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ITALIJOS KAREIVIAI NEPALEIDŽIAMI 
SVEIKŲ LAIKUI

SAUKIAMI ATGAL TARNYBON 
100,000 PALEISTŲ KARIŲ

‘  1 —,  I' (

Anglija kiek galėdama
apsidraudžia nuo Italijos

ROMA, gr. 24. — Mussoli- 
nio įsakymu karo ministeris 
paskelbė, kad šiandien visose 
kariuomenės dalyse suspen- * 
duogami paleidimai ka
rininkams ir kariams. Visi 
iki vieno privalo pasilikti 
tarnyboje — savo garnizo- ' 
nuošė.

Be to šaukiami atgal tar
nybon 100,000 kareivių, kurie 
prieš keletą savaičių buvo pa
leisti keliems mėnesiams, kad 
gelbėtų namiškiams įdirbti 
laukus, kad tuo būdu būtų 
gaminama daugiau maisto 
produktų.

Nepaduodama šių įsakymų 
priežastis ir tauta nežino, ką 
planuoja, vyriausybė. Italai 
turi laimės tik stebėtis vy
riausybės skelbiamais patvar
kymais.

ANGLIJOS UŽSIENIŲ REIKALU NAUJAS SEKRETORIUS

Tai kap. A. Eden, kurs ikišiol buvo Anglijos ministeriu T. Sąjungai. Jis yra 
38 m. amž. Jis čia yra su žmona ir sūnum. Visi pripa žįsta, kad kap. A. Eden 
yra nepalaima Mussoliniui. Jam veikiant, ar tik nebus sulaukta karo Euro
poje. (Acme Photo.)
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KUN. C. E. COUGHLIN 
IR TOWNSEND PLANAS

DETROIT, Mich., gr. 24. 
— Kun. C. E. Coughlin per 
radiją pareiškė, kad Town- 
send planas — mokėti po 200 
dolerių pensijos kas mėnesį 
sukakusiems 60 metų am
žiaus piliečiams, kraštui ne
įmanomas, kadangi vyriausy
bė negalėtų sukelti kas mė
nesį 1,600,000,000 dol. rei
kalingą fonlą.

planas principe yra geras ir 
negali būt peikiamas, sako 
kun. Coughlin.

Kun. Coughlin
Townsendo plano

į kad jie šį kartą prisidėtų •
1 prie jo organizacijos Nation-
ai Union for Sočiai Justice, J
kad bendromis pajėgomis pa-• v Jnaikinus krašte tarptautinių\j 

Nežiūrint to, Tovvnsend lankininkų vyravimą.

kviečia
rėmėjus,

1

AUSTRŲ LAIKRAŠTIS 
PUOLA FAŠISTUS

hLiPlNAMS REIKALINGI 
MISIONIERIAI

MARYKNOLL, N. Y., gr. 
.24. — Filipinų salos yra ka
talikiškas kraštas. Nežiūrint 
to, tenai yra apie 3 milijonai 
nekatalikų. Filipinai skaito 
apie 13 milijonų gyventojų

VENEZUELĖS RESPUBLI- MEKSIKOS KATALIKŲ PLATESNIS AUTORITE- —
i Kelių milijonų nekatalikų

LONDONAS, gr. 24. — An 
glijos užsienių reikalų naujas 
sekretorius kap. A. Edenas 
ėmėsi darbo, kad parengus 
Angliją atkaklion kovon, jei 
Ttalija kėsintųsi ątakuoti lai
vyną Viduržemio jūroje, ar
ba imtų veikti Afrikos, ar 
Europos žemynuose.

Anglija, turi sau pagalbon 
Prancūziją ir visą eilę kitų 
valstybių. Stiprinamos visos 
svarbesnės anglų pozicijos 
Viduržemio jūros pakraš
čiais. Egipto kariuomenė ir gi 
parengiama.

Su turkų pagalba Anglija 
planuoja sustiprinti Dardane 
lių pakraščius. Šiuo reikalu 
jau susisiekta su Turkijos 
vyriausybe.

