 
New York City Niglit klūiie.
Ji pasisakė, kad pasirodys tymas» 2. Laiškai iš Lietuvos, į
naujoje “Musical Revue”, ku 3. Mūsų veikimas kitų kolo- iJx.__ ._ .
ris bus Casino de Paree Man- nijų studentų kuopose, 4. Kuo , 
liatanne po Naujų Metų. pos Konstitucijos raportas, 5.

Taipgi žada parvažiuoti ant Įnešimai bei sumanymai. Dėl 
Kalėdų pas tėvelius Julė Ba- daugume s medžiagos susirin- 
ranauskaitė iš New York, kur kima= ;ebuvo paliaigtas ir 
ji lavinasi muzikoje. j buvo atidėtas ant rytojaus, i

Stengiamės varyti vajų 810- Kad įdėjus gyvumo įvairio
je kolonijoje “Darbininko’’ ir se kolonijų studentų kuopose . vak- Heoples rakandų kraa- 
“Draugo”.- Lietuviai, kurie buvo įneštas sumanymas vei- tuvės duos specialį prieškalė- 
dar neturite užsisakę tuodu kti. Su laiku šis įnešimas bus dini radio programą iš sto- 
laikraščiu, tai tų darykite tuo vykdinainas. -Lies WGES. Išpildyme pr6g-
jau. Tai yra mūsų įtėkmin- Nekalto Prasidėjimo šventė i"«>no dalyvaus gabusis Peop- 
” j Gruodžio 8 dienų Mariana-nidio kvartetas ir duetas,
šaulio imperija susitaikė su j pojio Kolegija šventė brangių Sabonių dainų šeimyna, A11- 
seniausia imperija ir daliui* Marijos Nekalto Prasidėjimo tanas Oiapas ir kiti. Kalbės 
gyvena taikoje. Vėliau ji nu- j šventę. 9 vai. įvyko iškiltum- redaktorius L. Šimutis, d-ras 
galėjo italus. Kaip pavyks da-.j gOS Mišios. Celebrantu ftuvo Strikolis ir kiti; o prie to 
bar karas su italais, dar neži- kun. J. Vosylius, dijakonu — K™ži Šio sezono muzika, 
nia. O europiečius čia traukia i kun. V. Čižauskas, subdijako- daug įdomių žinių, pranešimų 
didelė erdvė, nes gyventojų Inu — Jonas Buja. *** patarimų apie įvairius ka-

Iškilmėms pritaikintų pa- ledinius pirkimus ir t.t. De! 
mokt:* pasakė kuu. J. Vosy--tu visi kviečiami pasiklausyti

ir parapijų
džiaugiasi choro pasisekimu.

Bap.

RA9I0
šiandie, įntr-idienį, 7 vai.

varis, geležis, anglys ir k. 
Kiek jų yra — nežinia, nes į 
juos tyrinėjusieji nei anglai, ' 
nei italai, kaip karo pasiap- j

liūs.

Vra
Kvotimai

laitas linksmintis ir

. ir įdomiai smagią valandėlę 
1 praleisti. Bap. WGE3 

LIETUVIAI DAKTARAI:

ties, neskelbia. Auksinio liū- lėip pat dirbti. Studentai par- j o«.c. t«i. HKMiock
, . v. . .. „ - TV 1 R*~ ’*•*• «aOWWH MI7. ... . , , , , . • ..... _ - to ir Danasios 1 lietuviška važiavę no Padekones Dieno;-met galėsi tikrai pasakyt, kad tai tavo na-1 j..,, vHlstvbės nradžia vra ne- i * * !b 1 JOS valstybes piau/.ia yra ne ,g _ ? geltona, atostogų dabar ruošiasi atei

atmenama. VI amz. ji tiuvo . . x
ik-1 , ... raudona — vėliavos sal«s uzKARINUS: Kaip ta> gal būt, kai tik- .jgp]gtus gavo valdžių net į A-

rusis tavo sūnus dar gyvas? ... ■ .... •- K,.;nc. n • , rabiją. 18(n m. ją puolė I111-EUPHEMIJUS: — Deja, jau nebtekau . '*... ... tai. Tačiau ta didžiausia pa-vilties ji pamatyt!
KARINUS: — Kaip Ui?
EUPHEMUUS: — Veltui jo pats ieško- j 

jau ir kitus siunčiau Į visą pasaulį; veltui , 
visur išgarsinau ir kitų prašiau, kad jo ieš- j 
kotų, skirdamas gausių dovanų — jis neat- , 
si rado.

KARINUS: — Jei dangus jį pasisavino, 
tai nėr ko ir ieškot.

EUPHEMUUS: — Tik tris dienas Ma
rija su Juozapu ieškojo savo Sūnaus — o aš 
jau dešimtį metų ieškau veltui.

KARINUS:

AKIŲ GYDYTOJAI:

savo laisvę ir turtus pasiry-
nantiems semestriniams kvo- į 
timams. Kvotimai prasideda

«»24 8 TAUMAN AVĖ.

DR. J, J. SIMONAITIS
žus kovoti iki pačios mirties, gruodžio 16 dienų.

Pr. B. Juozas Mekiraiti?

