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H. SELASSIE ATMETA 
TAIKOS PLANĄ

Imperatorius šaukiasi Tautų 
Sąjungos akcijos

ANGLIJOJE PROTESTAI PRIEŠ
BALDWINO DVIVEIDę POLITIKĄ

JAPONAI LONDONO KONFERENCIJOJE ARKIVYSKUPAS NORI JSI i DIDELIS GAISRAS IŠTIKO PASUI
Sis ' DEPARTAMENTO RŪMUS

I WASHINGTON, gr. 13. Sunaikinta, arba sugadin-

ŽENEVA, gr. 13. — Etio
pijos imperatorius Haile Se- 
lassie painformavo T. Sąjun
gą, kad jis griežtai atmeta 
Prancūzijos su Anglija paga
mintą taikos planą.

Imperatorius šaukias T. Są

LONDONAS, gr. 13. — Čia 
kalbama, kad prancūzų anglų 
pagamintas taikos planas, 
kad Etiopiją dovanojus Mus- 
soliniui, yra pašarvotas.

Šis planas yra miręs. Jis
griuvo pasireiškus smarkiai 

jungos akcijos prieš taikos opozicijai prieš jį. Premjeras 
planą, kuriuo norima sunai- Baldvvinas gavo daug protes- 
kinti Etiopiją. tų. Pažymima, kad Baldvvinas

Tik šiandien patirta, kad imasi dviveidės politikos, o ■
šis taikos planas nepaprastai , taip neturėtų būti. vy l/ILPCklTfl nDilIPI
įdomus. ,Apie dvi trečdalis vii šiandien premjeras Bald-jw»< llHl/CIlIU UfinUUI 
sos Etiopijos dovanojama Ita uinas priėmė Tautų Sąjungos JOS SUSIRINKIMAS

Matsuzo Nagai (kairėje) ir admirolas Ošinai Na
gano, japonų delegacijos karo laivynų konferencijoje 
viršininkai. (Aeme Photo.)

lijai, o ir likusiojii Etiopijos unijos delegaciją, kuri protes 
dalis pavedama didžiųjų vai- tavo prieš Etiopijos skaldy- 
stybių kontrolei, kad įvedus . jno planą. Patirta, kad prem- 
ten reikalingas reformas, kad juras pasisakęs delegacijai, 
neleidus ginkluotis. Likusiai |<ad Anglija toliau nerems to 
Etiopijos daliai išvedami du plano ir visą reikalą paveda 
koridoriai, kuriais ji galėtų ! T. Sąjungai Ženevoje, 
susisiekti su miestu Aksum,

AIRIJA PANAIKINA 
SENATU

MEpUCO CITY, gr. 13. — Didelis gaisras šiandien išti- ta daugybė svarbių rekordą, 
.Grįžęs iš ištrėmimo Guada- ko naujus didžiuosius paštų kadangi gaisras kaip kartas 
jlajara arkivyskupas F. Oro- Į departamento rūmus. pasireiškė tarp prikrautų re-
zeo kreipės į federaliniuš au- 48 ugniagesiai apsvaigo kordais kabinetų, 
toritetus, kad jam būtų leis-į nuo dūmų ir iš jų 18 paimta' Nuostoliai sieksią 300,000 
ta įsiregistruoti kaipo kuni- j ligonines. dol., jei ne daugiau,
gui, kaip to reikalauja įsta
tymai, kad galėtu eiti kuni-Į
go pareigas, j

Į Arkivyskupas pageidauja, 
į kad jam būtų leista eiti kuni- į
j go pareigas savo rezi-, IvRjitLvvIUv
dencijoj.

YRA SUMANYMAS DIDINTI PIRKIMO

MARITAS MISIONIERIUS 
UŽKRĖSTAS RAUPSAIS

6 SUSIRGO UŽVALGI 
KAŽKOKIOS MĖSOS

Ateinančiais metais Illinois 
valstybė neturės pakankamai 
fondų bedarbių šelpimui. Per 
mėnesį šelpimui bus reikalin
ga 5 milijonai dolerių, o val
stybė turės vos 2 milijonus 
dolerių.

•Valstybės šelpimo komisijos

---------- • Pavalgius kokios tai mėsos
A ASHINGTON, gr. 13. — staiga susirgo visa šeima ir 

Čia Maritų (Marist) semina- vienas įnamis namuose, 2003 
rija gavo žinią, kad maritas IV. 17 gat.
misionierius kun. Ijco Lejeu- Susir go Andreur Zook, 38 nar5's J)""ham Pataria Kubcr‘

r.atoriui, kad trūkstanti 3 
milijonų dol. suma kas mėne
sį turėtų būt imama iš val
stybės generalinio fondo, ki

Tigre provincijoje, ir su jū
ra per italų koloniją Eritrė
ją

Galimas daiktas, kad T. Są 
junga vis gi imsis ką nors 
veikti, kad sulaikius Etiopi
jos skaldymą.

T. Sąjungoje yra žinoma, 
kad Prancūzijos premjeras 
Lavalis dirba Mussolinio nau
dai. Bet nesuprantama, ko
kiu būdu premjeras Lavalis 
galėjo paveikti Angliją, kad 
ją patraukus Mussolinio pu
sėn.

Spėjama, kati Anglijos vy
riausybė pabūgo Mussolinio 
grasinimų, to paprasto “blo- 
fo,” kuriuo Mussolini prisi
dengia, jei pasidavė premje
ro Lavalio įtakai.

Anglija netenka pasitikėji
mo Ženevoje, ypač tarp ma
žiui] valstybių.

Nežiūrint to, premjeras La 
valis su taikos planu vis gi 
pagelbėjo Mussoliniui. Jo pa
stangomis atidėta žibalo “ein 
bargo” paskelbimas.

ROMA, gr. 13. — Praneš
ta, kad diktatorius Mussoli
ni “studijuosiąs” jam įduo
tą prancūzų anglų parūpintą 
taikos planą.

T. Sąjungos taryba susi
rinks šio gruodžio m. 18 d. 
Ženevoje. Gal iki to laiko 

. Mussolini ir sugalvos kokį

ne, kurs darbavosi Cawaci, m. amž., WPA darbininkas.
Jo Eminencija Kardinolas DUBLINįAS, gr. 13. — Ai- Fiji salose, susirgo raupsais j0 žmona, jųdviejų trys maži

Mundelein kalbės rytoj, gruo- rijos parlamentas antrą kar- ir paimtas į raupsuočių ko- vaikai ir įnamis V. Musiens-
džio 15 d., Šv. Vincento drau tą šiandien dauguma balsų loniją Makogal. kis, 42 m. amž. .
g,,os Chicago, kuopą atoto-Įpriėuiėvyriauuybūs au,a,,y Kai Molokai, Hawaii, didy-j “ 77^
vų metiniame susirinkime mą, kad panaikinus senatą ( • on},sto|Hę. unn ikmipn 'i;™..!™ i.„.i ... .U , U ...... vo apaštalas kun. nannen ; ]lgOninę. Tenai pranešta, kad; rimas įr kas menes papildo-
Palmer House viešbutvie. — antruosius parlamento ru- i t niannn nat irimon i 4 * f r rL ,7. „77 • “ 'kun. Lejeune taip pat gimęs susirgusiems nenumatomas mas įvairiems valstybės rei-
Pradžia 3.-00 popiet. mus. Belgijoje. Yra 39 m. amžiaus pavojus. Girdi, vra progos

------------------ Pripažintas sumanymas virs Jr (>Ueanljoje darbuojasi nuo ! pasveikti.
NACIAI SUSILAUKS TARP *S^a^mU Aienų. tI90r. ^>er Pasbutinius Sveikumo departamentas ir

TlllTIlilll nIlinil Airija turės ti Menus par Įjg metų jis lavino intelektua- policija tuojau ėmėsi tardy-
TAUTINIŲ BAUDU lamento rūmas. liai ir moraliai vietinius mo- mų. Patirta, kad iš vakaro

Zookai buvo nusipirkę ir išsi
virę kokios tai kiaulienos.BERLYNAS, gr. 13. — Ko 

vodania prieš žydus nacių vy
riausybė susilauks tarptauti
nių didelių nesmagumų. Var
žydami Vokietijos žydus na
ciai be jokios išimties varžo 
ir kitų kraštų Vokietijoje gy
venančius žydus. Šie pastarie-

Kokios akcijos imsis sena
tas šiuo klausimu, dar neži
noma. Tačiau jis negali nie
ko spręsti apie savo likimą, 
pareiškia vyriausybė.

NEGAVO PASKOLOS, 
PATS PASIĖMĖ

Puošniai pasirėdęs, jaunas

kyto'jus, kuriuos mantai mi
sionieriai samdo mokytojavi
mui. Šie mokytojai yra ka- 
teketai. Su jų pagalba misio
nieriai yra padarę didelę pa
žangą Bažnyčios gerovei Ok
eanijoje.

Kun. Lejeune kas metai su
kviesdavo bendran susirinki------------- -- o—•-- ----c .. . ...... 1 uvouicu uaou rTvtęrjy «uuuo. , t- i i Ii apturi milijoninius nuos- man kateketos) ir visus įtakinnors atsakymą. Jis iš kalno ■' p ’’ vvras reikalavo paskolos Hou i . , ... .. .* •* imu L’ o to 11 Lr ii c1 įomnu Trarlria

yra pareiškęs, kad šis planas 
galės būti pagrindas pirmie-

tolius.
I Numatoma, kad kiti kraštai

kalams.
Pasirodo, kad *- o 

pirkimo- mokesčiai buvo skir 
ti išimtinai bedarbių /Alpi
mui. Šiandien iš šių 3 nuo
šimčių imamų mokesčių tik 1 

i nuošimtis panaudojamas šel
pimui, o kiti 2 nuošimčiai 
tenka kitiems reikalams ir 
generaliniam fondui.

Kai kas pataria guberna
toriui, kad pirkimo mokesčiai 
būtų padidinti iki 4 nuošim
čių, kad sudarius šelpimui 
fondą. Bet gubernatorius ne
nori klausyti. Tuo būdu jis 

lių. Policija suėmė 7 įtaria- , vįsį§kai sugriautų sau ir ki- 
muosius plėšikus. Į tjPrns politinę karijerą.

BRANGYBIŲ PLĖŠIMAS 
PASIRODĖ VYLIUS

Anądien Chicagoj apiplėš
tas New Yorko jubilieris. 
Nuo jo atimta 35,000 dol. ver

v. . 'sehold Finance Corporation Į į?18 katalikus, įemus vadus. t-g deimantų ir kitų akmenė- 
stai , . Surengdavo jiems rekolekci- _ rgdavo jiems 

jas ir prirengdavo juos kata
likų socialei tarnybai ir pasi
aukojimo darbui. Jis išleido 

en-

1 ofise, 1737 Howard gat. No. reikalaus, kad jų žydams vi-, .taikos . . , . rėio gauti 90 dol. Sake, kadsi nuostoliai butų atpildvti.. , . ... ....— , ... .žūt būt jam pinigai reikalin-\ okietija gal bus spaudžia- ' m . . ? „ , ----- „---- ----------------~ ----m o • k . gi- Tas jam atsakyta. Tada . . . . .. .,na ,u T Sąjungoa, arba tarp * į keletą knygą viet.nl, gyve..- Tarp suimtųjų w
pautrmo te.an.0 pagalba Jo./ mana(lžerį M toj, kalba. stns plėSikas Meyer

NUOLATINIS KATAUKIS- 7"“^. ""’t"? ‘V ' T« gare, išdūmė ! . K'un' Lej('un<', dar nesenia‘ Bogue, buvęs Dillingerio i
KAS ALTORIUS GAR- 1 ----- — w

LAIVYJE

ms pasitarimams dėl 
derybų.

Praneša, kad karo fronte 
i vra i-amu.

Dabar išsiaiškino, kad šis 
plėšimas buvo paprastas vy-

Tačiau yra galimumo didin 
t i pirkimo mokesčius, jei gy
ventojai tylės.

lUDBA SUNAIKINO MI
SIJOS

silvginti, bus užimami Vokie 
t i jos interesai užsieniuose.

dalyvavo savo kongregacijos
, provincinė  j kapituloj SydneyGAISRAI ŽEIMIUOSE į • ' *... .J L sėbras.

kitų tos rūšies piktadarių DAUGIRDA NURODĖ KI
TĄ TARNAUTOJĄ

paštą).
didžia-

NEW YORK, gr. 13. —
Jo Eksc. vyskupas T. J. \Ya- 
de, S.M., apaštališkas vikaras 
Žiemių Solomon salose, kurs 
lankosi J. Amerikos Valsty
bėse, kad čia gavus paramos 
savo misionieriavimui, gavo 
kablegramą iš tų salų misi
jos, kad siautusi jūros aud
ra sudaužė jo du didesnius
laiMis (valtis). HOARE NUSISUKĘS NOSĮ

Vyskupas Wade su 26 ku
nigais misionieriais tuos du 
laivus ir keturis kitus mažes-

LONDONAS (per 
— Anglijos naujam 
jam keleiviniam laive Queen 
Mary bus įtaisytas nuolatinis 
katalikiškas altorius.

Altorius bus įtaisytas Ba
lione. Bus uždengtas kilnoja
ma siena. Prireikus siena bus 
atidaryta ir salionas pakeis
tas koplyčia.

Laivas Queen Mary prikl
auso Cunard linijai.

NAUJAS KUBOS PRE
ZIDENTAS

niuosius panaudodavo misiji- 
niam susisiekimui tarp salų. 
Nuostolių apie 11,000 dol.

Septymios atskiros salų gru 
pės sudaro Žiemių Solomon 
salas. Užima apie 310,000 ket 
virtainių mylių plotą.

LONDONAS, gr. 13. — An
glijos užsienių ofisas šiandien 
paskelbė, kad užsienių reika
lų sekretorių Sir Samuelį
Hoare Šveicarijoje ištikusi 
nelaimė — jis nusilaužęs no
sį.

Ofisas nepaduoda, kaip tas 
įvyko.

ŽEIMIAI, Kėdainių apskr. 
— Šis mažas ir pašiurusiais

--------- 1 stogais miestelis paskutiniu
HįAVANA, gr. 13. — Ku- laiku pergyveno daug gaisrų, 

bos valstybės taryba bendrai Iš viso nuo rugsėjo mėn. pa
su miniaterių kabineto na- baigos čia įvyko septyni gais
riais nauju

mieste, Australijoje. Grįžus 
jam į Cawaci tuoj iškelta ap
ie jo užsikrėtimą raupsais. 
Makogal raupsuočių kolonijos 
kapelionas kun. F. K. Ncou- 
leau 1924 metais užsikrėtė

Šis Bogue turėjo dvilypį Areštuotas Harry Daugir
da, Cooko apskrities iždinin
ko ofiso klerkas, išpažino, 

kutini kartą Kholesale Jew- jis ifeikv0J0 doL

užsiėmimą. Jis tarnavo poli
cijai ir plėšikų gaujai. Pas-

elers associacija jam mokėjo Be to, jis nurodė dar kitą
, algą kai detektyvui. Kadan-

ria liga ir mirė perėjus k..t- :gi jfl|n nesiaekįi gaudyti plė-
provtzijonabu rai, visiškai auuaikinę tryliką venenta metams. -ik|)> ,nin?|a aa80ciacija nog

525 raupsuočint yra Mako-1 at9akvtj jam darhaJ tos 8kol°9respublikos prezidentu išrin- trobesių. IŠ jų trys gyvena-
ko J. A. Barnet, 71 m. amž., mieji namai. Trys gaisrai lik-į gal kolonijoje. Kolonija visa- Jis aupianavo atlikti Die
ikišiol buvusį valstybės sek- Į vuluoti 
rotorių. , yenka pastebėti, kad gaiš

ių priežastis daugumoj yra 
padegimai, nes surasti tam 
tikru būdu susukti ir padeg
ti skarmalai, kurie buvo įkiš
ti šiaudiniuose stoguose. Ste
bėtinai drąsaus esama pade
gėjo, nes kad ir paskutiniame 
lapkričio mėn. 20 d. įvykusia
me gaisre, baigiant degti gy- 

VVASHINGTON, gr. 13. —j venamam name, maždaug po 
Prez. Rooseveltas reikalaus 13 valandų užsidega kitoje vie 
kongreso, kad neutralumo įs-1 toje klojimas. Naktimis gy- 
tatymas būtų praplėstas. ventojai trobesius saugo.