AMERIKOS LUETUViy DAKTARŲ PRAŪQ£J08 KABIAI:
Ofiso Phone Res. and Office Tel CANal O2B7

PROspect 1028 2859 S. Leavltt 81. Ree. PROspect 4419
JANal 070« fk V 911

DR. J. J. KOWARSIAS DR. P. I. Z ALATORIS

J«I» W MAKQUBTTE ROAD 
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS 

V*l. J—4 ir 7—9 vak. 
K«tv. ir Nekėliomis susitarus

OB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAI

Pal.ingvlns aklų Įtempimų, kuris

PHYSICIAN and 8UROEON
2403 W 63rd St„ Cbicago 

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M 
Sunday by Appelntment

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HAL8TED STREET 
ResldeneiJ* 6400 8o Arteelan Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
• Iki 8 v. vakare'

Ofiso: Tel. LAPaystte 4417 
RmL Tel. BEMlock 8888

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Resldenlljoe Ofisas: 2666 W. 69th St 
Valandos; 10-12 lr 8-8 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėllomis pagal sutari

OI. CANal 2345

esti priežastimi galvos skaudėjimo. 
O, tėveli! los trys <lie- svaigimo, akių aptemimo, narvuotu- . , . , -. . , -Kr • • »•* •»' mo> skaudamą aklų karšti, atitaiso

UOS buvo dvidešimts metų Marijos Širdžiai! trumparegystę ir tollregyste. Prlren- 

EUPHEMUUS (į Salį kokia to vaiko
ižmintial) (Garsiai): - Visa viltis jį surasti

mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Vulandos nuo 10 Iki 8 v. 
Ncdėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

išnyko. Taigi rytui tos ilgos, liūdnos sukak
tuvės užsibaigs džiaugsmu. Pats ciesorius 
llonorius dalyvaus menkam mūsų pokily.
Jis pats prie muzikos balsų jiaskelbs tave 
mano sūnum.

KARINUS: — Bet jei mums besidžiau
giant ir betrukšmaujant pats Aleksis atsi- i

'“'EUPHEMUUS: Ne, ta. negaliu,... Nėr i Ek'sp^’t^mo^
kų to neįsivaizduoti. Per įienkis metus ra-,ui„ ;r .Vtnin

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulev&rd 7869

25 METŲ PRITYRIMO
ikių ir pritaikymo akinių

mino mane šventas keleivis ir pridavė man Į 
vilties. Bet dešimts melų — perilgai ką nors 
tikėtis.

KARINUS: — Bet, pasakyk man, tėve
li, ar ištiesų Aleksis buvo -toks, kaip ji man 
nupiešei; švelnus, klusnus, pamaldus, gailes
tingas ir degąs šventos meilės ugnimi?

EUPHEMUUS: — Taip, visa tai ir dar 1801 S. ASHLAND AVENUE 
šuntą kart daugiau. , Plntt Bldg., kamp. 18 St.

z/

DR. JOHN SMETANA
0PT0METBISTA8

KARINUS: — Tut leisk man tik sekt 
jo dorybes. Aš nenoriu jo tėvonystės pavel
dėt. Jis pats sugrįš ir viską paveldės.

EUPHEMUUS: — Vis daugiau man 
įeiki vilties. Bet tas negalima, vaikeli.

(Bus daugiau)

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

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

Phone CANal 0623

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vuk. 
Nedėlioto!* pagal sutartį

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofl»o Tel.. PROspect 6878 
Res. Tel.: HEMIock 6141

Resid.; 2616 W. «9th 8t.

DR. J. RUSSEll
Lėtu vis Gydytojus Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir <:>0 Iki 8:80

Tel CANal 4122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS (r CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—“8 
Heredomls Ir Nedėltomle pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7848

DR. F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS.

2158 W. CERMAK ROAJ
▼ai.: 8—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergal* pagal sutarti
RES. 2136 W. 24th ST

Tol. CANal 4408

Tel. BOUlevard 7442

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTI8TAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 4Tth Street 

▼aL: nuo 4 iki 4 vakare
Soredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

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

Nedėllomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 6918—14 
Res. VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:84-4:84 
756 WEST 35th STREET

DR. P. ATKOČIŪNAS
DBNTISTAS

1444 kO. 44tk CT.. CICERO. ILL.
Uar, Ketv^ lr Pėta 14-4 vai. 

8147 SO. HAAETSD ST., CHICAGO 
Paned.. Sered. Ir Hubat. 8—4 vai.

| f A I BŪ B i) a B 1
DR. CHARLES SE6AL DR. MAUME KAHN

ofuas
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

Telefonas MIDway 2880 
OriSO VALANDOS:

Nuo 14 iki 18 vai. ryto, nuo 8 IKI 4 
vakaro Nedėllomis nuo 10 Iki 18 
vaL po pietų lr nuo 7 Iki 8:84 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 >10. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARd* 0984 
Res.: Tel. PLAsa 8440 

Valandos:
Nuo 14-18 v. ryto: 8-8 lr T-8 v. V.

ModOHomis nuo 18 iki 18 Aloaų

Dienomis Tel. LAFayelta 6748 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 8 Iki 4 popiet, 7 Iki 8 vak. 
NedEiemU pagal sutartį

PhotM Heanlook 2061~
DR. JOSEPH KELL A

DENTISTAS 
65W 8« Wartern Avenue

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

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANKAS
Gydytojas ir Chirurgą-.

ov-uas m rez.
2519 West 43rd Street

Velsą d ss- Mao 8 M 10 nrtato — 
1 k S Popiet — 4 BU 8i>4 vak.
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ŠVENTOJI ŽEMĖ
Jeiazulėj, kaip krikščioni

jos centre, kasmet atsilanko 
apie milijonas maldininkų. Vi 
sos katalikiškos iv krikščio
niškos tautos turi Šventojoj 
Žemėj savo atstotus: vienuo-

$100; taip gi iš Pittsburgh,
Pa. apylinkės kelios ypatos 
pažadėjo apie $3,000 sudėti. 
Taipgi jau pamatas darbui pa 
dėtas. Įteikia tad tik jį tęsti 
ir baigti. Pasekmingesniam
to darbo pirmyn varymo ta- ; 
po sudarytas komitetas:

Kun. J. Jakaitis, Chicago,
les - seseris, arba vienuolius, UI.
kurie nuolatiniai tenai apsi-1 Kun. K. Urbonavičius, Tho- 
gyvenę užlaiko, taip vadina- nipson, Conn. 
mas Jiospices, kur globoju at-1 Kun. J. Simonaitis, Eliza- 
vykusius maldininkus, gamina betli, N. J. 
devocionalus, dirba bažnyti- Kun. A. Linkus, Chicago, 
nius rūbus etc. Didesnių, bei 111. 
turtingesnių tautų vienuolės Kun. L. 
užlaiko ligonines ir prieglau-■ more, Md. 
das. Kadangi ir mūsų tauta Kun. J. 
yra katalikiška, kadangi ir ton, Pa. 
lietuviai, kaip pavieniais, taip1 Kun. P. 
ir grupėmis lanko Šventųjų City, Pa.
Žemę, o yra asmenų, kūne Kun. J. Končius, Alt. Car- 
nuolutiniai tenai apsigyvena, mel, Pa. 
tai savaimi pasireiškia, kad' Kun. D. Mikšys, New Plii- 
didelės svarbos yra reikalas ladelphia, Pa. 
ir mūsų tautai turėti pne iš
ganytojaus Grabo savo reli 
ginę atstovybę.

Mendelis, Balti-

Kasakaitls, Pitts-

č'esna, Mananoy

menei. lietuvių katalikų tarpe su- nigėlį greitai pamylėjo, ir jo
Baigdami šį musų aisišau- manymas įsigyti Jeruzalėje staigus perkėlimas lapo su-

Aleksandras Siemianls, 3ne- kimų, sveikiname pirmutinius nuosavybę, vienuolynų ir prie tiktas skaudžiai. Vietos »;ie-
nandoah, Pa. gausius aukotojus ir linkime, jo įsteigti taip vadinamų hos- bonas, ir parapijiečiai laukia

Šiuomi komitetas, atsišauk- kad susirastų skaitlingi pase-| pitium, t. y. keliautojams už- jo greito pargrįžimo.
l '

damas į plačiųjų visuomenę, I kėjai-
visųpirma prašo aukomis pa- Į Jeigu kas iš gerb. kunigų, 
remti tų svarbų dalykų. Mfl-1 bei organizacijų panorėtų la
sų seserys, apsigyvenusios Je- biau susipažindinti su tuo 
ruzalėj prie Išganytojaus Gra klausimu, tai malonėkite tuo- 
bo, šimteriopai atsilygms, au- jaus parašyti man: Kun. D.

zoliucijų: “Remti ir vykdintiĮ kodamos savo maldas ir ge- Mikšys, Silver .Creek, r. u.
sumanymų, kad Jeruzalėj į- rus darbus. Aukotojų vardai New Philadelpbia, Pa. Komi- padeda Jums tame praknma-
gyti nuosavybę, pavesti ko-I hus surašyti į atskirų tam ti-1 tetas atsiųs kalbėtojų, kurs

kslui pagamintų knygų, kuri* plačiai papbsakos apie Pales- 
ant visados pasiliks prie vie- tinų ir paaiškins dalykus lie- 
nuolyno Jeruzalėj. čiančius šį klausymų.

Aukojusieji po didesnę su-Į Komitetas

Šįmetiniame Kunigų seime 
20 d. rugp. Philadelplua, Fa. 
ir Federacijos seime 22 d. ru- 
gpiųčio Phila., Pa. tas klau
symas buvo įneštas į dieno, 
tvarkę. Abu seimu priėmė re-

kiam nors vienuolynui, kuris 
nuolatiniai tenai apsigyventų- 
ir ta įstaiga būtų globoje Lie
tuvos Episkopato”.

Jau atsirado prakilnios šir mų, bus skaitomi vienuolyno
dies žmonių, kurie tų didžiai fundatoriais su ypatingomis
svarbų reikalų suprato ir pa
sižadėjo paremti. Iš Shenan- 
doah, Pa. apylinkės, vienas 
asmuo pažadėjo $5,000. Ke
liolika asmenų pažadėjo jx)

JONAS RADOVICZ
Mirė gruodžio 15 d., 1935

m., 9:15 vai. ryto, sulaukęs
pusės amžiaus.