PASKIRTAS MIRTIES
BAUSMES VYKDYMAS

TRENTON, N. J., gr. 13. 
— Vyriausiojo teismo teisė
jas Trencbard paskyrė sausio 
m. 13 d. Hauptmannui mir-

;. ties bausmės vykdymą.

į kuo tinkamai aprūpinta ir 
pavyzdingai .užlaikoma. An
glijos vyriausybė ją įsteigė ir 
pavedė Marijos draugijos se
serų misionierių priežiūrai.

Tarp raupsuočių dirba spe
cialistai gydytojai ir dažnai 
pasitaiko visiškų išgydymų. 
Y’ra vilties, kad ir kun. Lejeu
ne bus išgydytas.

Illinois šelpimo komisija 
priversta mažinti savo perso
nalą. Tarnautojai kelia pro
testus.

šio ofiso tarnautoją, kuriam 
jis paskolinęs 800 dol. ir tas

ATSISTATYDINA MA- 
SARYKASŠimą, kad parodžius, kad jis 

yra tikrai naudingas associa-
Ci«‘' . . • .iv, t. t PHAHA, gr. 13. - Rytoj

Suplanuota .r atlikto. Dc- ,^trMkift is ^imamo
ja, pato Bogue pakliuvo areli-CekoslOTakij(W prMiiltrata<,
tan. Jis išdavė savo sStrus ... .. i Masarykas.
ir išsiaiškino jo surengtas vy-

' ’ ORAS
z*

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; numato

mas lietus, maža temperatū
ros atmaina.

6 NAUJI ADMIROLAI

IVASHINGTON, gr. 13. — 
Prez. Rooseveltas paaukštino 
real - admirolais karo laivy
no' 6 kapitonus.

jihr .te

viet.nl
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DIENOS KLAUSIMAI

PRABOMS J TALKĄ

Pradedame dienraščio “Draugo” kulde
ntų. Jam vadovauja senas spaudos darbinin
kas Ignas Sakalas. Jis turi pakvietęs j “Drau 
go” platinimo darbų apie trisdešimts žino
siu, pasiryžusių padirbėti per trejetų mėne
sių, kad išplatinti mūsų vienintelį tikybinės 
ir tautinės minties dienraštį Amerikoj.

Didelis kontesto darbas pradedamas pa
lyginamai su mažu darbininkų skaičiumi. A- 
merika yra plati, lietuvių daug. Vien para
pijų yra apie pusantro šimto. Dar tiek, ar 
daugiau vietų (atskirų miestų), kur gyvena 
lietuvių, bet parapijų nėra. Taigi, trisdešimts 
kohtestininkų, kad ir kažin kaip stengtus, 
nepajėgs apimti viso krašto, visų lietuvių 
kolonijų. O “Draugas” turėtų visur pasie
kti, visur platintis.

Berods ir aiškinti netenka apie reikalų 
daugiau gauti darbininkų - vajininkų. Rei-

maumą rumiau PRAKEIKTA SALA
Yra tokių sutvėrimų, kurie tik vasarų

tekruta. Žiemų miega. Gal tai bus ir men- M0DERNISKŲ ROBINZONŲ TRAGEDIJA — TRYLIKA 
kas palyginimas, bet vis dėlto pasakysime, | M KTU tarp BEPROČIŲ
kad panašiai elgiasi ir mūsų, lietuvių, poli-' _________
tikai. Visų laikų jie snaudžia, nieko nevei- 1922 m. kovo 26 d. iš Do- drebėjo tyla. Matrosai išbalę 
kia, bet kuomet ateina rinkimai puldinėja I verio uosto išplaukė maža, bet tylomis žiūrėjo vienas j kitų,
į visas puses, nežinodami nė kų bedaryti.
Jie susi skaldo į mažas grupeles, prieš viens 
kitų ima kovoti ir, žinoma, nieko gero ne
atsiekia. Suskaldomi lietuvių balsai ir tuo 
būdu tik kitataučiai iš lietuvių pasinaudoja.

“Draugas” nėra partinis laikraštis. Jis 
nepriklauso nei demokratams nei respubli
konams. Taip pat nepriklauso nė vienai ar 
kitai tų partijų grupei. Ligšiol jis remda
vo kiekvienų lietuvį, pasiryžusį prasimušti 
jiolitikoj, remdavo visas politines grupes, 
kurios stengdavos šį tų gero padaryti lietu
viams.

Remsime lietuvių politikų darbų ir to-Į se, o paskui sugrįžti į Angli 
liau, tik pareikalausime, kad jis eitų rim-| jų. Bet to jiems nebuvo lem 
tai, kad lietuviai vieni kitiems kojų nekai
šiotų, kad vieni kitus iš užimamų valdžioje 
vietų, ar jos mažos ar didelės, nesistengtų 
išstumti. Priešingai, mes versime, kad tuo 
atžvilgiu vieni kitus remtų. Kitaip negali 
būti, nes bekovodami tarp savęs, dirbdami 
tik keletu savaičių prieš rinkimus, nieko ge
ro šio krašto politikos gyvenime neatsiek
sime.I

Išlikas pagalvoti apie tai, kad politika 
i susirūpintų ne tik vienas kitas, norįs gauti 
Į valdžioj darbų, bet mūsų didžiųjų organiza- 
: cijų vadai, profesionalai ir biznieriai. Jie 

turėtų susiorganizuoti taip, kad reikale ga- 
| lėtų rimtu būdu padėti vienam ar kitam ga

biam vyrui kandidatuoti į atsakomingesnę

nepaprastai ištaigingai įtaisy- o kapitonas įsakė kogreičiau- 
ta jachta^ Be įgulos jachtoje i šiai atstumti valtį nuo kran- 
buvo 40 keleivių, nepaprastai1 to Pradėta irstytis pakraš- 
turtingų anglų, kurie buvusiais ir apžiūrinėti. Juos la- 
suruošę sau tų pramoginį pa- kiaušiai stebino, kad tas ne- 
sivažinėjimų po pietų jūrų.’ jaukus klyksmas ėjo iš įvai- 
Išvažiavo jie visai tylomis ir i rių vietų. Ten šen, tai ten ga
niekam nežinant, nes tuo no
rėjo apsidrausti nuo įkyrių 
smalsuolių ir neprašytų sve
čių. Ekskursantai manė ilges-

lima buvo atskirti tuos ne
vienodus balsus. Nebuvo dau
giau abejojimo, kad tas keis
tas staugimas eina iš žmo-

nį laikų užtrukti Tahiti salo-1 gaus gerklės.
Tuo tarpu užėjo naktis. Va

landėlei apstojo tas nervus
ta pasiekti. Praėjo ir metai, plėšiantis klyksmas, bet už tat
o apie juos nebuvo jokių ži- ( girdėjosi antras balsas, žy
nių: ieškojo Anglijoj, ieško- miai silpnesnis, matyt, šau- 
jo Tahiti saloje, bet veltui. Į kiančiojo pagalbos. Kapitono 
“Jachta, matyt, bus nusken- į valtis atsimušė į krantų. Pro

kia didesnės talkos. Bet kaip jų gauti ? Vie
nam žmogui, kontesto vedėjui, negalima to 1 valdžios vietų, padėti uždėti lietuvius kan- 
padaryti. Gelbėkime jam. Juk, kaip vakar • didatus aut vienos ar kitos partijos surašo, 
trumpai buvo rašyta, kiekvieno susipratusio 1 Tokia organizacija galėtų būti ne politinė, Į-oineiljanto tiltelio atsi 
|lirtuvio kataliko yra šventa l»reiga remti ! ir veikti visų laikų Ji turėtų išaugti tokia,

italikiską spaudų ir jų platinti, kas tam ne- i jėga, kad su ja skaitytus abiejų partijų va- ____ __ ;
[turi laiko ir jėgų, kitų savo vieton turi pa- 
Istatyti. Katalikiškos spaudos platinimo dar
bas yra tiek svarbus, kad kiekvienoj lietuvių 
kolonijoj ne vienas, bet keli platintojai turi 
dirbti, ir ne tik vajaus metu, bet visuomet.

| Jie turi žinoti, kurių katalikų namus puošia 
geras laikraštis ir kuriuos teršia šlykštus, 
bedieviškas. Mūsų sjiaudos platintojai turi 
tartis su katalikiškų šeimų galvomis ir gra
žių būdu raginti juos, kati apvalytų savo 
namus nuo šlamštų ir jų vietoj užsisakytų 
katalikiškų laikraštį.

Mūsų kontestininkai ir jų artimiausi be
ndradarbiui, pradėdami darbų, žino, kad jis 
nėra lengvas, bet dėl to kilnus ir šventas 
dirbąs. Kiekvienas šviesesnis lietuvis žino, 
kaip svarbų vaidmenį mūsų tautos gyveni
me yru suvaidinusi spauda.

* Tais laikais, kuomet rusų caro valdžia 
n<i spausdinti nei skaityti lietuviško laik- 
raščio ir knygos neleido, atsirado garbingieji 
knygnešiai, kurie, net savo gyvybe rizikuo
dami, slapta iš užsienio nešė lietuviškai spau
sdintų žodi ir slapta platino po visų Lietuvą. 
Jų darbas nepalyginamai buvo sunkesnis už 
mūsų darbų, tačiau jie dirbo, nes matė rei
kalo spaudos pagalba švięsti tautų, kelti 
lietuvių tautinę sąmonę, raginti organizuotis 
if ginti savo teises. Jei ne spauda, kažin ar 
lietuvių tauta būt iškovojus sau laisvę ir 
nepriklausomybę.

Ir šiandien spauda savo reikšmės nėra 
nustojus, nors ir vadinamoj radio gadynėj 
gyvenam.

• Kalbant apie Amerikos lietuvių gyveni
mų, reikia pasakyti, kad nė čia be spaudos 
pagalbos netoli būtume nuėję. Katalikiškai 
spaudai vadovaujant, didelius darbus esame 
nuveikę. Ir Lietuva mūsų stiprių paramų pa
juto ir čia pasistatėm daug gražių įstaigų, 
susiorgan izavoin.

Kad išlaikyti, kų esame suorganizavę ir 
pastatę, taip imt reikės spaudos pagalbos. 
Be to, reikės ir nauji darbai dirbti. Nedirb
sime — ir tautiniai ir religiniai žūsime. Be 
spaudos joks rimtesnis religinis ir tautinis 
darbas nėra įmanomas.

Iš to aišku, kad spauda mums reikalin
ga. Ir dėl to, kuo ji bus stipresnė, tuo di
desniu užsimojimu galėsime' dirbti visus tuos 

■ <ferbus. kurie reikalingi religiškumo ir tau-
ttfkumn palaikymui lietuvių tarpe.

Jį’ Tad, prašome ne vienų kurį, bet visus 
' sųinoningus lietuvius katalikus į kilnų ka

talikiškos spaudos platinimo darbų, prašo
me į talkų!

dai ir kad be jos pritarimo mūsų politikai 
nedalytų jokių žingsnių.

minutes sudorojo išbadėjusius kurio laiko turėjo įsitikinti, 
bepročius. Sunkiai alsuodami, kad sala yra atstu nuo viso- 
su sudraskytais, kruvinais vei kių laivų susisiekimo kelių, 
dais nuvilko jie tuos keturis Laimė, kad galėjo dar pasiiin- 
vyrus į gelbėjimo valtį ir lei-! ti maisto produktų su savim 
dusi plaukti pas laukiautį gari iš .jachtos taip, kad bent pir- 
laivį. 1 niosiomis dienomis apsiginda-

Garlivis pradėjo plaukti1 vo nuo bado. Kada išsibaigė 
Taiiiti salų linkui. Tuo tarpu 1 maisto ištekliai, ėmėsi visu 
iš lengvo atgavo savo jėgas stropumu ieškoti valgomų \ ai
ri' Teobaldas Balleoy, pirma-' šių ir daržovių. Trys iš .jų iš 
sis žmogus, kurį gelbėtojai. nusiminimo šoko j jūrų ir ten 
buvo sutikę pamišėlių saloje, rado mirtį.
Iš jo lūpų pasisekė sužinoti į l’,akcija Salų
kai k,, smulk.au apie nulijo-; vi(aų dk.,1|( ka-kul.iB j. n).. 
menų jachtos likimų, kuri Į |ailllil,gUjU ulneS£ daugybę 

vaisių, kuriuos buvo radęsbuvo sudužusi prieš trylikų 
metų.

Kada ta anglų ekskursantų 
jachta praplaukė Galapagus

ant vieno krūmo Peralkę 
draugai puolė godžiai valgyti 
tariamųjų skanėsių. Bet vie

salas, užklupo ją smaik' au-1 im nebuvo jų tarpe, vardu 
dra ir sviedė ant povandeni-Į Balleuy. Tuomet jis buvo mi
nės uolos. Iš astuonių įgulos t ėjęs prie šaltinio, kurs yra 
žmonių šeši vyrai gelbėdamie- j antroje salos pusėje. Kada jis 
si žuvo. Likusieji du jūreiviai sugrįžo pas draugus, paste- 
ir keturiolika ekskurantų ma- bėjo su pasibaisėjimu, kad jo.

dusi”, — pagaliau nusprendė žektorium nušviesdamas ėmė Ižu gelbėjimosi laiveliu pr.s.ylė draugai elgiasi kaip pamišė- 
jų giminės. jis apžiūrėti pakraštį. Toliau | mažutę salų. Jie tikėjosi, kad ll«n. Pamatęs išbarstyto uogą.

Dūmų Stulpas Ant Okeano buvo matyt lyg žmogiškos bū- 1 koks pravažiuojantis gailai-lengvai susivokė, kas buvo 
Keleivinis garlaivis vardu | tybės pavidalas. Kapitonas ir 1 vis greit juos paims, bet po (Tęsinys 3 pusi.)

“Swift 1745” buvo kely į Ta- ( keletas palydovų iššoko ant j '
hiti salas. Buvo nepaprastai Į kranto eiti prie pasirodžiusios į
gražus oras, kada laivas at- ! būtybės, kuri bejėgė nejudė- i 
sitolino nuo sausažemio, įgu-1 dama gulėjo pakrantėje. Jū- I 
los ir keleivių nuotaika buvo I reiviai apstojo vyrų ir pašvie- i 
pakilusi. Praplaukus Galapa-i tė jam į veidų. Prieš juos bn- 
gų atbėga antrasis vairinin- j vo laukiniškas, barzda apau- | 
kas didžiam susijaudinime i veidas, su pora žėrinčių 

akių, kuriose galėjai išskaity- i 
ti pamišimų... Vyras buvo su- ' 
džiūvęs, baisus ir pažiūrėti,
kaip skeletas ir vos galėjo Į po SVIETĄ PASIDAIRIUS požeminius elektros vajerus?
kalliėti. Kapitonas Cionw- ----------- į kautos labo navynos
right pasilenkė ant jo taip Į Čikagos cicilistų pisoriai ir anais metais provojosu su Ju

damas žodžio, ištiesė rankų ir 
parodė į pietų pusę. Kapito-

inas prisidėjo teleskopą ir pa-
lUdos, jau gana iMsiinckinomc praei- |natė nQostabų daikhĮ. toli> . ..

t>jc, gana mos ^naudoja ir skaldė lietuvių,^. B1|t vandenų būvu pilkų, žemai, kad jo ausis beveik j: elperiai dabar lošia ano montai
S‘"at'8iaekti“kų”1’no™ didesnio" . ... “ StulP“S- toje nepaiįstamojo burnų. Liomkės r0,ę. pats jr Ar d£d tautos lak) llavvnlJ

vietoje nerodė jokios salos, vos girdimai sis jam tarė: | patg gevajt ;aukįu. Jau kuris šulai arkliukais grajus rūni-
Kiekvienas pilietis turi naudoti savo 

pilietines teises ir privilegijas geros ir teisė
tos valdžios palaikymui. Tam tikslui jis ne
turi gailėtis nei laiko nei energijos. Mes 
lietuviai, kad ir būdami šio krašto piliečiai, 
dažnai rinkiniuose nebalsuojame. Taip elg
damies, neatliekame savo pilietinių pareigų.