Kilo iš Telšių apskričio, Tel
šių parapijos, Kilnėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 3 S 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą moter) Rocaii- 
Ją, po tėvais Gaižauskaitė, 2 
sūnus: Joną Ir Edvardą, se
se r) Veroniką ir švogerj Ci- 
prljoną Gricius ir jų šeimą ir 
daug kitų giminių: o t.letuvoj 
seserj Kazimierą Dambraus
kienę ir gimines.

Kūnus pašarvotas 5252 So. 
Ashland Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 19 d. Iš nati^ų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Sv, Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bu nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai Kviečiame visus 
gimines, drsugus-ges ir pažį- 
stamus-as dalyvauti Btose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Hfinii*, Šė
mio, švogeiis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kudolkis. Tel. YAltds 1741.

privilegijomis; čia turime pa- 
žymėt, kad Apaštališkasis So
stas, ypač Popiežius Leonas 
XIII, apdovanojo gausiais at
laidais tuos visus, kurie re
mia įstaigas Šventoje Žemėje.

Kadangi Tėvai Marijonai 
pasižadėjo globoti tam tiks
lui susidarantį fondų, — to
dėl visas aukas prašome sių^ 
sti Tėvų Marijonų Provinci
jolui sekančiu antrašų: Very' 
Rev. J. J. Jakaitis, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, UI.

Jei kam būtų patogiu, tai 
malonėkite aukas įteikti šia
me atsišaukime įvardintiems 
komiteto nariams. Vietinių 
parapijų gerb. klebonams ar
ba katalikiškų laikraščių re
dakcijoms, kurie neats/sakys 

! patarpininkauti priimant au
kas ir pasiunčiant Centrui.

Jeruzalėj yra numatomas 
pardavimui nedidelis Vienuo
lynas labai tinkamas mūsų sų- 
lygoms. Komitetas jau yra 
kontakte su pardavėjais, ir 
kaip tik bus surinktos kon
krečios žinios, tada eus pra
nešta per laikraščius visuo-

METINES SUKAKTUVES

t III i
M AGI) EL EN A ŠALČIU VIEN Ė

Jau praėjo vieni metai kaip mirtis atskyrė mano 
brangių gyvenimo draugę ir mūsų Motinėlę. Vienok, 
laiko bėgis neįstengia išdildyt mūsų širdyse jos at
mintį. Jos kilnios sielos įtaka visuomet apima mus, 
ir liekasi kaipo amžina atmintis.

Metinė šventų Mišių Auka bus aukota trečiadie
nį, gruodžio 18-tų dienų, 7:45 valančių ryto, Švento 
Jurgio parapijos bažnyčioje. Nuosiržiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstamos atsilankyti ir, pasi
melsti už mūsų Motinėlės sielę.

Nuliūdę:
8ALČNJ SEIMĄ.

B RIU 3 X S

Posėdžių salė Londone, kur eina didžiųjų valstybių pasitarimai laivynų didi
nimo klausime.

eigos namų. Tų sumanymų
Kunigi) Vienybės ir L. K. K.
Federacijos seime, Filadellijo- , . ,. .... ra tvirtos sveikatos, gi perje uzgyrė ir pasižadėjo reni- , ,,. . , L* n , kėlimas pagelbimnko įsvaaati, o Jus Didžiai Gerbiamas . ... ,,7 . . rese metimų parapijos 44) vai.Komitete, pasiryžote įgyven- ,. . , .... . .- m atlaidų, padėti pasunkina,dinti jp Te Viešpats Dievas

VYSKUPO KANKINIO 
LAIŠKAS

Didžiai Gerb. Komitete:
Šv. Žemė krikščionybės lo

pšys. Ten mūsų Išganytojas 
gimė, gyveno, mokino y mi
rė. Ten daug kataliko Šird
žiai brangių vietų, kaip tai 
Nazaretas, Betlėjus, Jeruzalė 
su Kalvarijos Kalnu ir Vieš
paties karstu. Dėl to tai vi
sais laikais Šv. Žemė viso pa
saulio Katalikų, jų tarpe ir 
lietuvių, labai mylima, ger
biama ir skaitlingai lankoma. 
Taigi labai gražus Amerikos

me darbe ir laimina Jus ir 
tuos tautiečius lietuvius, ku-i 
ris savo aukomis ateis Jums 
į pagalbų.

Prašau priimti nuo manęs 
nors tų mažų 100 dol. aukų.

Su aukšta pagarba Kristuje 
Teofilius Matulionis, vysk.

KUN. KINTA į PATERSON
HARRISON, N. J. gruod 

14. — Vietos vyskupo parė
dymu, lietuvių Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos kle 
bono asistentas, kun. Joną? 
J. Kinta, laikinai iškeltas į 
Paterson, N. J. pavaduoti se
rgantį tos parapijos klebonų* 
kun. S. Stonį.

Kun. J. J. Kinta tapo at
keltas į Harrison iš Elizabeth 
tik praeitų vasarų. Vietos kle 
bonas ir žmonės darbingų ku-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

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

SAULĮ” arba kelionė į * EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

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

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

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

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuoj&ua siųskie mums.