LIETUVĄ APLANKIUS. 
________ Rašo L. tlmatis_________

ISTORIŠKAS SUSIRINKIMAS

Gerai neatsimenu, nes neturiu užsirašęs, 
bet, rodos, kad tai buvo rugpiūčio 13 d. va
karas, kurį praleidau ypatingai įdomioj ko
mpanijoj.

Viename Kauno restorane vakarieniavo 
beveik visų politinių partijų vadai. Prie 
vieno didelio stalo sėdėjo apie penkioede- 
šimts žmonių, iš kurių visi nemažų rolę yra 
suvaidinę politiniame Lietuvos gyvenime. Bu
vo jau pagyvenusių žmonių ir jaunesnių. 
Nors tai buvo daugumoje opozicijos partijų 
žmonių susirinkimas, bet jis nebuvo slaptas, 
nes jame ir keli tautininkai dalyvavo. Prie 
stalo sėdėjo buvęs ministeris pirmininkas 
prof. A. Tumėnas, buvęs ministeris pirminin
kas M. Šleževičius, buvęs ministeris pirmi
ninkas dr. L. Bistras, p. Bielinis, buvęs Sei
mo atstovas ir visa eilė kitų. Iš amerikiečių 
dalyvavo — p. Karpius, “Dirvos” redakto
rius, p. Vitaitis, “Tėvynės” red., gerb. pral. 
M. Krušas, p-nia Pivariūnienė, dr. Baltru
šaitienė, p. Trečiokas, p. Pivariūnas, p. Au
gustinas, “Naujienų” red su žmona.

Iš privačių pasikalbėjimų sužinojau, kad 
jm> Seimo laikų tokio visų partijų vadų gau- 
singesnio susirinkimo ir pasitarimo bend
rais tautos reikalais nėra buvę. Dėl to jį 
vadino istorišku.

Apie kų ėjo kalbos?
Pirmiausia, susirinkime nebuvo jokių gi

nčų, kokių galima laukti susiėjus į krūvų 
visokių pažiūrų vadams. Daug kalbėta apie 
Europos valstybių santykius, apie Lietuvos 
santykius su Vokietija, apie reikalų visai 
mūsų tautai budėti ir derinti visas jėgas 
valstybės ir tuutos darbui. Buvo kalbų apie 
Pasaulio Lietuvių Kongresų, jo tikslų, pro
gramų ir užsienio lietuvių reikalus. Užsie-

taigi galėjo būti tik skęstąs 
laivas arba prasiveržiąs ug- 
niakalnis. Vieta, kur tie dū
mai kilo, galėjo būti 36 geo
grafinėj platumoj ir 124 ilgu
moj.

Kada mūsų garlaivis apsi
sukęs padarė dvidešimt jūros 
mylių atgal, turėjom sulėtinti 
savo plaukimų. Daugybė po
vandeninių uolų sudarė rimtų 
pavojų laivui. Pagaliau nieko 
neliko, kaip sustabdyti maši
nų. Kapitonas Tomas Crown- 
riglit paruošė lynus, prožek
torius, ginklus ir valtie. Bu
vo jau nuleistos keturios mo
torinės valtys į vandenį: ka
pitonas, vairininkas Davids ir 
dešimt matrosų sulipo. O ant 
likusio garlaivio komandų lai- 
K’nai perėmė pirmasis karini
nkas Deobandas.

iV e jaukus Snttil ikimas
Motorinės valtys važiavo 

daug greičiau į priekį, negu 
kad didysis garlaivis. Po pus
valandžio jos buvo jau prie 
kranto. Prieš juos stovėjo ma 
žutė sala, nedidesnė kaip pen
kių kvadratinių kilometrų, a- 
paugusi vedžiais ir vešliais 
augmenimis. Ant šitos tai, 
gal dar niekeno neatrastos 
salos, kilo į dangų dūmų stul
pas. Kapitonas Cronwright 
sustabdė savo valtį mažoj į- 
lankoj ir norėjo pirmasis iš
lipti į krantų, kaip štai, stai
ga nuo baisaus staugimo su

“Atsargiai... keturi
liai... yra saloje!.. Imučija savo skaitytojus, kam Ar dėl tautos labo navynos

Kapitonas nugabeno ligotų ,nes jęaį ka(ia pašnekame an- antrų skrajų, jo bent dešimts
Į valtį ir leidosi toliau ieškoti g(.is|iaį; () jos pačios ne tik gudl»ai pasakymų rūnijo? 
kitų salelės gyventojų. Jie ė- vįsur angelskai šneka, ale Ale kodėl jos nepastato nei 
jo pro tankiai suaugusių nie- 'dažnai net visų puslapį an- vienos dėl tautos labo šku- 
džių grupę, kaip staiga vėl [ gdskai parašytų šiukšlių pri- Ičs, iš kurios nesitikėtų dole- 
suskambėjo klaikus riksmas, i krauna. Cicilistų gazieta vi- rių gauti, ale visuomet reik- 
l)et šįkart ant jų galvų ir kaž- juokias prosbas, alasus vysku-^U dar iš savo kišenės priuė- 
kas tamsus šlumštelėjo pry- pams deda, kad kunigai baž- L •
šaky einančiam matrosui ant nyčiose evangelijų jaunimui i Ant pabaigos dar pasaky-

pamise- icėsas, kai cicilistų gazieta ja •

sprando. Akimirksnis ir pro
žektorius nušvietė nuveltų ir 
nudraskytų bepročio veidų, o 
kitas jūreivis Deobandas mik-

angelskai perskaito, o tuo j siu: jei kuris iš jūs iki šiol 
tarpu cicilistų jaunimas ne
moka lietuviškai navvnoms 
nei paprastos karaspandenci-

lai užnėrė kilpų pasikėsinto j ui j<>s apie (lensių parašyti. Iš 
ir šis buvo greit nutrauktas to išeina ant delno tokia ro- 
nuo užpulto draugo. Su savo kunda: cicilistanis valia an- 
suvelta, raudona barzda, iš- gelskai ne tik šnekėti, ale ir 
džiūvusiais sąnariais ir iš- rašyti, e jei mes tik žodelį 
kreiptais veido bruožais su-į angelskai veptelėjam, na ir 
gautasis darė pasibaisėtinų į- kaip ans ftliotnkė — gevalt!

vis nevienja, kad visas cici- 
lizmas yra subildintas ant do
lerinės rokundos (navynose 
pro dolerines rokundas cici- 
lizmo negali net įžiūrėti), tas 
nevertas nei švelnaus mano 
delno paglostymo! Gudbai!

Susipyko jaunavedžiai.
— Jei aš bučiau žinojusį 

kad tu esi toks kvailas, nie
kuomet nebūčiau už tavęs te
kėjusi! — išplėtus akis šaukė

spūdį. Kada jis suvaldytas ir Tavorščiai! Kurie mislijat, 
surištas buvo paguldytas aut.kud navynos yra pagatavos 
žemės, ėmė staiga kvatoti to *| paskutines savo kelnes už 
kiu juoku, nuo kurio kraujas, tautiškumų ir lietuviškų šne-Jaunoji

'kų atiduoti — jūs esate la- — Labai keista, kad tu nerodos, sustings gyslose.

Ant Uolą Sudužus 
Greitai išlindo iš tamsos ir

bai rong! Už tautiškumų jos 
savo kelnių neduos, ale už

kitos tr>s plikos būtybės. Tai'doler' ~ ka'> ir. vi'luoakty
buvo lyg vaiduokiai. Jie ėjo 
mūsų nekliudomi. Buvo jau 
per tris ar keturis žingsnius 
prie mūs prisiartinę, kaip vie
nas skėlė akmeniu į mūsų pro
žektorių ir tas subyrėjo, o ki- j 
ti tai]) laukiniai puolė jūrei
vius. Grumtynės buvo trum
pos ir skaudžios. Stiprūs, į-' 
siganę matrosai per kelias

niečiai lietuviai susilaukė daug sveikinimų 
ir linkėjimų. Į juos atsakant, reiškėme noro, 
kad ryšiai tarp mūs ir Lietuvos visuomenės 
stiprėtų, kad pačioje Lietuvoje susidarytų 
tautos vienybei įvykinti tinkamos sulygo**, 
nes jei nebus vienybės metropolijoj ir išeivi
joj jos negalima laukti ir bendrai sunkiau

žinojai, — atsako jai jauna
sis. — Argi aš nebuvau di
džiausias kvailys, kad prie

pro langų išinesU’ž dolerį jos j tavęs merginaus ir, ant galo,
dalmr ir tokį gevalt šaukia. 

Ar dėl tautos labo ir patie-
kos, priklodui, anais metais 

eainišką 
bingolus

su tavim apsiženijau.

Čikagos cicilistai 
aliejų spaudė ir 
minkė ?

Ar dėl tautos labi Bosto
no cicilistai anais metais sa
vo drukarnėn buvo susivedė

bus prieiti prie bendradarbiavimo.
Šis susirinkimas tęsėsi ]>orų valandų. Jis

buvo naudingas, nes davė progos visų juir- 
tijų vadams sueit į krūvų, pasitart ir su jais 
visais mums buvo proga susipažinti. Jei ne 
Pasaulio Lietuvių Kongresas, tokio -įdomaus 
susirinkimo būtų nebuvę.

Stovi ant porčiu du Binge
liai ir kalbasi. Vienas, rody
damas į automobilių, kuriuo 
pravažiavo jauna j«»rn, sako:

— Ar tai ta gražioji ste- 
nografė, kurini jos bosas 
nuolat ofise diktuodavo.

— Taip, — atsako kitas. — 
Tik dalmr ne jis jai diktuo
ja, iKit ji jam.

masis.
Kaip tai? — klausiu pir

fenijo.
O tai]), jis su ja apsi-

smulk.au
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KUR DU STOS, VISADOS DAUGIAU PADARYS
Ne Du, Bet Virš Trisdešimts Veikėjų Rytoj Stoja Į Katalikiškos Spaudos 
Platinimo Taikę {variose Mūsų Kolonijose. Visi Prašomi Jiems Padėti!

TOLIAU GYVENANTIEMS 
“DRAUGO” IR “LAIVO” 

RĖMĖJAMS *
Visi “Draugo” ir “Laivo”

“Draugas” jau nuo seniai iš- PRAKEIKTA SALA 
leidžia gražius* katalikiškus
steninius ^kalendoms ir nuo 
visų šavo rėmėjų gąuna daug 
pagyrūnų ir padėlios. •‘Drau
gas” susilaukia gražios para
mos, nes daugelis persą ka
lendorius, pasiuntiniur' savo

“Vienas žodis ne Šneka, Me biznierių, profesijonalų ir vi- Taigi, įvertinkime gerosios 
nas vyras ne talka. Kur du sų, kurie lik yra turėję “Dran spaudos misijų ir visi pažade- rėmėjai, kurie norite kūčioms 
stos, visados daugiau padarys. gų” talkininku, ateitų i pa
Viens pradės, kits padės; gailių mūsų veikėjams, uo- stoja į mūsų spaudos platini-
draug toliau varys”, sako mū- liems katalikiškos spaudos mų. Kiekvieno žodis, patari- kitę laiškų plotkelių kepėjui ir nauji skaitytojai gauna do-
sų poetas Adomas Jakštas. platintojams, kurie visose ko- mas, nurodymas, paraginimas 2334 S. Oaklev Avė. Clileago,

Talkos mums, lietuviams, lonijose, apsiginklavę dideliu bus didelė pagalba mnsų va- m., o gausite kūėioms šviežių,
ne naujiena. Lietuvoje seniau, pasišventimu ir kantrybe pra- jininkams. skanių tik iškeptų, vrslems
o, gal, ir dabar, būdavo da- dės kilnų darbų.

(Tęsinys nuo'2 pusi.)

atsitikę. Šie vargšai buvo ap
žvalgę pavojingų nuodų...

Nuo to laiko Teobaldas Bal-i 
leny paliego ir slapstėsi nuo 
pamišusių draugų. Nekartų 
atsitikdavo, kad pamišėliaikiltie pagalbos tiems, kurie i kalėdinių plotkelių su lietu- ’ giminėms j Lietuvę ir kitiems

yiSkais parašais tuojau raiv-' kaipo dovanas. metiniai | piiHav; vįcnag |r smar

kini susižalodavo. Taip mirė 
pramoninkas Foksas, M r.

romą įvairios talkos būtimi 
darbo greitam atlikimui. A- 
merikoje taip pat daroma ta
lkos. Mūsų švietimo, kultūri
nės įstaigos, mūsų organizaci
jos, užsimojusios kokį kilnų 
darbų, daro talkų; vienus 
kviečia tiesioginio darbo dir
bti, kitus — tų darbų įvai
riais būdais paremti. Kad tai
ka būtų sėkmingesnė, į pa

Į šį “Draugo” vajų yra i 
landos reikšmę mūsų stoję šie mūsų veikėjai:Apit

gyvenime tiek buvo rašyta, 
kati jau neberėkia (langiau 
nei aiškinti. Spaudos galybė 
yra tokia didelė, kad prieš 
jų dreba net karalių sostai, 
valstybių diktatoriai, ministe
rių kabinetai. B. 11. Jung sa
vo knygose yra pasakęs: ‘Kur 
įsigali spauda, ten jokia prie-

malonių plotkelių.
Šįmet visiems Marijonų Ko

legijos ir Seminarijos rėmė-

vanų “Draugo” kalendorių, j
Šįmet -Draugo” k^endoriai j įr MeFa|1 paga|jau joje
turi daug įvairumo. Visi, ku- ... ... ... . ___* 1 l • I l,ao tik penki žmones. A ienasne gaus, turės progos pasi-1 . . ......» ’ 1 ” vienintelis is jų, kuns išvengė

Sugrįžus garlaiviui keturi 
invalidai buvo atiduoti į ner
vų ligoninę. Paaiškėjo, kad 

i raudonbarzdis, kuris pirmasis 
! puolė jūreivius yra tai tas 
i pats garsusis knygų rinkėjas 
— bibliofilas L. 1‘assouth. 
Taip pat ir Teobaldo Belleny 
nervai dėl iškentėtos baimės 
ir vargi; buvo taip pairę, kad 
jis ilgesniam laikui turėjo ieš
koti sau prieglaudos sanatori- 

• < e »•

džiaugti. Vaizduoja gamtos 
grožybes — dangų, saulę, kai

Ciceroje— A. Valančius, A. jaills «r “Įjaįvo” skaitytoja- nūs, uolas, gilias jūras, tau
Stulgdiskas, R. Deveitos, «ir. llls pagįųg^ jx> gražų spal- kias girias, pūstynes, bažny-.Ines* nuo savo draugų
Jiems eis į pagalbų Merrose vuo^ “Draugo” kalendorių eias, laivus, namelius. “Drau i

•pamišimo išgyveno try'ika bai 
Į šių metų nuolatiniam slapsti-

Žinogus turi tik 
jis kitiems duoda.

tiek, kiek

Park veikėjai: Švilpauskienė, 
Žvirblis ir kiti.

Chicagoje — A. Bacevičius, 
J. Mickeliūnas, S. Staniulis, j 
A. Kūnickas, P. Pabijonaitis, 
A. Lapinskas, V. Rėkus, M.

kaipo kalėdinę dovanėlę. go” kalendoriai visada žmogų 
patraukia garbinti Dievų oai 
labiau ir primena žmonėms Jo 
didelį gerumų ir galingumų.