Ola nuplėitt
Gerbiamai "Draugo” Administracijai:

Siunčiu su iluo lataku f............ už kuriuos prašau kuogrelčlausta
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VTBK. P. P. BUČIO KELIONĖS — >1.00 
KUN. P R. J. VAITUKAIČIO — 1.10
KUN. J. A. PAULIUKO — 3.00

arba:
Siunčiu 93.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygns 
Mano adresas:

Vardam, Pavardė

Žemo greitai atleidžia Nležlančląs 
Rashes Ir Rlngvom skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogų Ir 
panažus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 26 me
tui, ir visi gyrė Ją kaipo Svarią* 
•augią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 15c. fOo. |1. 
Visose vaistinėse.

,/C
.strsst žemo

FOR SKIN IBRITATlONS

sunkios ligos prislėgtas. Sve- mėlio rinkimus žmones kuo 
ntais Sakramentais jį aprūpi- nors primasinų ir prikalbinu, 
no kun. J. \ alančiūnas, Sv. i o paskui apgaulių. Iš čia aiš- 
Kazimiero parap. klebonas, kėja, iš kur ir kaip vokiečiai 
Ligonis yra tvirtesnis, tačiau surenka daugumų balsų, 
padėtis dar yra rimta. _______________

Kun. V. Kudirka yra vienos 
iš senesniųjų Amerikos lietu
vių vadų. Susivienymo istori
joje ir Amerikos lietuvių kū- į 
rinioki Amerikoje istorijose jo 
vardas dažnai yra minimas. 
Jis yra lietuvis patrijotas, ku 
ris rėmė savo tautų ir tėvynę 
ne vien žodžiu, bet darbais ii 
savo turtu.

KLAIPĖDOS KRAŠTO VO
KIETININKAI NUSIVYLĘ

KLAIPĖDA. - Per kraš

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT J JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad vaisytų 
ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga m (Mi
nai. kuri man pasakė apie Triner's

to seimelio rinkimus vokieti- į B1^*r Vynlif'. v n
Triner s Bitter Vynas yra senas, at-

įkalbinė-įlinkai gyventojams 
jo
tininkus, nes tada vokiečiai 
atidarysiu sienų ir visus jų 
produktus supirksių. Bet da
bar pasirodo, to nėra. Gyven
tojai jaučiasi apvilti ir suve-

sakantls Šeimyniniu vaistas, kurta ap- 
, v i • i saugo nuo užkietėjimo, gasų. nemie- kad Jie balsuotų UŽ VOkie- gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku

mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, Ir priduoda pasigėrėjimu 
silpniems apetitams. Galite gauti Jo
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER VVINE

Joseph Triner Company, Chicago
Vietos klebonas, kun. Leo-; džioti. Daugumas kalba, kad 

nas Vaiciekauskas, ir gi nė- vokiečiai per kiekvienus sei-

KUN. VINCAS KUDIRKA 
' LIGONINĖJE
PH1LADELPHLK, PA. — 

gruod. 12. — Buvęs S.L.IūK. 
A. prezidentas, Kingstono ir1 
Hazletono lietuvių klebonas, 
kun. Vincas Kudirka, jau tre-^ 
čia savaitė guli ligoninėje,

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
Itako veikimo vtržklnimo organus, už
tikrina ramų miegą, Ir pataiso abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE Jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpi lis 
įrodė esąs labai pagelblngas silpniems 
Ir liguistiems vyrams Ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose valstlnyčlose. Gau
kite tikrą NUGA-TONE, nes Joks ki
tas vaistas ne atneft tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluosuotoją viduriu 36c Ir 
5ėc.

Stop 
Itching 
Skin

VENETIAN MONUMENT CK., INC.
išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

.. , -----LLo—ė----ė- t ‘
. Suvirš 50 metų prityrimo v 

------------o------------
Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lachawicz ii Sūnūs 
S. C. Lachawicz 
I. LiMčius

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

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

4092 Archer Avė. „
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Kadžius
S. M. Skudas
I. J. Zolp
I. F. Eadeikis

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 We8t 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

AMBIJLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



Paskiausia Įsirašė, Pirmoj 
Vietoj Atsistojo

Ag. Gilienes Surpryzas Chicagos Vajininkams. 
Vienu Sykiu 2,000 Taškų

VAJININKŲ SKAIČIUS 
AUGA

Detroit, Du Bois, Scranton, 
Stoja į Katal. Spaudos 

Platinimo Talką

Viename Chicagos Vajinin
kų susirinkime vienbalsiai pa 
stebėta, kad šiame vajuje ne
siranda moterų. Vienas, kitas 
išreiškė apgailestavimų, bet 
kiti, gal, širdyje ir džiaugės,
kad neturės rimtų konkuren -----------
ėių. Bet, vyrai, jau po džiau “Draugo” suruošta katali- 

smo! Bridgepcrto (Chieagoj) , kiškos spaudos platininio tai 
ka šįmet (baigsis 1936 m.), 
išrodo, bus viena didžiausių 
kokios iki šiol buvo.

vajininkė Gilienė, kaip žino
te, po to susirinkimo įstojo į 
vajų ir, štai, jums surpryzas: 
vienu sykiu laimėjo 2,000 ta
škų ir atstojo klasės F pir- 
inon vieton. Ji pirmutinė Ka
lėdų šventėms . į keletu namų 
parkvietė brangų svečių 
Kūdikėlio Jėzaus atneštos į 
šį pasaulį šviesos ir tiesos gi
nėją ir tautinės gyvybės A- 
^nerikoj palaikytoją — katali
kiškų laikraštį.

Tris ryk valio! A. Gilienei.

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Chicago

Ag. Gilienė, kl. F 
S. Straukas, kl. F 
A. Kūnickas, kl. F.
P. Pabijonnitis, kl. F. 
t. Lapinskas, kl. F 
V. Rėkus, kl. P 
A. Bacevičius, kl. F.
J. Mickcliūnas, kl. F. 
S. Staniulis, kl. F.
J. Mockus, kl. I 
F. Gubysta, kl. F
J. Šliogeris, kl. P

Cicero, UI.
A. Valančius, kl. F.
A. Stulgi nskas, kl. P. 
V. Šemetulskis, kl. P
K. Deveikis, Jr., kl. F

Roseland, UI.
M. Misiūnas, kl. F 
V. Gaižauskas, kl. F

West Pullman, UI. 
St. Raila, kl. F

So. Chicago 
K. Gaubis, kl. F

Detroit, Mich. 
Kat. Spaudos Rėmėjų 
Draugija, kl. F 
M. Šimonis, kl. F

Talkininkų - vajininkų skai 
čius kasdien auga. Spaudos 
platintojams daug visokerio
pos paramos žada gerb. para
pijų klebonai.

Štai, gerb. kun. AI. J. Ur
bonas, Du Bois, Pa., lietuvių 
parap. kleb., gražaus mėnraš
čio ‘ Tikybinė Pažanga” lei
dėjas - redaktorius rašo va
jaus vedėjui: ‘‘Kadangi pas 
mus laukiami geresnieji lai
kai dar neprasidėjo ir labai 
sunku surasti dolerį žmonių 
kišenėse, tai sunku rasti žmo 

' gų, kuris apsiimtų pasidar- 
' buoti. Bet darysime kas ga- 
' Įima”.

2,000 i Sveikiname Du Bolsjy- 
U j Gerb. kun. J. Kuras, Sera- 
0, ntono liet. parap. klebonas,i tituitu uvt. parap.
0 senas lietuvių išeivijoj veikė- 
0 ' jas, praneša, kad Scrantonas 
0 taip pat skelbia kovą tamsai 
() ir dedasi prie “Draugo” va- 
0 jaus. Vajaus vyriausiu vadu

Sudegė ugniagesių stotis. Taip įvyko Pennsauken, N. J. Nuostolių už $10,000. 
Tame miestelyje veikia tik savanoriai ugniagesiai.

k ė lietuvių seminarijos proce
sorius, kurs turi labai gražų 
balsų. Bažnytinis choras, var
gonininko V. Daukšos buvo 
specialiai prisiruošęs fr gra
žiai giedojo. Pamokslų saki> 
pats gerb. klebonas kun. A. 
Skrypka. Žmonių buvo. (Taug 
ir jo įspūdingas pamokslas 
darė gilaus įspūdžio. Beklau
sant užėjo mintis, kaų musų 

! klebonas turėtų geras pasek
mes, kaipo misijonierius.

Rap.^

MIRĖ MARKŲ DUKRELĖ

Sekmadieny, po trumpos li
gos pasimirė Emilija Alankai- 
tė, 13 mėn. Kotrynos ir Da
nieliaus Monkų, 4441 S. Wood 
St. dukrelė. Buvo vienturtė.

Laidotuvės jvyks trečiadie-

RHEUMATISM
P»in—Agony Staru To Laava in 

24 Houre
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how tht» old world 

dcea make progrese— now comea * 
prescrlptlon whlch ts known to phar- 
maclsts aa Allenru and wlthln 48 
ooyra after you atart to take thls 
k»lft Metine formula paln, agony and 
Inflaminatlon caused by excess urlc 
n old haa atartad to depart.

Allenru doaa Just what thla nottee 
aaya lt wlll do—lt ta guaranteed. You 
ęan get one geuaroua bottle at lead- 
Ing drugstorea everywhere for 85 
canta and lf lt doean’t brlng the ioy- 
•ua raąulta you expect—your raoney trnole haartadly returned.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

PETERIIBELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WF,Niworth 8713 
valandos 5 Iki 9 vakarais

mieste 111 W. Wiwhington St. kamb 
757. telefonas STAte 0917.

VIETINES ŽINIOS
PAŠTO DARBAS KALĖDU<,iJa "lin7!“ T,° ?'T?0 d‘c« nų gruodžio 12 d. Jai suėjo

METU
Pašto darbas Kalėdų metu 

daug sykių padidėja. Sveiki
nimų laiškai ir kalėdiniai pa- 
kietai sudaro didelį darbą pa
štui. Pernai per devynias 
prieškalėdines dienas Chieagoj 
per paštą perėjo 86 milijonai 
laiškų ir 675,000 įvairių pa- 
kietų ir šiaip siuntinių.