PLA I IMKITE “DRAUGĄ”

Biciklius, Akordionus, Radios ir tt.
K

P. Petrauskas.
Detroit, Mich. — Detroito

Kata! Spaudos Rėmėją drau- |ir. tai> kad būt« visuomet dė 
kingi Jam už viskų. Svar-

Iš

—v . , t ginga .ft. valdžia negali tu_ - aHn0„vao PnKsr : kuriai pirmininkauja K1U*1 daiu VK5R** ova1’
■alba ateina mūsų spauda. \ i .. • , • •- - . Misiūnas, B. Stnaukas, Guby- ^.ą,... blausia tai kad tuntu uolūs.. X • . 3 , reti jokios jėgos, jei sosiai A T Pats Web- kun. <&&«- u iai» Kau lUHUhĮiems stojus į darbų, sušilau- taį todėl kad mostau Martisius’ A‘ Glhene- J‘ skag katalikiškos spaudos

"kiania gražių vaisių. | $eba’ tai todėl, kad juos spau šllog ri3> p Varakulis K. ** F '
da puola. Jei ministerių ka
binetai griūva, tai todėl, kad 
spauda išplėšė jiems pasitikė
jimų. J. i milijonuose širdžių 
amžinoji tikėjimo ugnis yra 
užgesusi, tai todėl kad tų ug
nį spauda gesina”. Šv. Tėvas 
Pijus IX yra pasakęs: “Mū
sų laikais reikalingesni yra 
tiesos skelbėjai plunksna, ne
gu tiesos skelbėjai sakyklo
je”. Žodis gali padaryti dide
lio įspūdžio, tačiau žodis ne
toli tepasiekia. Spauda gi ka
lbasi su skaitytoju vienas su 
vienu ir sykiu kalba su tūks-

Dienraštis “Draugas” yra į 
nuolatinis mūsų parapijų, svie 
limo, finansinių įstaigų, drau
gijų, organizacijų, biznierių ir 
profesijonalų talkininkas. Ne
buvo ir nėra to kilnaus dar
bo, prie kurio “Draugas*’ ne
būtų prisidėjęs.

Ryt, gruodžio 15 d., dien
raščio ••Draugo” administra
cija pradės vajų, kad tų uolų 
mūsų talkininkų — dienraštį 
“Draugų” įnešus į kiekvienų 
lietuviškų namų, į kiekvienų 
įstaigų, biznio vietų, profesi- 
jonalo ofisų ir t.t. Todėl admi
nistracija prašo gerb. dvasiš- tum iais ir milijonais skaity
tojo., organizacijų, draugijų, tojų.

Gaubis, S. Raila.
Herrin, III. — M. Rovaitie-

nė. i i
Gary ir Tnd. Harbor,

— J. J. Aukškalnis. 
Slieboygan, Vis. — Jcn?s

Vrubliauskas.
Kenosba, \Vis. — V. Man

eli avickas.
G rami Rapids, Mieli. - Gra

b liaus kas.
Rcckford, III. — S. Klo

tis.
Sbenandoali, Pa. — Thcs. 

P. Križanauskas.
Utica, N. Y. — J. Uždavi 

nys.
! Binghamton, N. Y. — Paul

skas.
Be to, laukiama žinių kitų 

Detroito vietų, Clevelando, 
Pittsburglio ir toliau į rytus 

Ind. koloniJV
Nereikia manyti kad po 

gruodžio 15 d. jau negalima, 
arba pervėlu, stoti į “Drau
go” vajų ir siekti pirmųjų 
dovanų. Kiekvienas veikėjas, 
kiekvienas spaudos platinto
jas gali bile kada pranešti, 
kad jis stoja į vajų ir pra
deda lenktynes. Jis tuojau 
bus įtrauktas į knygas ir pa 
siųsta vajaus taisyklės, kvi- 
tos ir kitokia literatūra.

katalikiškos 
jais ir platintojais.

reme-

Žmogus yra tiek vertas, 
kiek jis doras, kiek jis dirba 
(sąžiningai dirba), kiek jis 
kenčia ir pasiaukoja kitų ge
rovei. Balys Laukaitis

Laimingas, vaikeli, lopšys 
tau dabar yra erdvė plačiau
sia; bet tu užaugsi, ir beribis 
pasaulis pasidarys tau peran 
kštas. Šileris

Aš gyvenimo duona, ka« 
ateina pas mane, tas nealks, 
ir kas tiki į mane, niekuomet 

Tat, visi į kilnų darbų. Die- netroML (Jon. «, 35)
ve, visiems padėk! V. V.

TEISIŲ SUS
Veda adv. Charles P. Kai 

6322 S. Western Av., Cligo.

čioti, jau virš 6 savaitės ir turintieji Ii, tuviai. Reikia lie- pasiekti, nes lietuvių yra ga- 
nieko negavau. Ar aS galiu tuvių tautai iškovoti lygių vie- bių ir sumanių politikierių 
atsiimt iš jų pinigus? tų, kaip kad dabar turi airi- bei politikos vadų, kurie tik

ATSAKYMAS* “Under the ^a’ krašto politikoje, y- turi būti visuomenės paremti, 
law you are entitled to getf Chicagos miesto valdy- o jie mums tada patarnaus 

'!a refund of your $2.00 on de- me* To yra ,engvai galinia savo darbais‘ Lietuvytis
KLAPSIMAS: Aš turiu bo-Įmand of the applicnnt 30 

nų vertės $500.00. Bonas yrajdays after the registration 
ant didelio namo, kadangi date or within 6 montlis if 
$150,000 vertės yra morgičių. said agency is unable to sup- 
Aš tų bonų padėjau pas ban- ply you with a job’\ 
kos komitetų. Jau 3 merai
praėjo ir jokio atsakymo ne
gaunu; taip pat nei nuošim
čių nemoka. Kų aš turiu atei
tyje daryt?

ATSAKYMAS: Kada jūs 
padėjot savo bonų pas bond 
holderių komitetų, tai tams
ta pa.-irašei vadinamų “agree-

KLAUSIMAS: Aš noriu už- 
vest teismų prieš vienų žmo
gų Chicagos teisme, bet jis 
gyvena Chicago Heigbts. Jis 
man skolingas $200.00.

»<

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

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

“ 1.25
1.50

Augkit Su Mumis!
K

J« norite BANKU turint 
DIDĮ STIPRUMĄ 4u GREITU 
ASlteNISKU ■ PATARNAVI 
MU, kviečiame Jus atsineiti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

(9th PI. and Halsted St,

« ■ ■

PROGRESS
KRAUTUVĖS

PIRKSITE PIGIAU

Dviračiai šių dienų populiu riškiausia Ka'.'dų dovana 
Jaunuoliu.a; Progrese Krautuvė 
turi pasirinkimų nuo $24.75

atel

1936 metų mados Radios 
už bargain kainas. Mid- 
get radio

$8.95
Console radios... .$34.50

ATSAKYMAS: “The Mu-
nicipal Court has no įurisdic- »» i - • „ x « .j - j j . y •. . . „ , ’ 10. Maldaknyge ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais
tion outside ot tlie corporate jį Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab..................

,_ limits of Chicago. Theroiro, 12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.........
ment . ias agreementas yra cannot 8Ue in y(uni. 13. Pulkim Ant Keliu, juod. paprastais virš., kaina .

fipal Court for said atnount”. 'J- P»ĮWm Ąnt KelliĮ, juod. paprastais virt., kaina, .
” 14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ............................. 2.50

15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais...........  1.50
LIETUVIAI IR ŠIO KRAŠ- 16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ............................. 1.00

TO POLITIKA 17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ..........  1.751
---------- Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne-

reumatizmas*
SAUSGELE Z

*» 4* .
Visokių išdirbysčių pia
nų Akordionad, parsiduo
da numažintom kainom 
nuo

$17.95
LENGVI;S ISMOKĖJIMAI 

Didžiausių Vertybių Krautuvė
Dabar Patogiausias Laikas Pirkti. 

Krautuve atdara kas vakarę ir Nedėlioj 
nuo 10-tos vai. ryto iki 4-tos po piety.

ku

visados prielankus tam komi
tetui. Jeigu norėtum atsiimt 

ivo bonų, tada turėtum ma- 
Fų dalį primokėt už jų “dar
bų!”. Geriausias patarimu*, 
kad galėtumėt susijungt ko
kie p nki ar dešimts bond 
holderių ir tada galėtumėt 
pasisamdyti advokatų, kad 
jūsų reikalus teisingai apgin
tų.

KLAUSIMAS: Ar yra lega- 
liška vyrui vesti savo nabaš- 
ninkės moters sesers dukterį?

ATSAKYMAS: Mūsų valsti 
jos įstatymai užgina tokias

1.25 
1.75 
1.75 ‘

Netikėtai anų vakarų teko daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
susieiti su Jonu Rėkum, ku- nr Stampomis (Markėmis).
ris dirba City Hali. Štai kaip 
jis mane painformavo; dabar
tiniu laiku, ypač artinantis 
rinkimams lietuviai <?emokra- 
tai pradeda daugiau organi
zuotis ir gyviau veikti šio 
krašto politikoje. Sako .jau a- 
tėjo metas, kad mes lietuviai

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

Nestkankyklte aavęa alurna- • 
mala. Reumatizmu, Sausgtle a 
Kaulų Gėlimu, arba MUlun- " 
<lu — raumenų sunkumu: oea ■ 
ftkaudėjtmal naikina kūno (y- 
vybe Ir dainai ant patalo pa ■ 
ffuldo a

CAPSIOO COMPOUND mo» " 
tla lengrval praiallna vlrėmlnė ■ 
tas Ilgus: mums Mandle dau
gybe žmonių siunčia padėko ■ 
nea paaveikp. Kaina BOc. per a 
patu* BBo. arba dvi ui 11.06 
Knyga: "4ALTINI8 SVEIKA | 
TOS*' augalais gydytis, kalne _ 
BO centų. ■

Just i n Kulis ■
S890 80. HALSTED ST.

ehiemp. m
B«■■■■■■■■■■■

.beito

J. KALEDINSKAS, Vedėjas
3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Vieno aukšto baltu priekiu namas 
TEL. VICTORY 4226

Pasiklausykite mūsų radio programo, rytoj, 11 va
landų prieš pietus iš stoties \YGKS.

padėję Į šalį savo partines rie- 
jungtuves ir jų ženatvė gali tenas rimtai ir vi.ningai su- 
būt panaikinta, jei kas infor- sibūrę turime pravesti nors 
muotų vietiniam prokurorui, vienų savo tinkamų žmogų į 
Tada prokuroras gali niraau- bent kokių valdiškų vietų ir 

tik tokiu būilu, sako Jonas,

L1TTLE BUDDY— ----  ■ --------------

AIMTCHA EVEf? 
SOKlMft' RETURM 
TUE DIME 1 LOftUEO 

LAŠT '/EAR 
BUDOy?

YHOMEST 
I HAVENrf 6QT
A D1ME U

A 1 1' 1
1 'l 11 1h U 1s

By Bruce Stuart
LC.IYLGiyu^OU 

A RARGAIN, 9UDDV!'. 
I1L SCRhTCHOFF 
MRLFOF JT, TO SA0VJ 
W TME KW OF 
‘ LI AM’

I*M A ČfOOD PAL1
Tt>O LRATCH 

HALF,

sti pagal įstatymus.

KLAUSIMAS: Aš nuėjau j 
miestų pas agentus, kurio 
paieško darbus. Jiems užmo
kėjau $2.90, kurie man sakė, 
kad tai “registration fee”.

mes lietuviai iškovosime sa
vo žmonėms geras Ir aukštas 
vietas politikoje. Tada Ir mes 
galėsime susilaukti bent ko
kių palengvinimų. Priešakyje

Nubddo man pas juos vaikš- privalo stoti visų pasitikėjimų

T-rr

hi'*1•/|V> ,•/'!

• c

i m':.

V
• u
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Kardinolas Wiseman

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Rinitas

(Tęsinys)
B, t juk tai Prokulius tų viską man pa

darė. Bet kas yra Prokulius? Tik dešinė 
Euphemijaus ranka. Taigi aš mušiu ne ran
ka, bet pačia galva — ir mušiu, kad už
mušt. Taigi, jei Prokulius pražus, kokia man 
iš to naudu f Via penkiasdešimts tokių dar 
blogesnių už jj — kurie užims jo vietų. Štai 
viena j toks dabar ateina.

Įeina Eusebius.
EUSEBIUS: — Gerai, kad suradau tave, 

Girtuli. Štai čia tau naujiena.
(Paduoda jam laiškų)

/ GIRTULIS: —• Kad čia? .Juk žinai, kad 
aš nekoks mokslinčius. (Bando skaityt).

EUSEBIUS: — Na, čia, trumpai pasa
kius, yra įsakymas nuo Prokulio, kurs su
žinojo paskutinius tavo darbelius, kad tau 
atimto< namų tarno pareigos ir eisi j kaimų 
Ariįea, tuojau šiandie popiet ir pradėsi ten 
sunkius laukų darbus.

GIRTULIS (sudrebėjęs): — Į Ardea! 
Pačiuose vasaros karščiuose! Į nesveikiau- 
sią vietų visoj Romos valstybėj, kur nevie- 1 
nas atėjūnas negali išlaikyti! Ir aš turiu 
ten eiti ir su tokiu pažeminimu, kad už ko
kio mėnesio numirčiau, kaip varlė išdžiuvu
sioj baloj! Ar Prokulius tai apsvarstė?

EUSEBIUS: — Kuotikriausiai. Nes jis 
aiškiai pasakė, kad tai mažesnė bausmė, ne
gu būti mirtinai užplaktam rykštėmis, kų 
tu pilnai užsidirbai. Jis pareiškė, kad greit 
ten numirsi ir mes nusikratysim bjauraus, 
nepageidaujamo tarno.

GIRTULIS: — Geriau būt mirtinai už
plaktam rykštėmis, kaip mirti nuo nuodingų 
vabalų, gyvačių ar epidemijos, Ar Euphe- 
mijus tai žino ?

EUSEBIUS: — Dar ne, bet jis be abe
jonės užtvirtins tų nuosprendį. Lik sveikas, 
Girtuli. Turėk drųsos panešti tų bausmę, ku
rią pilnai užsitarnavai. (Išeina).

GIRTULIS: — Sakai, lik sveikas! Pa
lauk, tu parazite, dar ne taip greit. Pirmiau 
negu aš atsisveikinsiu, įvykiulaidotuvės šiuo- 

’se namuose. Kas gali mane mitinti, jei pa
sistengsiu išvengti šio baisaus likimo? Bet 
čia vėl klausymas, kas tų viską padarė? Ži
noma, Prokulius. Tai kodėl keršyti ne .jam, 
tik kam kitam? Bet reikia tų gerai ajigal- 
voti. Jei Prokulius numirs, Eusebius bus 
blogesnis. Bet jei Euphemijus numiršta, tai 
visai kas kita. Žinome gerai, kad savo testa
mente jis palmosuoja visus vergus. Taigi jis 
turi mirti, tada aš būsiu laisvas.

Bet ar tai gera ir teisinga? O, kvailys-

n r a v n v s

VIEŠA PADĖKA
Siuonii reiškiapie nuoširdų 

padėkos žodį DULK, kuri 
malonėjo suteikti progų mūsų 

Ugi tų, kad elgeta pirm Hunui Vincui Greičiui (sinui-GIRTULIS:
tavęs jau čia atsikraustė; jaunas — koks tu kininkui) aplankyti Lietuvų 
jau neesi; gražus — koks tu niekad nebuvai ir ten virš keturių mėnesių 
— ir doras — koks tu niekad nebūsi. Jis gyventi. Ten jis visapusiai bu 
bematant pagavo pono širdį ir jau gavo pa- Vo aprūpintas valgiu - buvei- 
k vietinių valgyt, gert ir apsigyvent šiuose ne
namuose. Yra įsakyta, kad jam nieko nepri
truktų ir kad apsaltume su juom kuogeriau- 
siai. Tai matai, kad tau čia nėra vietos.

GANNIO (įsiutęs): — Niekšas! Jis vis-j 
kų nuo manęs paveržė. Visi jam teikti tavo . 
pagyrimai žeidžia mane kaip peiliu. Kur jis 
dabar yra? į

UIBTUL1S:: - Štai ir ateina, drauge ! Liet"™- ku,i« jisai I,all|d°

Sūnui sugrįžus į Amerikų 
radome jame didelę perinai 
nų, būtent, kalba tobulesnė, 
tautinis sųjuusmas gilesnis -- 
o kas labiausiai, kad jis nori 
ateityje palaikyti ryšius su

su pouu. (Pasitraukia į šalį, kuomet Euplie- 
mijus su Aleksiju eina į namus besišneku- 
čiuodamu).