Šįmet yra spėjama, paštas 
siuntiniais bus labiau užvers
tas, negu pernai. Todėl paš 
tas prašo visuomenės paleng
vinti jo darbą. Tą gairina pa
daryti įvairiais būdais. Kei- 

O'Scrantone paskirta^ prilipyti tiek
0 Mokstatis. f hi
0 į Linkime J. Makštučiui už- 
0 i kariauti pirmas vajaus dova

nas.

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Gary, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D

Herrin, UI.
Af. Rovaitienė, kl. D

Sheboygan, Wis.
J. Vrubliauskas, kl. D

Shenandoah, Pa. 
Thos. P. Križanauskas, 
kl. D

Waukegan, Ui.
A. J. Sutkus, kl. D.

Binghamton, N. Y. 
P. Petrauskas, kl. D

Rockord, III.
S. Keliotis, kl. D

Utica, N. Y.
J. Uždavinys, kl. D 

Kenosha, Wia.
Mandravickas, kl. D.

Pittaton, Pa.
J. Makštntis, kl. D

Grand Rapida, Mieli. 
M. Grudlianskas, kl. D

Detroit, Alich., į šią spau
dos platinimo talką stoja dvi 
didelės — Šv. Jurgio ir Šv. 
Antano — parapijos. Pirmo 
joj vyriausiu vajininkų bus

0 Detroito Katalikiškos Spau- 
0 dos Rėmėjų draugija, Į kurią

susispietę visi veikėjai-jos, o 
pirm. yra pats kleb. kun. J. 
Oižauskas, o antroj parap. — 
senas veikėjas Matas Šimonis. 
Jam žada padėti muz. Blažys, 
“Draugo” agentas J. Žvirgž
dynas ir kiti veikėjai su kleb. 
knn. I. Boreišiu priekyje.

Iš Roseland, III., V. Gai
žauskas praneša, kad taip pat 
stoja į vajininkų eiles. “Dar-, 
bas bus sunkus, ra.vo p. Gai
žauskas, bet dirbsime. Kaip 
kitur, taip ir pas mus priviso 
visokio plauko bedieviškų ba
kterijų (laikraščių). Net dau
gelis katalikų skaito bedievi
škus laikraščius”.

Laukiame žinių iš kTtų lie
tuvių kolonijų. Vajus turi bū
ti vedamas ne vieno ir ne vie
noje vietoj, bet visur, ben
drai. Tada tik laimėsime. Juk 
ir pasaulinį karą laimėjo ne 
viena valstybė, bet talkinin
kės.

Pranešimas

CICERO. — Lietuvių Im- 
provement klubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
17 d. 8 vai. vak. šv. Antano

lų, kiek reikia. Vietiniams 
laiškams ir į Cicero eina su 
ženklu už 2c. Kitur einantie
ms laiškams Jungtinių Vals-

16 metų. Lucija nuo savo ge
rų tėvelių gavo gražių dova 
nėlių. Ją pasveikinti buvo su
sirinkę gražus jaunimo būre
lis. Visi buvo pavaišinti ir 
turėjo “good time”.

Lucija lanko Šv. Kazimie
ro Akademiją. Mokslas seka
si gerai. Ketina pradėt rašyt, 
žinelių į “Draugą’*.

Reikia pridurti, kad Kinči- 
nai pažadėjo remti “Draugo” 
vajų. Vajininkams suteiks in
formacijų, patarimų ir kitais 
būdais pasitarnaus.

Yra daug judėjimo
Dabar Šv. Kryžiaus parapi

joj prasidėjo smalkesnis ju
dėjimas. Pirmas dalykas tai 
veikėjai nori sutvarkyti ka
talikiškos spaudos platinimą. 
Yra sumanymas sužinoti ir

tų žinoma kas kam tarnauja.

Jau sveiksta

Darbuotojas J. Lisauskas į I 
darbą einant buvo užgautas 
ant geležinkelio. Ilgai nesvei- 
kavo. Bet būdamas rūpestin
goje d-ro S. Brenzos priežiū
roje vis stiprėjo. Jau praėju
sį sekmadienį “Draugo” ka
lendorių prie bažnyčios par
davė už $5.00. Už sužeidimą 
prieš geležinkelio kompaniją 
užvesta byla.

Iškilmės bažnyčioj

Praėjusį sekmadieny Sv. 
Kryžiaus bažnyčioj buvo ne
paprastos pamaldos. Sumą lai

lybių ribose reikia dėti ženk-! Paskelbti vieną, kurie skaito 
lų už 3c. Jei laiškas i5rodo .katalikiškus laikraščius ir ku 
sunkesnis, negu viena uncija,
tai geriausia pašto skyriuje 
patikrinti. Kuomet laiškas ne- 
užtektinai apmokėtas, tai jis 
grąžinamas siuntėjui.

Adresą reikia užrašyti ko 
aiškiausia ir ko pilniausia.

Laiškai į Kanadą eina uz 
3c., atvirukai už 2c.

rie skaito šlamštus. Tada bū-

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2250.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St.

. Chicago

Jau Galima Įsigyti Nauja

MaHakmė Ir Pamaldų Vadovėlis

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advrkatai 

nį, gruodžio 18 d. Iš namų 77 W> WASH1NGTON ST.
Suite 1810bus nulydėta į šv. Kryžiaus 

parap. bažnyčią, o iŠ ten į 
šv. Kazimiero kapines. Lai
dotuvėms patarnauja J. F. 
Eudeikis.

LONDONAS, gr. 16. — Lap 
kričio mėnesį Italija 38,000 
karių daugiau pasiuntė ryti- 
nėn Afrikon Suezo perkasu.

PARDAVIMUI NAMAS

Telefonas STAte 4311

JOHN B. BORDEN
' LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank namel 
I Valandom kasdien nuo 9 Iki B 
i PanedAllo. Šarados Ir Pėtnyčloe 

▼b k arai g 6 Iki 9 
i Telefonas GANnl 1178
NAMAI: 6489 S. RockweU St.

Pardavimui kampinis, biznia- Į Telefoną, replių- moo

nai. ^Zndari“ Si ’ Teplione: BOUlevard 

Arba mainysim ant privatiš- 
ko r.amo ar farmos. Rašvkite:

BOX 423,
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago

Joseph J. Grish
LTETUVTS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwe11 Street 

Telephone: REPnblic 9723

Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas,

Laiškų į pakietus dėt? ne- ' litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa-
,. T • i- - i i maldų subendnmmui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, vftlia. Leistina, vienok, uzra- T5vy vienuolija.

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

syti “Linksmų Kalėdų” arna 
“Laimingų Naujų Alėtų”.

Pakietus reikia tinkamai 
supakuoti.

Brangesnius pakietus rei
kia apdrausti.

Pakietų nevalia užklijuoti, 
nes užklijuoti pakietai skai
tosi pirmos klesos siuntiniais.»

Kad užtikrinus pakietų ga
vimą prieš šventes, tai nerei
kia vėlintis su.jų išsiuntimu.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Gimimu diena

Biznierių Kinčinų duktė Lu

parap. svet. Šis susirinkimas 
yra labai svarbuR nes bus re
nkama klubo valdyba 1936 m. 
Tai visi nariai ir tie, kurie 
norite prisirašyti Ir veikti 
kaipo organizuoti žmonės, e- 
sate kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą. Valdyba

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

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam LtetuvMkus Bonus DPI Atnaujinimo arba lAmokamc Caah 
VLaokloa RflAlea Insurance — Ugnim, VPauloa, Antomoblllų,

Stiklę Ir 1.1

JO1 IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu p-ikalat'ji pinigu ant Pirmo Mnrtgičio arba 
apdriudos juo ugnifv vėjo. rtc , atsisauk.

S 40 \\ ėst H re f Street
TELEFONAS YARrD 2790 arba 2791

KEISIUėlO skolinimo ir būoavojimo b-vės

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
nnCK '35, 5 Sedan, kaip naujas, garant............................... »
BUICK '35, 5 Club Sedan 41, garant., kaip naujas ------ 745
BUICK '34. 5 Sedan 57. pirmos rūfties, garant.................. 725
BUICK '34. 6 Sedan 47. n8r geresnio, varant...................... «»•»
BUICK '34. Club Sedan 91, labai pulkus, srarant................. 795
BUICK '33. 5 Club Sedan 91, tobulas karas.......................... 5»R
BUICK '33. Sport Coupe, 2-4 pasaž. Svarus..........................
BUICK '32, 5 Coupe 96, tolulam stovy................................. 395
BUICK '32, 5 Sedan, labai puikus karas............................. 425
BUICK '31, 5 Sedan 57. Svarus karas toublam stovy .. 275
BUICK '31, 7 Sedan, labai geram Slovy, žema kaina, .. 295
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina ---- 85

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotą BUICK karu mieste, 
visų mostelių Ir madų, apkainuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite Šluos karus.

, CADILLAC '34. 5 Sedan, maial važinStas, kaip naujas,
garant....................................................................... 8 1385

CADILLAC '32, 5 Sedan. puikus karas, kaip naujas___  S45
CADILLAC '29. Town Sedan, žemai apkatnuotas............. 145
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

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

tas, garan................... ’....................................... 745
FORD '35, 2 pasaž. Goupe, mažai vartotas, garant.,.. 5«5 
LA SALLE '34, 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar., 375
LA SALLE '81, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenaa 250
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai gražia) Išrodo .............. 325 •
LA SALLE '30. 6 Sedan. geras karas, žema kaina .... 185
LINCOLN '30. 5 Sedan, apkatnuotas pardavimui, geram

stovy............................................................................. 245
OLDS 8IX '34, 5 8edan, Trunk. kaip naujas, garant., .. 545
PACKARD '12. 7 Sedan, puikiam stovv, žema kaina, 075 
PONTIAC '35, 5 Sedan, Trunk, NAUJAS KARAS, ne

vartotas ..................................... DIDELIS RUTAUPYMA8
TERRAPLANE '34. 6 Sedan. mažai vartotas, lArodo

na”Ja« .......................................... ................ 425
• TERRAPLANE '38. 5 Sedan. tobulam stovy ................ 375

Pulklauelae atakas vartotų karų kokj dar esame siūlę. Kiek
vienas tobulai »mdo Ir veikla. Kainos žemosnAs negu Mle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfopd 4100

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
0 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnis $7.05