GANNIO: — Taip, taip, štai jis! Švel
nus, lipšnus, išduvingas mano teisių paver
žėjas!

GIRTULIS: — Paveržėjas! Tau čia ne
bus jokių varžytinių. Ar nematai, kaip jis 
pilnai pavelde pono širdį?

GANNIO: — Taip, aš tų matau, 
i įRTULlS: — Supranti, kad tau ša

lia jo nėra vietos.
GANNIO: — Dabar pilnai tų suprantu.

O kaip aš norėčiau jį nudurti! (Užsimoja su 
ranka).

GIRTULIS: — Tylėk! Mes visi jo ne- 
kenčiani kaip ir tu.

GANNIO: — Smagu man tai girdėti. 
Bet kaip tų padaryt?

GIRTULIS: — Gannio, tu juk parda- 
vinėji — žinai, kų, eh?

GANNIO: — Nuodus žiurkėms naikint? 
(Girtuliš linkieria galva). O, tdip, aš visa
da turiu juos prie savęs.

GIRTULIS: — Ir jie visuomet veikia ne
žymiai?

GANNIO: — Be abejonės.
GIRTULIS: — Kaip juos sutaisyt?
GANNIO: — paimi žiupsnį nuodų ir į- 

dedi į puodukų vandens, iš kurio žiurkės 
.geiia ir jei kas — žiurkė, žinoma, — to’pa-1 
ragauja, bematant stimpa l>e jokio išsigel
bėjimo. Nepasako nė žodžio, nes nėra laiko . 
nė cvptelti; Aš, žinoma, kalbu apie žiurkes.

GIRTULIS: — Žinoma. Ir mes norėtu
me nusikratyti nuo vienos —

GANNIO: —■ Žiurkės, tai suprantama. 
Atsimink, kad aiškiai tų sakau. Aš kitiems! 
tikslams savo vaistų neparduodu. (Išsitrau-i 
kia iš krepšio dėžutę). Į kų tu tuos vaistus 
įsidėsi?

šeštadi* nis, gruodžio 14, 1935

džiaugiasi jų aplankęs. Žada 
trumpoje ateityje savo nuo 
monę išreikšti upie tėvų že
mo mūsų laikraščiuose.‘ «

Rap.

LIETUVOS KAT. MOKS
LEIVIJOS RŪPESČIAI
Tas atsispindi jų bidžia-I 

lituose žurnaluose, kurie yra 
mėgiami ne tik Lietuvoje, bet 
plačiai skaitomi ir kituose , 
kraštuose, kur randasi nors 
vienas katalikas lietuvis mo- Į 
ksleivis.

Vyresim uis moksleiviams 
skinamas žurnalas ‘'Ateitis”, 
Jaunesniesiem- — ‘‘Atities 
Spinduliai-’ dėl avo aktualu

Nuoširdžiui dėkojame geri 
kompoeitoriui Juozui Žilevi
čiui, kuris patėmijęs šiame 
jaunuolyje muzikos talentų lllo įr įdomumo yra tapę nepa
malonėjo jį rekomenduoti Į mainomais moksleivių drau 
Viso Pasaulio Lietuvių Kon-1 gaįs ni ,Kyklos suole, 
gresų koncertuoti.

Ponams Kralikauskams Ne- 
\varke, N. J, pas kur;uos Vir.-

Juose bendradarbiauja ir 
universiteto profesoriai ir I ' 
bei II klasės mokiniai.

Tad visi, kurie nori geriau 
pažinti Lietuvos moksleiviją, 
jų norus bei siekinius, pre
numeruoja šiuos žurnalus.

Amerikos moksleiviams kai 
nuoja: “Ateitis” metams i
$1.50; “At. Spinduliai” $1; , 
kitiems — perpus brangiau

Abiejų žurnalų adresas, 
Kaunas. Laisvės ai. 3b, Litli-

eas viešėjo išvažiuojant į Lie
tuvų ir parvažiuojant.

Labai dėkingi esame p. R 
Skipičiui DULK pirmininkui, 
kuris važiuodamas į Lietuvų 
mūsų sūnų kaipo jaunametį 
viskuo aprūpino kelionėje ir 
Lietuvoje. Boliams Šarauskn- 
ms, jais kiniuos sūnus apsi
gyveno nuvykęs į Lietuvų, ir 
kuriam jie užleido visų savo
rezidencijų. Ponams Vilkai-įuama> 
čiams, pas kuriuos Vincas gy
veno ilgesnį laikų ir rado vi
sokeriopa jo aprūpinimų.

Jūsų brangūs tėvynainiai, 
broliškos širdies niekuomet 
neužmiršime ir būsime dėkin
gi ant visados. Dar kartų ta
riame širdingų ačiū!

Su pagarba
Vincas ir Stasė Greičiai ir 

Vincas Greičius (sūnus)
C'leveland, Obio

PEOPLES KRAUTUVĖSE 
KALĖDINIS IŠPAR

DAVIMAS
SEZONINI^ DOVANŲ KAI 

NOS LABAI ŽEMOS
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tuvės yra gana gerai prie to ir visokių vaikam rakandų su 
prisirengusios, kad kiekvie- didžiausiu pasirinktinu, tokių 
na.- atsilankęs pirkėjas ištik-,dalykų, kuriuos jauni berniu-' 
nijų rastų tų ko labiausiai pa- kui r mergaitės labiausiai me- 
geidauja. Kas lanko šias erd-jgsta.
ves krautuves, pastebi nesu- Todėl kiekvienas atsilankęs 
skaitomų prekių rinkin) pa- Peoples krautuvėn su Kalėdų 
lyginus čia jų žemas kainas, 'pirkimais tampa pilnai paten- 
greitai persitikrina, kad nėra kintas ir pataria savo drau 
reikalo važiuoti į didmiestį gui lankyti.
ar kur kitur, nes Čia viso ko1 pa|,ar prįts Kalėdas, Beop- 
galinia prisipirkti. les krautuvės yra atviros kas

Tarpe didesnių da.tkų - vakarų ir nedėliotu nuo 10-tos
i- baldų, setų, pečių, kaurų, re-1 ry^° 4-tos po pietų.Dauguma linksta pirkti 

ledines dovanas, ką nors 
stovesnio ir tinkamo «b I 
mu. Todėl, nestebėtina, ka

Ki- frigeratorių, plovyklų ir ra- 
ia dio; taipgi randasi labai daug

smulkesnių dalykų ir dalvkė- { offic. Tei. HEMiock 4»4h 
Peoples Rakandų krnuliiv.»s, lių, viskas kas tik tinkama

_______ šiomis dienomis yra aplanko- dėl namų papuošimo arba pa-'
Neseniai sugrįžo iš Lietu- mos didelių skaičių pirkėjų, togurno.

vos Vincas Greičius (sumiki- ieškančių praktiškų ir naudin- Prie to, Peoples krautuvės

SUGRĮŽO

GIRTULIS (Basieiupinėja po pažaste ir Į njnkas). Jisai giria Lietuvą,
tėl D kas man buvo geras ir teisingas? Ko- , ištraukia įteiktųjį jam Euzebijaus laiškų), 
dėl aš pirmas turiu duot teisingumo pavyz- Berk Į šitų popierį. Ar užteks? 
dį? Kokia kvailystė! NiekadosI GANNIO (Berdamas nuodus į popierį):

Bet tas dalykas reikia gerai suplanuoti

nepamiršta ir mažųjų, nes dėl 
Tiesų pasakius, Beoples kinu jų čia randasi skyriai: “toys”

LIETUVIAI DAKTARAI;

Rcn U oi. OROvuhtll 0617
6934 S TALMAN AVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
gų dovanų

2423 W. MARQUETTE ROAI) 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

Užmušti žmogų — juk tai baisus daiktas, 
kad ir dėl keršto. įteikia tas taip sutvarkyti, 
kad atrodytų, kad tai j,vyko netyčia — tik 
nelaimingas atsitikimas. Bet — kaip laimin
gai viskas susitvarkol Nugi tas keleivis — 
elgeta, kurs miega ten viršuj (rodo į lubas). 
Puiku! Juk tai teisingiausias įtarimas! — 
Jis čia atvyko kokiu nears tikslu — jis tik 
vienas visuose namuose, ant kurio galėtų
krist įtarimas! Taip bus lengva ant jo viskų 
suversti! Bravo, Girtuli! Koks tū gudruolis!
Tik vienas smūgis, ir tu laisvas. O prie to (Išeina 
atkeršysi. O koks saldus kerštas!

, - ,l Smagi yr keršto valanda, kai jam mir
tis, o tau nauda! (Išeina).

SCENA IV. Aventinas 
EsĮe Įeina Gannio, nudriskęs, su krepšiu, ap
simeta raišu (šlubuoja).

GANNIO: — Na, tas senis poetas, Eti
nius — tur būt vadinasi — labai išmintin
gai pasakė, rašydamas šitas eiles:

“Iš visų amatninkų Italijoj — elgetai 
geriausia,

Nes kai pailsta, gali atsisėst ir nieko 
nesiklausia”.

Taigi ir aš, eidamas elgetauti galiu pa
sinaudoti ta teise. (Atsisėda, šluostydamas 
nuo kaktos prakaitų). Ėjau dvidešimts my
lių, kol pasiekiau šiuos namus, kur visuomet 
duoda gausių išmaldą. (Nematomai įeina Gi- 
rtulis). Ir man gerai užmokėjo už mano sku
botą eiseną, nes tur būt aš Čia pirmas būsiu 
atvykęs.

GIRTULIS (išeina pirmyn): — Tame 
(ai tu klysti, bičiuli.

GANNIO: — Labas rytas, Girtuli. Ką 
tu nori pasakyt?

— Kokiam pusantro šimto žiurkių užteks 
pavaišinti. i

GIRTULIS: — Gal bus gana ir vienam i 
elgetai.

GANNIO: — Aš nieko apie tai nežinau. ; 
Bet tikiuosi, kad niekada apie jį daugiau , 
neišgirsiu. (Išeina).

GIRTULIS: — O, tu senas padauža! 
Manai, kad aš dėl tavo labo statysiu puvo- ' 
jun savo kaklų? Aš turiu gudresnį sumany-!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Tel CANal 6257Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res and Office 

2359 S. Leavitt Si. 
JANal 07H6

Res. PRospect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS DR. * ZALATORIS
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPTOMETR1CALLY ARI V 

SPECIALISTAS
Palengvins akly Jteroplmų. kurio 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu

,... . . n ... w. . mo, skaudamą akių karfitl. atitaisollių. Kilniausio Romos piliečio likimas SU- trumparegystę Ir tollregyste. Prlren-
dėtas šitam laiške. Bet nėra laiko gaišuoti. Smutown^rnmav^,ay‘darTtnM’‘"« 

elektra, parodančia mažiausias klai
dus. Hpecialė at, da atkreipiama į

SCENA V. Atriuru (priemene) va!kuT Kre,vo?fta}V'1s !'C ' . taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
NedėlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- ! 
strlkimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

Stalas šiek tiek nuošaly, kad būtų vie
tos durims atidaryti.

EUPHEMIJUS: — Ignotai, ar taau ne- , 
teko kada savo kelionėje sutikti jaunikaitį 1 
vardu Aleksijus, ar bent gal teko apie jį gir- ' 
rėti ?

ALEKSIS: — Kuom jis pasižymi? Kaip 
jį galima pažinti?

EUPHEMIJUS: — Nieku yjiatingu, ne
bent savo liūdna istorija. Jis kilęs iš aukš
tos giminės, kuogeriausiai išauklėtas, begalo 
turtingų tėvų sūnus, bet geras, malonus, ty
ras, kaip angelas, visų giriamas ir numylėtas. 
Taigi dangus jį atėmė nuo tėvų.

ALEKSIS: — Ar jis pasimirė?
EUPHEMIJUS: — Deja, dar arčiau. Jis

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA į-
0PT0METRISTA8

pabėgo iš namų, palikdamas savo tėvus di- 1801 S. ASHLAND AVENUE 
džiausiam nuliūdime. Jo motina, sutirpus a- 
šarose, pasimirė, jo vardų minėdama, (ver
kia). Šiandie kaip tik suėjo penki metai tų 
liūdnų sukaktuvių. (Smarkiai žiūri į Alek-

Platt Bldg., kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

.. . r. , , . .. .... . _. 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00• '» dabar turėtų būti tavo artumus. NwWliomfa, ūėrB
Gal kiek aukstesms, netokio pat ūgio. (Ale- ,kirtų valandų. Room 8.

(Bus daugiau) j Phone CANal 0523

PHYS1CIAN and SURGEON
2403 W 63rd St.. Oieago 

OFFICE HOUHi 
2 to 4 and 7 to 9 P M 
Sunday by Appolntmcnl

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofbio Valandor 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak
NodėliomlH pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROapect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 687 6 
Rea. Tel.: HEMiock 6141

Reild.; 2516 W. 69th St.

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

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

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
RealdencIJs 6600 So. Artestan Avė

Valandos- 11 ryto Iki 2 popiet 
6 Iki 8 v vakaro

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W Gerinak Road

Valandos 1 — 3 Ir 7—-8 
Seredoints Ir Nedėllomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublIc 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
(157 ARCHER AVENUE

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

Nedėllomls pagal sutartį

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMiock <288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezldenlljoa Ofisas: 2656 W 69th St 
. Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
- 8eredomla Ir Nedėllomls pagal sutari

I Te! CANal 2345

i DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2158 W, CERMAK ROAD 
Vai.: 8—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketverge is pagal sutarti
RES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
UENTI8TAS

14 46 80. 49th CT.. CICERO. ILL. 
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai

8147 SO. HAL8TED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. Ir Hubat. 2—9 vai.

Val.: nuo • Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14 
Res. VlCtory 234 3

DR. A. J. BERTASHI
Ofiso ral. nuo 1-i; nno <:10-S:SO
756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL I DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDvrav 2880 

O FI8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 vai. ryto, nuo 1 iu 4 

vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 12 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO ASHIjAND AVĖ
Tel YARdn 0914 

Res.- Tel. PLAsa 1460 

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

NsdOllomls nuo lt Iki 11 dlsag

Dienomis Tel. LAFayette 57 93 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 3 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak 
Nedėliotais pagal sutarti

Phone Hemlook 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
65*8 So WevUrn Avenue 

Valandos: 9 A. M iki 8 P. M 
Nedėliomis pag*i sutartį

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgu 

OFISAS IR REZ. .
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 0 Iki 10 rytais _Iki popiet — < Iki 1:10 vak.»*• U »>*• Iki 1 p.p,



Šeštadienis, gruodžio 14, 193 DRAUGAM

Aušros Vartų parapijos choras, vadovaujamas varg. J. Braaičio, statys 
dienj, gruodžio 15 dienų parapijos salėj, 2323 West 23rd Plaee.

‘Žentai iš Amerikos” sekina-
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lcus f.
K iha i t is f.
G rėtis e. 
Yalauskas c. 
Yyšnauskas g.

i 'l'oleikis g. 
į Vizgirdas g. 
Bičkus g.
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KORTU SIDE — 15 
B F

S. Adomaitis 
F. .Adomaitis 
Andruškeivičius 
Kauskiuas 
Ainberas 
A. Yalaitis 
J. Valaitis

2 Dauginlas

Antrame žaidime sma 
Marųuette i’ark tymas nuga
lėjo Town of Lake 58 prieš 
14. Marųuette I’ark lošėjai 
pasirodė kiškį per stiprūs 
prieš lengvesnį ir ne taip 
daug išsilavinusį Town of 
Lake tymų.

MARŲCETTK PK. — 58

SENIS S. SAKO:-
Amerikoje esu daugiau vy

rų kaip moterų — 37,056,757
talikiškų jaunimų. Kaip jau 
laikraščiuose pastebėjau, kad

U

0
3
(I
1
1
0
n

rkuH CHICAGOS VYČIŲ KREP- 
ŠIASVA1DŽIO LYGOS 

STOVIS

i iš vidaus pusės laiptais buvo 
P galima užlipti tik iki ketvir
ti to aukšto, lwt jau į penktąjį 
1 aukštų įlipti nebuvo gaTimA, 
<1 nes visos laiptu |»a pėdės buvo 
d iškritusius. Į šeštų bokšto auk 

2 1 tų. kur prasidėjo gaisras, vi-
d 0 sai laiptų nebuvo ir ten ūž
ti d lipti visai nebuvo gulima ir 
d 1 ten niekas nelaipiodavo. Iš 

lauko pusės į bokštų įlipti uie 
kas negalėjo, nes tam nebuvo 
jokių laiptų arba kitokių įli
pimui priemonių.

Mielinei Angelo, garsus I- 
talijos skulptorius sakydavo, 
kad kiekvienoj marmuro ply
toj slepiasi graži forma. Te
reikia tiktai darbščios rankos 
jų iškalt.

Panašiai yra ir su jaunuo
liu ir jaunuole. Juose yra tas 
plastiškumas, tie įvairūs ga
limumai, kaip ir toje marmu
ro plytoje. Jiems telieka su
rast savvje tų juose Dievo už-
slėpta tart, ir, ,wsknl sora- i >r
dft savęs pasiaukojimo kal-lsi"«as ^"Protavimas 
teliu iškalt, kai,, tasai meno 'enimas, tada nėra laumes, 
skulptorius, graži,, ypatybės, | kad fle Jau™oliai ištvirks.
charakterio, personališkumo' •>">»'»<-"»'»« visados seka.
formą Bet, visados reikalinga tinka-

______ 1 mo, drąsaus, aktyvaus vado-

vyrų; 35,886,867 moterų. Gi1 keletas mūsų kataliklų-ų pri- i 
pačioje Čikagoje yra 1,130,940; sidėjo prie “pijušėlių” arini 
vyrų ir 1,078,573 moterų. jos. Žinoma, pijušėlių čia jau

----------- i nekaitysi, nes asilaičiai visa-
Daburties jaunuoliai via a-1<ios Pa«ili«ka asilaičiais nors 

teities vyrai. Negalima į juos ■ aus,s nukirpsi. Čia jau
atsižiūrėt vien tiktai kaip į ^vų kalte. Na tėvai
egzistuojančių jaunuom.nę. į n*ieko 'su Ja arba juo

padaryti. Daugelio principąJei, juose skiepijama netikri

sakys, i 
negali

visados parodo, jei tėvai tin-

SPORTAS

Andruška f.
E. Beinoris I. 
Akromavičius I 
Andresliunas c.

J A. Kinas c.
P. Beinoris g.

iJ. Sliimkus g.

F P 
2 d 

d
U
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0
d
0

TO\YN OF LAKE — 14

CICERO NUGALĖJO BRI- 
GHTON PK. VYČIŲ BAS- 

KETBALL ŽAIDIME
principai ir bloga dora, Kaip 
dabar daroma Rusijoje, To- kn,"ai vaikus atidi,i-
kietijoje ir Meksikoje, barba- ka"wJ" katalikiškoje Uvasio- 
rizmas via tiesioginis rez.ul- ne»žplūdys savo uanms „ I 
tūlas. Itetgi, jei skiepijama jt!|savo vaiklls šuniukais, bambi- 

doras, tei- ziSkais’ “iz'niais”' laikraš- 
fr gy. eiais, visokiomis neva tautiš

kais tikslais užsibrėžusvomis

Bikus f. 
Beneckis f. 
Tumas c. 
Ludas c. 
Martišius g. 
Belauskas g. 
K landas g. 
Žudikas g.
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Paskutiniame žaidime Roi-

ROSELANDO IR MAR- 
QUETTE TYMAI TAIP 

GI LAIMĖJO
landas nugalėjo North Side 

Cicero basketball tvino ve-Į4«> prieš L). E. Pavilonis ir

CI-CERO, 14 kp. 
KOSELAND, 8 kp. 
MARŲCETTE, 112 kp. 
NORTH S LDK, 5 kp. d 
BRIGHTON PK., 36 kp. d 
TO\YN of LAKE, 13 kp. d

SUDEGUSI DARBĖNŲ 
BAŽNYČIA BUVO ŽAI

BO ĮTRENKTA

L
d
o

d

Tyrinėjant įvykį buvo nu
statyta, kad visos liažnyčios 
durys gaisro metu buvo ras
tos ūžia rytos ir užrakintos. 
Langai taip |>at buvo rasti 
uždaryti ir pilnoje tvarkoje. 
Jokiu sugadinimų kėsinantis 
atidaryti nerasta. Visos įvy
kio aplinkyliės rodė, jog baž
nyčios ĮMidegti niekas negalė
jo. 'I'yrinėdami šį įvykį auto
ritetingi ekspertai priėjo išva
dos, kad bažnyčioje gaisras 
tegalėjo kilti nuo žaibo {tren
kimo. Tų naktį kaip tik buvo 
apsiniaukę, lijo, žaibavo ir 
perkūnas trenkė.

Tik meilė duoda gyvenimui

KALNAS. — Jau galutinai 
ištirta spalių iš 25 į 26 <1. 
naktį sudegusios Darbėnų ka
taliku Imžnvčios gaisro, pa
dariusio apie 200,000 litu nuo- Vert* ir Silum* džiūgavimą ir
stolių priežastis. Kaip jau ži- Paaukojimų. Meilė tave 
Home, ugnis pasirodė medinia- kūrė‘ Meilė 1),vv* žu.oguuM 
me bažnyčios bokšte apie 19 ’,adan‘- Meilė yra sielos ug- 
- 2d metrų aukšyje. virš bok ,us’ ,le aist,aS ««
šte esančio varpo, iš vidaus suvaldomas kraujas, ne gašlus 
pusės ties langeliu. Į bokštų geidulys. Emil Fledler

terauni buvo priversti smar- Macliauskas atsižymėjo dėl 
draugijomis, tada neturės ko1 ,.įaį |og|į idant nugalėjus Roselando padarydami po 12

Andruškevičįus atsi
keltuose tikrus vadus. Žaidimas buvo smarkus ir žymėjo dėl North Side tymo.

Jei norite, kad jūs vaike- i pilnas gyvumo. Kartais išro-j

verkti - bet turės savo vai-;ger* Brighton Parko

Park liks
1prieš galą,

KOSELANDNė nežinojau, kad čia Ame- , vesti‘ Kelet$ 1,lctY atKal» i liai būtų geri, gerai juos au-,'1** k»4 Bnghton 
rikoj tiek daug kiekvienas a-Hei atsi"ienat<‘> Ispanijoje bu- klūkite.' Įrašydinkite juos į laimėtojais. Bet 
siiiuo suvartoja cukraus Ket- v<> revo'*ueija. Gi, kaip ma- geras jaunuomenės draugi jas , žaidimo Ciceriečiai truputį Dambrauskas t. 
virta dalis svaro cukraus ten-inote’ kata,ikiškas jaunimas!.— Vyčius, Studentų Organi- atbudo, smarkiau pavarė, ir Savičius f. 
ka kiekvienam žmogui kasdie- išsilaikd- Ju(> branduolys bu- i zacijų, į L. R. K. Susivieny-.( liko laimėtojais 29 prieš 2a,
na suvartoti. Tai dabar, išti- vt> tie "arsūs, aktyvūs jauni-. )ną. jeį norite, kad jie pado-
krųjų žinau, kodėl vaikinai 1,10 va<lai’ kurie išgelbėjo Is- rįai Kalbėtų, mintytų, patys.
savo merginas vadina “sweet- I,aniJQ nuo anarchijos ir su-: tai darykite. Skaitykite gero

CICERO

gruzino šaliai tvarkų.
. Žuk’as f.

turinio knygas, prenumeruoki-1 Kluchinskas f.heart” iaJU'
---------- Šioje šalyje dabar įsivyra-' katalikiškus laikraščius Shemetis c

Voras suėda 28 kartus dau- Vo tokios laisvos gyvenimo pa- “praugų”, “Laivų”, “Darbi- Balsis g 
ginu, negu pats sveria. Neži- ■ žiūros — laisvoji meilė, pro-! nįnkų”, “Vytį”', “Studentų ' J- Žukas g 
nia kas butų, jei žmogus tiek pagunda, literatūra, šokiai. Ir žodį”, “Moterų Dirvų”, 4Gu- 
suvalgytų. Kiaule jį p&vadin- gaila pasakyti, kad šios pa- rsų’, “Žvaigždę”. .Jau jeigu 
tumėm. žiūros labai gražiai pradeda makote nėra užtektinai gerų

tarpti tarp mūs lietuviško laikraščių, štai, patiekta buvo 
J L Moi gent bau, .Ii., puskel-1 jaunimo. .Jei tuo klausimu a-. j imi s visa eilė. Jeigu dar to 

bė, kad neužilgo pasirodys bejoji, paklausk “mamos” it* | neužtektinai, tai nežinau ko 
žmonių taipe naujas popieii- jį tau pasakys. Be to, komu- j peikia. Atsiminkite vienų da- 
nis doleris. Sako, būk būsiųs nįznio užsimojimai irgi labai jyką. įr jį sau užslbrėškite, 
labai gražus. Mat, tai šių die- gražiai pradeda bujot. Reikia “kad pasaulyje vra perdaug 
nų užsimojimai gražumas atsiminti, kad pastarieji, taip- gerumo, kad kalbėjus apie
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NAUJAS RADIO 

KALĖDOMS
Sl’TEIKS DALG MALONLMO!

Čia pirktas Ra<lio mažai kaštuos, turės ilgesnę garan- 
eijų. Bus geriau apžiūrėtas. Tarnaus daug ilgiau! 
Čia Ift.'lti Mcfa Madas lladia Kainus yra labai mažos! 

Specialiai T.engvųs Išmokėjimai.

sjialva ir t.t. Man nesvarbu gį įr kiti tos rūšies “pijušė 
koks jis bus, bv tilę tų dole 
rūkų galėsiu gaut —■ ale, ta 
me ir klausimas!

v- i
blogumų, per daug gerų skai

dai”, bimbistai, ir t.t. labai tymų, kad užsiėmus su blo- 
gražiai moka įviliot mūsų Ka- gaišiais.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdr.iudos nuo ugnu >. vėjo, etc., atsišauk

840 West 33td Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VeS
UAS'I IXK.II-.

--------- -- -------- ---------------------------- ------------------------------------------ _ _ A

Persijoje vyrai lengvu bū
du gauna divorsų. Jei, kada 
liesų užtektinai cukraus kavo
je — divorsus; jei per daug 
šneka (čia jau būtų blogai 
amerikonkoms) — divorsai; 
jei nakties nmtu knarkia kaip 
vilkas, — taipgi divorsas.

Daugelis inteligentiško tipo 
moterų dažnai užsimiršta, kad 
dalis jų gyvenimo užduoties 
yra būti gera gyveninio' drau
ge savo vyrui.

Visados buk gyvoji elekt
ros viela ir, tuomet nieks ant 
tavęs neužmins; tik ant negy
vųjų visi žmonės mina.

Mutual LiquorCo.
4707 S. Hakted St

T«L TJkKM MM

Gerkit ir Reikalaukit
Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam UrtuvIAku* Homi* l»l Atnaujinimu arba Išmokame Casli 
ViaokkM RiiSles In^araacr — VShuIok, Automobilių,

Miklų Ir t. l.

SKOLINAME PINIGUS
Jeiru esat® reikallnct plnlfų atmokėti aanąjj morglCtų arba ui- 

trauktl naujį paakola ant imivo namo, atgtftauklte

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
4OHM SAVMDERS, pirm. VTMCA8 PAt’MTIR, karteriai

LEONARDAS A. OKEET1S. Kekretorlii*

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo • ryto lkl i vai. vak. Tn*čla<tleataiM Iki • vai. vakaro.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR

MIDGET RAIBOS 
nuo
Š7.50 lkl $39.75

CIINSOI.K UAhios 
nuo
$25.00 “ $49.50

Visų Bangų Budins 
nuo
$29.50 $150

I ’asirinkimas:
PHILCO 
CROSLEY 
ICC.A. YICTOR 
ZENITU 
ir kitų.

Šis 1936 metų ii a u j a s vi- D 
sų bangų Zenitli Kadio, ste- 
įtinai ""< $59.75
ŽU kuinu lik

Didelė nuolaidu už senus Radios i mainus ant naujų.

Krautuvės atviros kas vakarą ir Nedelioj 
nuo 10-tos vai. ryto iki 4-tos po pietų.

į4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.R
Tek LAFayette 3171 Tel. HEMloek 8400 Havette

CHICAGO. ILLINOIS



* tt n 4 s nis, jrruotjžio Į4, 1935

VIETINĖS ŽINIOS
40 VALANDĮJ ATLAIDAI IŠ ŠV. CECHUOS DR-JOS 

- - - - - i VEIKIMO
BR1DGEPORT. — Sv. Jur-Į ’ _______

gio bažnyčioje 40 vai. atlai- NORTM SIDE. — Ši drau- 
dai prasidės sekmadienį, gruojgįja jgtikrųjų gali ir turi tei- 
džio 15 d., 11 vai. ryto 811! gę didžiuotis savo veiklumu,

C1CER0S 2MI0Sji nutaria veikti, tai nesiran
da jai klinčių, kurios tų vei
kimų gaištų susilpninti. Dar-
bas eina kaip sviestu patep- j Ciecro 3
tas. Juk tai ne vyras būtum, kuopos vakaras „Tftės apį.

rinkimu ir Vilniaus krašte, šysiu. Pas mane yra labai 
Tarp Archyvo ir rinkėjų tar- senas stalas, daugiau kai pu- 
pininkauja M. Untulis Vilnių- santro šimto metų, darytas iš 
je. Nuolatiniai Archyvo ben- vienos lentos, ilgas ir siauras, 
dralarbiai korespondentai yra ’ bet dar drūtas, ar netiktų kur

jei savo užsibrėžtų tikslų ne- Metimas” įvykg §• sekmadie-.J Aiduli8 ir J- Jurga. Pir- muziejun” ir 1.1. Kaip ma-
i vrfnm Tb»oninalamn /lr* 4-x   v* ___________a n • •

KAUNAS. — Kaip praneša
institutas konjunktūrai tirti.' * * * • • 1 ’
Vokietijos įsiskolinimas šiuo

. . .' • " metu siekia apie 30 milijardų 
markių.

jvykdytum. Praėjusiame dr 
jos priešmetinianie susirinki

nį, gruodžio 15 d. Bus suvai
dinta graži komedija vado-

me buvo renkama nauja atei- vaujant kua A VaIan&li
mintiems metams valdyba. Ka ci(;erie{iai) bulvari5kK1 lr
danui senoji valdyba jau per , • . x- . . . . v.® d , j chicagieciai esate kviečiami

masai užrašinėja tekstus, an- tome, šie savanoriai talkinin- 
trasai meliodijas. Iš jų jau kai paleda dirbti svarbų mū- 
gauta keli šimtai dainų, pa- Sų kultūros darbą, 
sakų ir kt. tautosakos. Šiomis----------------------

procesija. Sekmadienį, pirma-I skaitlingumu narių, ir eile nu- daugelį metų gerai tvarko dr- atsilankyti į parjos sa!ę „ 
dienį ir antradienį mišparai, veiktų darbų Dievo garbei, 3°s V1SUS reikalus, tai nariai pamatyti ž perstatymų. O 
7:30 vai. vakarais. Mrmadie- Tautog labui ir savo ge turėdami tą omenyje vienbal- f&i . atsilankydami parein. 
nio ir antradienio rytais Sv. roveį Draugijos priešmetinis, ^a* paliko tą pačią vesti ir g.^ labdarybės gražų tikslą 
Mišios 5, 6, 7, 8 ir 9 vai. ry- susirinkimas įvykęs šio mene- tvark>dĮ ir ateinančiais me- Jr suteikgite labdarių darbuo
to, o suma su pamokslu 10; sįo pirmomis dienomis, buvo tais

labdarių
tojams daugiau energijos to-

_ . . . , • r, -i _ . — _ . . . . , „ ,T v, _ lesniai darbuotis labdarybei.
rytais ir vakarais. Geriausia „aR naudingais nutarimais. Ta J°s pirmininkas F. Vaskūnas , Kurįems teko būti Labda- 
proga pelnyti atlaidus ir at-Įnie susirinkime sužinojome, dabartiniu laiku sunkiai susi-1 . seįme praeįto mėnesio 10 
likti adventinę, t. y. tinkamai kad praėjusis draugijos me-jrg° randasi kritiškame pa^- d patyrrgį> kįek gražių darbų 

tjnig baliug^ kurig buv(> re dėjime. Štai draugijos valdy- labdariaį yra nUveikę ir kiek
tas didelėje svetainėje, pelno bos sąstatas: pirm. F. Vašku- d&r turį užgibrėžę nuveikti, 
paliko net apie keliasdeširats nas> vice pirm. K. Šerpetis, Labdariams sekasb kad 
dol. Toliau tame susirinkime prot. rašt. V. Rėkus, iždinin-
buvo renkama, kitaip tariant kas P* Sriubas, fin. rašt. A. 
buvo užgirta senoji dr-jos va-

Tik susirinkimas labai
vai. Išpažintys bus klausomos sliuitlingas, gyvas ir gausiu- apgailestavo, kad veiklusis

prisiruošti Kalėdų šventoms. 
Kviečia visus parapijonus. 

Kleb. Pralotas M. L. Krušas

ARTISTŲ DOMEI.

vi
suomenė jų darbus remia, nes 
jie dėl savęs dirba, bet lab
darybei.

dienomis per M. Untulį ar
chyvui atsiuntė pluoštą tauto
sakos nauji rinkėjai, paprasti 
savamoksliai ūkininkai ir a- 
matininkai. Štai jų darbai: 
Rožė Sabaliauskienė iš Mar-

K AUNAS. — Šiais metais 
Sov. Rusija pirko iš užsienių 
70 prekybinių laikų, kurių 
bendras tonažas siekia 250,- 
000 tonų. Be to, pirkta 13

,. buksynnių laivų, kurie bus cinkonm — 419 burtų, 57 nu- , . . , .\ . naudojami uostų darbamssies, 4 pasakojimus; J. Kur 
pė iš Švenčionių — 90 burtų; 
J. Mazgelis iš Kabelių - r>5 
dainas, 19 pasakų, 6 vestuvių 
verkavimus, 8 maldeles; K. 
Maldžiūnas iš Melagėnų — 42 
pasakas, 103 burtus, Į109 dai
nas ir kt.; J. Žydelis iš Val-

Dauguma pirktųjų laivų pa
statyti Olandijoje ir Vokieti
joje.

' PARDAVIMUI NAMAS

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chicago
‘ii_______ Į Į- . _

LIETUVIAI Au V OKAI Al.

LIDY & PETRAITIS
extra!1! t Lietuviai Adv< katai

Greitam pardavimui mūrinis, kam- 77 W. YVASHINGTON ST*.
Suite 1810

Sakys, pagelb. K. Bugentavi- 
čius, kasos globėjai D. Rėkus 
ir Bogusevičius, maršalkos J.
Risk a ir M. Sriubas. Matome,
kad čia visur vyrai ir vyrai Tie patys tikietai bus geri šio 

sirinkti rytoj — sekmadienį,! Jis draugijoje raštininkauja, ka*P ąžuolai. Kaip j‘au minė- sekmadienio vakare. Kaina tik Įajj.k? gavau< Dabar aš >i 
gruodžio 15 d. 3 vai. p. p. Au- 3aa Per daugelį metų 5r yra .lau ateityje dar užsibrėžė tik- 25c. Pradžia 7:30 vai. vak. I čiu.. (išvardija siunčia 
šros Vartų parap. Vyčių 24 pamainomas rašt. O ką jau slą savo tą didelį veikimą pa-
kp. Romovėj (West Sidėj). kalbėti apie pirm. P. Masko- dvigubinti ir kviečia į savo

Dalykas — L. V. centras 
milžinišką minstrel

Jauni lietuviai - lietuvaitės, lti y ba. Juk kas gali geriau
kurie arba dainuojat, arba tvarkyti ir vesti draugijos rei- 
vaidinat, arba grojate by ko- kalus, kaip jai su kūnu ir 
kį instrumentą, prašomi su- dūšia atsidavęs A. Rugienis.

i kalbėti apie pirm. P. Masko- 
laitį ? Jis kartais nukenčia as
meniškai, bet draugijos rei- 

. . . .. kalus stato pirmoje vietoje.
ow ir mėgėjų (amaieur) va- gjems metams draugij'a susi-

Vnra Prntrrnm« Vma T’ofnviii i .
lauke dar kito žyniaus ram-karą. Programa bus lietuvių 

ir anglų kalba, tad vrsi galė
site puikiausiai pasireikšti sa
ro talentais. Rengimo kom.T

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO KOMITETO 

“BALIUKAIS”

..Šį vakarą “Margučio” sa- 
lėn renkasi Dariaus - Girėno 
Paminklo Komiteto nariai pa
sitarti svarbiais reikalais ir 
po susirinkimo turės užkan
džių ir dar ką nors pr»3 už- tikiuosi bus priimti nauji jau- 

.'kandžių. Gali atvykti ir tie,1 ni nariai be įstojimo mokes-

Kurie tikietus esate pirkę 
dėl lapkričio 10 d. vakaro, tai

J. V.

pinis bizniavas namas, 2500 West 
, . . , o ... , 45th St. Lotas Salia, 4 dideli kam-
kminko. 3 sąsiuvinius pasakų bariai, karstu vandeniu šildomi, 2 

162 vietovar- j karų mūrinis ęaradžius. Tinkamas 
visokiam bizniui, bučemci ar saliū-

skaitlingas vyriškas eiles ir 
kitus šios kolonijos vyrus, y- 
pač jaunimą. Kurie norėtų 
prigulėti prie didelės, garbin
gos ir turtingos draugijos pra

ščio J. Kupčiūno. Jis užėmė šome ateiti, o mes jus pnim- 
finansų ministerio vietą. BeĮ sime su ištiestomis rankomis 
to ir visi kiti valdybos nariai ir atvertomis širdimis, 
pasišventusiai ir sąžiningai Į Lietuvytis
atlieka savo pareigas, gi eili- -------------------
niai draugijos nariai visuo- KAUNAS. — Kariuomenės 
met su veiklia valdyba koo- šventės proga, lapkričio m. 
peruoja. Todėl draugijos vei- * 23 — 24 d. Panevėžy įvyko 
kimas klestėte klesti. Toliau Lietuvos kariuomenės kūrejų- 
susirinkfinas nutarė tuojau po J savanorių sąjungos Panevėžio 
Naujų Metų rengti narių pa- skyriaus kongresas.. Progra- 
gerbimo įspūdingą vakarą. Į- ma buvo įvairi ir daug svar- 
vyks mūsų svetainėje. Tąsyk hių dalykų svarstyta.

kurie nėra komiteto nariais.

ŽENTAI IŠ AMERIKOS’

Kas per vieni tie “Žentai 
,,iš Amerikos”? Rytoj, gruod

žio 15 d., Aušros Vartų pa
rapijos choristai visuomenei 
parodys tuos žentus. 7:30 ry
toj vakare, Aušros Vartų pa
rapijos svetainėj, 2323 W. 23 
PI., parap. choras stato sce
noj juokingą veikalą tuo var
du. Anot visų vėliausių žinių.

1 čio; todėl, jaunime, pasinau
dok proga ir įstok į didelę- 
veiklią ir garbingą draugiją, 
o joje jau rasi savo draugus 
bei drauges jaunuolius, laikas 
ir tau jau stoti pne mūsų 
būrelio. Laukiame.

LLtuvytis koresp.

VYRAI! PAJUDINKIM 
ŽEMŲ

NORTH SIDE. — Šio kil
naus obalsio vedami, Šv. Juo- 

veikalas toks juokingas, kad zapo vyrų dr-ja pradėjo visu 
atsilankiusių šonai plyš iš smarkumu veikti, kad draugi- 
juoko. Vakaras prasidės 7:30, ją dar labiau sustiprinus ir

e

TAUTOSAKOS RINKĖJAI 
VILNIAUS KRAŠTE

vai. Įžanga tik 35c. Aušros 
Vartų parap. choristai nuo
širdžiai kviečia visus atsilan
kyti į šį vakarą. Visas pel
nas parapijos naudai.

padarius ją dar galingesnę, 
dar tvirtesnę.

Šv. Juozapo Globėjo dr-ja 
vra vyrų draugija pilnoje to 
žodžio prasmėje; mat jei ką

ir padavimų, 
džius. Įdomūs yra ir jų laiš
kai. Štai vienas iš jų 
p. M. Untuliui (ištraukos): 
“Pranešu, kai aš nog pono

Telefonas STAte 4311

nui. Parduosim pisriai. Agentai 
mš- 1 ncatsišaukite. Norintieji pirkti

kreipkitės:
W. JURIS 

2455 West 43rd Street

un-

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygė Ir Pamaldg VaMis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pu«L, gražiai iš 

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

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

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

Schoolgirl, hou»« 
wife, uhlete and itw- 
dent, conservativ* 
and nltra-modern — 
all um Clairol Sham- 
poo Oil Tint.

TUs remarkable treatment u 
thn oaly abampoo oil tint that 
riaanfi, rcconditiom and tinta 
tha hair in onc thon operatioa 
Whether you įimply wioi to 
reatorc tha natūrai color, or 
radically change tha color o( 
yonr bair — CLAIROL will do 
it eaaily, naturally and 10 per- 
feetly your clotest friand car»- 
■ot detect it. Arr^itgt j»r

Ma* tMi eaapoa with • rtiraa- indi 
of roar hair tad wa *ill •< 

aad raaara k, ponpaid. with our r<ca» 
tor CLAIROL trcstaMM

SBVllUY K1NG. Coowltaw 
«AD BIAUTY GU1LD 
MhlU W. 4«(b Su Nr» Yaak O

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Metropolitan State Bank name' 
VHlaiidoe kasdien nūn k tkl 6 

''•■■■• d* Ho. Seredon lr eetnyčlo,
vakarais t Iki k 

r«*l«-r<Mia» <JAN*1 1176
NAMAI. 6459 S. Rockwell St

Telefoną- KEPublk »«OU

Pardavimui kampinis, biznia
vas namas. Tinkamas taver
nai. Randasi geroj vh'tni.

liški žodžiais, ar tas vra įdo- ,Arha mainys™ ant privatiS- 
. , , ko r.anio ar larmos. Kasykite:

mu ar ne? pas mus ir dabar j BOX 423,

(išvardija siunčiamą 
tautosaką). Verksmai numirė-

verkia žodžiais. Vestuvėse (lai
kai kur atsitinka, verkia žo
džiais. Seniau kiekviena verkė 

KAUNAS. — Tautosakos žodžiais, ba buvo tokia ma- Į 
Archyvas rūpinasi tautosakos da. Tai jei tas įdomu, para-

ELEKTRINIAI KARPETŲ VALY- 

TUVAI ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ

NAUJAS EUREKA — su visomis 
dalimis (attachments( ................

PUIKŪS VALYTUVAI, pertaisyti..

LINOLEUMĄ! — 9x12 pėdų

MINKŠTI KRĖSLAI

G E RADIO

$19.50

$ 9.50

£ SKALBIMO MAŠINOS
APEX, ABC, MAYTAG, NORGE, 

WESTINGHOUSE IR KIT. Aukštyn

metalo tūboms
trumpoms ir standardo bangoms

3.95

6.50

Č 34.50

RūoseveltFurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav. j

2310 W. Roosevelt Road j
Phone: SEEley 8760. Chicago, III. j

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago
PAR9AV1MUI TAVERNOS

Pardavimui taverna su 5 
kambarių pagyvenimu užpa
kaly.

2638 West 69th Street

I
Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 

Res. 6515 So. Rockwell Street 
Tdephone: REPublic 9723

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
’ i'TCK -35, & Sedan. kaip naujas, garant., .......................... » 875
BVICK '35, 5 Club Sedan 41, garant., kaip naujas .... 745
BUICK '34. 5 Sodan 57, pirmos rūšies, gaiant........ 725
BUICK '34. 6 Sedan 47, nėr geresnio, garant............ «95
BUICK '34. Club Sedan 91, labai puikus, garant....... 795
PT’tf’K '33 5 Club Sedan 91. tobulas karas................ 595
BUICK '33, Sport Coupe. 2-4 pasaž. švarus................ 645
BUICK '32, 5 Coupe 96, tolulam stovy.......................... 395
BUICK '32. 5 Sedan. labai puikus karas..................... 425
BUTCK '31. 5 Sedan 67. švarus karas toublam stovy .. 275
BUTCK '31. 7 Sedan labai geram stovy, šėma kaina, .. 295
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina .... 95

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotų BUICK karų mieste, 
visų modelių Ir madų, apkainuntų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šiuos karus.
CADILLAC '34, 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas,

garant., .................................................................. $ 1395
CADILLAC '32. 6 Sedan, pulkus karas, kaip naujas.... 945
CADILLAC '29. Town Sedan. žemai apkainnotas.............. 145
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

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

tas. garan............................................................. 745
FORD '35. 2 pasaž. Goupe, mažai vartotas, garant.... 595
LA SALLE '34. 8 Sedan. naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31. 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALI.E '31. 5 Sedan, labai gražiai išrodo .................. 325
I*A SALLE '30, 5 Sedan, geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '30. 6 Sedan. apkainuotas pardavimui, geram

stovy.............................................................................. 245
OLDS STX '34. 5 Sedan. Trunk. kaip naujas, gaiant . . . 545
PACKARD '32. 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina. 975 
PONTIAC '35, 5 Sedan, Trunk, NAUJAS KARAS. ne.

vartotas ...................................... DIDELIS SUTAUPYMAS
TERRAPLANE '34. 5 Sedan. mužal vartotas. Išrodo

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

PuikiausiSN atakas vartotų karų kokj dar esame siūlę. Kiek
vienas tobulai Išrodo ir veikia. Kainos iemesni^ negu bile 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tanai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05 J
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VISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
“DRAUGO0 IR 

VAJUS
LAIVO’

KENOSHA. — Sekmadieni, 
gruodžio 15 d. prasideda 
“Draugo” ir “Kristaus Ka-

žmogi&koR vertės aukštumoje, 
maitinkis pats ir.maitinki sa- 

i vo šeimų sveiku maišiu, skal
siame katalikiškos, tautinės ir skleisk gerą, katalikiš
minties spaudos išplatinimo, M spaudą.
kilniame darbe. P-as Mandra-1 Parangnnai
viekas, generalis VVisconsino I' Sekmadienį, gruodžio 15 d. 
agentas baigia organizuoti ga- P° va*- pamaldų, įvyks pa-

RADIO
LAIVAS LINKSMYBES

Oro bungomis iš stoties 
WCFL, 970 kil. 5000 Wats ir
ant trumųjų bangų — tai Bu- 

lingų pagelbininkų armiją, ku ,aP*j<)w svetainėje bingo par- driko programas sekmadienį 
ri aplankys visų lietuvių na- ^Uo kadaro likusiųjų dai- nuo 5 j^į vai. j)o £)tt.raliaus Laivo” vajus, kilnių- ... . ......... <■---■»___

jų idealų palaikančios spau-j mus, ypač Ktnoshoj gyvenan- ktų bus duodama proga bingo jyVauja 12 šmotų orkestrą, 
dos platesnis išskleidimas — čių ir įteiks ginklų — “Drau- Vėjams Įgyti. Taip pat, Šv. ukordionistai, Maka-
spaudos, kuri teikia apšvletų, gą” ar “Laivą” arba abudu Pe*ro draugijos bazare buvusi jaį Vokalią dalį išpildys Bi-
kelia kultūrų, nurodo tiesų ir laikraščius ir vienut kitą kny-. ‘‘Studio Coueh , vertės $30^^ nariai su Bijans-
tikrų žmogaus vertę, spaudos, ' gų ginti savo teises. Lietu- *r Parapijai atiduota, bus tam ku
kuri žadina mumyse karštės-, viai kenošieeiai pasmaudoki- suteikta, kurs daugiausiai už į Lietuvos maišas. Orkes-
nį tikėjimų dorovingąjį gy- te šia proga ir užsirašykite 34 užmokės. Malonėkite nepra- (rttS> 

dienraštį “Draugų”, savaitinį l®idi šios progos, vienų, kitų 
“Laivų”. Užsirašius vienų ar naudingų daiktų gauti ir sa- 

spaudos, kuri gelbsti statyti kitų minėtų laikraštį, duoda- vo atsilankymu paremti parn- 
bažnyėias ir jas visoje aukš- ma gražaus turinio dovanų Pla
tumoje išlaikyti, spaudos, ku-1 knyga ir “Draugo” metinis

veninių ir norų palaikyti ge 
rų ir narsiai kovoti blogų,

ri kuria mokslinimosi, kultū- 
rinimosi ir labdaringąsias į- 
kstaigas, kurios auklėja tlk-

kalendorius. Lai nepalieka nė 
vieno Šv. Petro parapijos lie

tuvio, kurs neskaitytų “Drau
rųjį patrijotiškumų, tautos ir'gO” arba “Laivo”. Vyrai, 
lietuvių kalbos meilę, spau- j rimčiau pažvelkime į ateitį, 
dos, kuri veda prie aiškesnes Pažvelkime tikėjime atšalimų, 
ateities, didesnio susipratimo, dorovinį gedimų. Daugiausia
galingesnio vieningumo, pa
laiko mūsų biznierbis bei pro- 
fesijonaius ir ragina remti sa
vuosius.

Wisconsino lietuviai stoja

tame kalta bedieviškoji, tvir
kinančioji spauda, nedorovin
gi krutamieji paveikslai, teat
rai ir kitos nepadorios suei
gos. Todėl, jei nori išsilaikyti

STROMBERC-CARLSON, RCA VICTOR, RADIO- 
NAS, PH1LCO, ZEN1TH ir kitos padarys Kalėdas 
daug linksmesnes. Galite išmainyti savo senų radio, 
o tik mokėti kitais metais.

a

26 šmotų Coinunity Silver vertės $35.00 už *1850
Iš Aukso Ir Sidabro Yra Geros Dovanos Dėl Kalėdų.
Elektrikiniai toasteriai po .......  .......................98c
Gražūs smoking statulai po .... .....................98c
Ant stalo lempos po ... v........ .......................98=
Kiekvienas lietuvis r/aus gražų kalendorių dykai.

JOS. F. BUDRIK JEWELRY
3343 S. Halsted St.

BUDRIK FURNITURE MARI
3347 S. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 S. Halsted St.

KRAUTUVĖS ATDAROS KOZNĄ VAKARĄ

\YCFL, 970 kil. nulio stotis. Nedėliomis nuo 5 iki 
6 vai. po pietų radio valanda leidžiama Budriko.

tnvė rengiasi palinksminti ra-
lio klausytojus su nepapras
tai gražiu radio programų. 
Patirta, kad dainuos specialia 
kvartetas susidedantis iš pil- 
nų radio artistų, kurie savo 
sutartinais balsais žadu gra
žių įspūdžių visiem klausyto
jam, o tarpuose tų dainų, bus 
žavėjančios muzikos, įdomių 
kalbų ir labai svarbių prane
šimų, ypatingui dėl kalėdinių 
pirkėjų. Nepamirškite pasi
klausyti. Rap. XXX

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Marųuette Parko skyrius lai
kys priešmetinį susirinkimų 
nedėlioję, gruodžio 15 01-
miino Panelės Šv. parap. »ve 
tainėjo, 2 vai. popiet. Visi Ma 
rijonų Kolegijos Rėmėjai it 
darbuotojai prašomi laiku su 
sirinkti, nes turime svarbiu 
reikalų svarstyti ir bus ren
kama skyriaus valdyba 1936 
metams. Valdyba

nais dar sekmingesnlam vei
kimui mūsų kilnios organiza
cijos 1936 metams.

A. Nausodiena
ARI) centro pirm

REMKITE BIZNItRIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

Pranešimai

2. Birutės choras.
3. Lietuviškas poupuri. Or

kestras.
4. Birutės duetas.
5 Lietuvos šokis. Rimsky 

Korsakov. Orkestras.
6. Birutės choras.
7. Oiužinėtojų valcas. Or-

Šv. Onos draugijos, gruod
žio 8 d. surengtas balius su 
programa, gražiai pavyko. Pa 
daryta pelno $80.00 lr pusiau į^^as. 
su parapija pasidalinta. Šv. g Makalai.
Onos ir Gyvojo Ražaneiaus 
draugijos, gruodžio 18 d. la
bai kilniai šventė. Abidvi dr- • *orag
jos 8 vai. Miiioee dideliame j u Varpelis valctts Orke»- 
skaičiuje in corpore priėmė
šv. Komunijų klebono Inten-' ____________
cijai. Viso suruošimo konrisi-1 
ją sudarė veiklios narės Petr.!
Pilipavičienė ir St. Ališaus- j 
kienė.

Švč. Panelės šventėje, gruo-1 Ryt, nedėld'enį 11 vai. prieš 
džio 8 d., 8 vai. Mišiose, Šv. pįet Progresą Furniture krau-
Vai’ftd’ 'draugija stebaic/nhVių . t ..į*,.... . I
gausingumu ir kilnumu einant
bendrai prie Dievo stalo ir 
priimant šv. Komunijų.

Susirinkimai
Gruodžio 15 d., tuoj po su

mos, Birutės draugijos prieš- 
metinis susirinkimas, parapi
jos svetainėje. Visi aauat-ės 
prašomi dalyvauti.

Gruodžio 15 d., tuoj po su
mos, Šv. Pranciškaus Seserų 
Akademijos Rėmėjų, Darnaus 

1 ir Girėno kambaryje, pneš- 
metinis susirinkimas. Maionc- 
kite, visi šios įstaigos nariai- 
ės ateiti, nes turime svarbių 
bei įdomių pranešimų lr ap-

1 svarstymų.

Gruodžio 19 d., L. Vyčių, 
į ,7:30 vai. vak., Dariaus ir Gi

rėno kambaryje susirinkimas 
ir žaidimai. Pageidaujami vi
si nariai-ės pribūti ruošiamo
je pramogoje.

ROCKFORD, ILL.
Moterų Sąjungos 9 kp. lai- 

jkė metinį susirinkimų gruo*- 
džio 1 d. Išsirinko valdybų 
1936 metams. Pirm. liko K. 
Malinauskienė, vice pirm. — 
P. Rimkienė, rast. — W. Ku- 
ncienė, ižd. — P. Kasputienė, 
globėjos — M. Atkočienė ir 
E. Piterienė, maršalka Šliau- 
teraitė. Moterys tuoj sutarė 
ir sudarė chorų. Jos gavo pa
kvietimų dainuot per radio 
stotį WROK gruodžio 3 d. 
Giedojo dvi kalėdines gies
mes — “Sveikas Jėzaus” ir 
"Gul šiandienų”. Labai gra
žiai ir sutartinai iSėjo. Gruo
džio 8 d. turėjo “parę”. Žmo
nių buvo daug. Sausio 12 d., 
1936, moterys turės kitų kokį
tai parengimų.
x Per anų dienų šaltų orų ir 
slidžias gatves įvyko nelaimė. 
P. Kalatkienė eidama į baž
nyčių paslydo ir išsilaužė ra
nką. M. Gotautienė išsisuko 

[rankų eidama į darbų. Rap.

9. Liepelė polka. Orkestras.
10. Liaudies daina. Birutės

SPECIALIAI GRAŽUS IR
ĮDOMUS RADIO PROG 

RAMAS

A. 1 A.
DOMICĖLĖ LINKIENt

(po i»lrmu vyru Jucienė) 
(po tėvais Mildutaitė)

Mirė gruodžio 12 d.. 1935
in.............. vai.............. sulaukus
pusės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kaltinėnų parapijos. Tasauris 
kaime.

Amerikoje išgyveno 35 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų. 4 dukteris: So- 
phie Pankauskienę, Helen 
Phillips, žentų Antanų, Julių 
Schultz, žentų Juozapų ir Stel
ių Linkus, brolį Jurgį Miku
tį ir brolienę, seserį Ir švoge- 
rį Kazimierų t.r Dominijų A- 
volius ir gimines; o Lietu
voje sūnų Steponų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4621 S. 
Fairtield Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 17 d. iš namų 8 
vai ryto bus atlydėta J Gimi
mo Pan. Švč. Mar. parap. baž
nyčių, kurioj Įvyks gedulingos 
pelnaldoa už vėllonės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus- ges lr pažy- 
stainus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys
Žentai, Brolis. Brolienė, Se
suo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

A. 1 A.
PETRAS PETRAITIS
Mirė gruodžio 12 d., 1935

m., apie 8 vai. ryte tapo 
traukinio užmuštas. Sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Kreklnavos parapijos. Žydelių 
kaimo.

Vėlkmls buvo narys Keis
tučio klūbo Ir Liet. Atmer. Pi
liečių klflbo.

Amerikoje Išgyveno 25 me
tui

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Onų, po tėvais Pranc- 
kūnaltė, 2 sūnus: Jonų lr 
Bronislovų, brolj Dominiką lr 
šeimynų, seserj Kazimierų I- 
vanausklenę ir šeimynų. Ir 
daug kitų giminių lr draugų.

Kūnas pašarvotas 4027 
Brlghton Place.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, gruodžio 16 d. iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos iiž vėllonėo stelų. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapine*,.

Nuoširdžiai kviečiamą visus 
gimines, draugus-ges lr paty- 
stamus-ua dalyvauti Moša lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moterių kūnOs,
Brolis, Sesuo ir Glmtnėv,.

Lkldotuvtų direktorius J. 
Llulevlčius. Tel. LAFayette 
1573.

NORTIl Sii/fi. - - Apašta
lystės Maldos dr-ju rengia di
delę bunco party nedėlioję, 
gruodžio 15 d. parapijos sve
tainėje, 1644 Wabansia Avė. 
Bus labai gražių dovanų. Ti- 
kietai tik 25c. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi nuošiidžiai pra
šomi susirinkti ir paremti Šį 

Į vakarų, nes visas pelnas yra 
Į skiriamas parapijos naudai.

Komisija

MARŲUETTE PARK. - i 
i Labdariu Sąjungos 23 kuopofe i 
l priešmetinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, gruodžio 15 

1 d., Gimimo Punelės Šv. parap., 
svetainėje, 2 vai. popiet. Visi 
labdarybės nariai ir rėmėjai 

įprašomi laiku pribūti, nes i 
bus rinkimas kuopos valdybos į 
1936 metams ir yra keletas 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba

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.

, Šv. Kazimiero A. R. D. su 
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 15 d., 2 vai. popiet, 
Šv. Kazimiero Akademijoj. Vi 

'su ARD skyrių prašome at 
1 siųsti atstoves suslrtnkimaii 
Lai nei vienas skyrms neat
silieka, bet dalyvauja šiame 
svarbiame susirinkime. Bus 
nominuojama ir renfcania nau 
ja ARD centro valdyba 1936 
metams. Taipgi prašome visų 
rėmėjų atsiteisti už J. E. vys
kupo Matulionio išleistuvių 
bankieto bilietus. Prašome de
legačių atvykti susirinkiman 
su naujais sumanymais ir pla-

NEBOKI1 VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
"Turiu padėkoti už Triner’s Dlttei 

Vynų. Suvlrš metų laiko turėjau bė 
dos su nnmalimu — kų tik valgiai 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau Jūsų skelbimų, 
nusipirkau butelį, lr nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vel
kis kaip laikrodis ir valgau kų tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.” ,

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo. Kaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vynų; Imkite re
guliariai, pilnų šaukštų prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Tidirbėjai aukštesnės rdiiea pamink

lą ir Orabnamią

Didžiausia paminklą dirbtuvė 
Chicagoj

--------- o---------
Buviri 50 metą prityrimo

Pirkite Uosiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 
--------------o--------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
iymesnią Chicagos Lietuvią

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
i ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni lr Jūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TON1*
— tų pastebėtinų vaistų, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų lr 
vyrų per paskutinius 46 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
ir sustiprina nusllpnėjuslus organus

i NUGA-TONE yra vaistas, kuri kle- 
Ikvlenas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vienų sveiku lr tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes Joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-BOL
— Idealų Lluosuotojų vidurių 16o Ir 
■•o

IA Laclawicz ir Sumiš2314 We?t 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

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

I. Intam

S-KMaitik] -
4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

8319 IJtnanica Avė. 
Phone YARds 1138

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
HafitMis (kad brwtii) ąriddy ytoMt 
to ListeriM, tafg antiMptfc and

IMasatskis
A. Petka
I. F. Radžta

8307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

Zlther hneauMi of Itomaeh dlaturhsneM, food 
farmentation, or the vesrlaf of falše teeth, old 
people freųuevUy have halltoele (bsd breath). 
No „onder othere oonaider them a nuleanre.

Būt now Srlence has found thet the refular 
uee of Lieterine vili oi ten overcome oflenslve 
mouth odora due to the fermentetlnn of tiny 
bite of iood on mouth, teeth, or dental plėtė 
surfacee.

Thls eafe antleeptle and ųulek deodorant 
vorks uuItUj. It rleanaea mouth, teeth, end 
■um eurfaees. Malta fermentatlon and putre* 
faetion, a maįor rauso of odora, and then 
counteraeta the odore thetnselTas.

Try uaing Uaterlne every turo or threa daya. 
Bee how mueh more vholaeome H leavea your 
mouth. Ho« lt įveetena your breath. Lambert 
Pharmaral Co., 8t. boule, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with USTER1NE

S. M. Skutas 718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

l.).Zolp
I. F. Enieikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ TR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



Vėliausios Pasaulio Žinios Pave'ik’sluose
« * I

(Acme Photo) (Acme photo )
Chieagos veikėjai pasiryžę pasidarbuoti labdarybės reikaluose. Jie ture- Egipto karalius Fuad. 

darni Chieagos laikraščio “Tribūne” paramą pasirūpins sudaryti “Clirist- Jisai dabar išleido dekretą, 
mas Baskių” biednoms šeimynoms. atsteigiantį Egipte konsti-

tueijinę vyriausybę.

(Acme Photo)

Housto<n, Texas, labai nukentėjęs dėl potvinio. Čia parodomas vidurmiestis. Nuostolių padaryta 
už daug milijonų dolerių.

(Acme Photo)

Nelaimė ant “L” geležinkelio Chieagoj. Du traukiniai susikūlė. Dvi 
moterys tapo sužeistos. Ištisą valandą trafikas buvo sutrukdytas.

(Acme Photo)

• [f t • t * J** 4’T * * . '
WPA aktoriai komedijantai. Jie pastaruoju laiku 

vodevilių vaiduio Pulaskio Parko salėj, Chieagoj.

(Acme Photo)

Svarsto sumažinimą valdžios išlaidų 1936 metais. Kairėj stovi biu
džeto direktorius Stanley Bell, vidury sėdi kongresmonas Buchanan iš 
Fexas valstybės, po dešinę sėdi iždo sekretorius Morgenthau.

Italijos kariuomenė paroduoja Etiopijoj. Vyriausybės vadas maršalas De Bono stovi ant kau- (Axane Photo.) (Acma Photo.)

ro. Dabar De Bono yra rezignavęs ir jo vieton paskirtas maršalas Pietro Bodoglio. Naujas išradimas plaukams džiovinti. Tas išradi- Mrs. Bodert Lincoln Hoyle kuri atidarė Chieagoj,
Šiose iškilmėse maršalas De Bono apdovanojo aštuonins lakūnus garbės ženklais už paaižymėji- mas buvo demonstruojamas sveikatos ir grožio parodoj, Palmer House, respublikonų partijos raštinę, moterų 

mą mūšiuose. .Tų tarpe taipgi buvo ir Count Ciano Mussolinio žentas. Be to jis suteikė pomirtinę Londone. Į šią parodą atsilankė didžiausios minios skyrių. Mrs. Hoyle yra žymi direktorė šiame sky- 
garbės dovaną vienam lakūnui, kuris žuvo mūšyje, šios iškilmės įvyko italų aerodrome Asmare, žmonių, nes šių laikų žmonėms labiausiai rūpi pasi- riuje ir yra prisiruošius darbuotis savo partijos nau- 

Eritrijoje. ' puošimas ir “blizgučiai”, dai.