Naujas sekretorius Edenas 
energingai imasi darbo, kad 
sužnybus Italiją. Anglijos ir

DAUG NAMy REUAUMGA'“-
AMERIKAI i pasitarimus dėl sutartino vei-

• _______ kimo, jei Italija drįstų vykdy
NKW ,Y0BK, gr. 24. - ‘Ų4™ An-

K rašto pramonės vadai ran- P-14. I
da, kad šiandien J. Valsty- Sekretorius Edenas vakar
bėms yra reikalinga apie! atlank,‘‘ karali» ir *a™ *> >*» 
9,000,000 naujų gyvenamų “"j™* dirh,i Bri‘w«o» <H>- 
namų. sau«ai'

Kelinti metai namų statv- -
To, galima sakyt, visiškai su- HORNERIS PAS PREZI- 
stojasi. Nėra kam, kas nžsi- DENTA ROOSEVELTĄ 
imtų namų statymo pramonės
rėmimu ir finansavimu. ! WASHINGTOJJ, gr. 24. - 

• Illinoiso valstybės gubernato- 
Tad, esą, dabar laikas ap- rjua Horneris vakar lankėsi 

ie tai rimčiau pagalvoti ir Ba]tuoae Rūmuose ir turėjo

KOJ ŽUDYNĖS,

PORT OF SF.AIN, Trini 
dad, gr. 24. — Minis Vene

Chicagoj įvyko Meksikos į 
katalikų bičiulių (organizaci
ja) suvažiavimas. Dalyvavo

TAS FIUPINy PRE
ZIDENTUI

atvertimui 'reikalinga daug 
misionierių. Patiems katali
kams reikalingas didesnis ku
nigų skaičius. Šiandien ten 

MANILA, gr. 24. - Filipi- yrft tik apie j 300 katalikų

VIENA, Austrija, gr. 24. 
— Vienas čia austrų laik
raštis puola italų autoritetus 
.už jų niekšišką elgimąsi su 
pietinio Tyrolio katalikų vy
skupu J. Geisler.

Šis vyskupas su išleistu 
ganytojišku laišku uždraudė 
savo vyskupijos (Brixen) ku
nigams ir bažnytinėms orga
nizacijoms nerinkti jokių gelž 
galių karo reikalams, arbą at
likinėti kitas kokias lUllMtll 
funkcijas, —r-

Fašistų autoritetai ui tat 
įkalino vyskupą jo rezidenci 
joje, pastačiusi karo sargybą.

Austrų laikraštis nurodo, 
kad vyskupas eina savo pa
šaukimo pareigas, draudžiu 
kad Bažnyčia kištųsi į kai * 
reikalus ir tuo būdu jis pri- > 
nieką nenusikalsta.

Kalbama, kad dėl šio įv> 
kio gali suirti Austrijos san
tykiai su Italija.

pradėti šį užsilikusį darbą. 
Pradėjus namų statybą, bū-

pasitarimų su prezidentu. Gu
bernatorius apeliavo, kad kr-

tų išjudintos kitos pramonėsgelbst, Illin.
šakos.

KATALIKŲ ŠVIETĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

WASHINGTON, gr. 24. — 
National Catholic Education 
aseociation (Krašto katali
kų švietimo sąjunga) turės 
metinį suvažiavimą po Vely
kų New Yorke.

Apie tai praneša šios są
jungos generalis sekretorius 
kun. dr. G. Johnson.

Jo Eminencija kardinolas 
Hayes, New Yirko arkivys
kupas, kvietė sąjungą čia tu
rėti suvažiavimą.

Sesijos tęsis tris dienas, 
i

ETIOPIEČIAI ATSIĖMĖ 
MIESTELI

ADDIS ABABA, gr. 24. — 
Etiopiečiai atsiėmė nuo italų 
lĄdi Quala miestelį žieminiam

aro fronte.

oisui šelpti bedarbius ir jų 
šeimas. Nurodė, kad šelpimui 
yra reikalingi pinigai, arba 
daugiau kokių nors projektų 
darbams vykdyti.

Nėra žinoma, ką jis laimė
jo pas prezidentą. Apleidęs 
Baltuosius Rūmus guberna
torius atlankė dar ir PWA 
alministratorių Hopkinsą, o 
vakare išvyko namo.

PREZIDENTAS PATEN
KINTAS DARBŲ PRO

JEKTAIS
WASHINGTt>N, gr. 24. — 

Prezidentas Rooseveltas reiŠ- 
ikia pasitenkinimo vykdomais 
darbų projektais visam kraš
te. Jis painformuotas, kad 
planuoti projektai pasiekia 
daugiau kaip 99 nuošimčius, 
kad skirti keturi bilijonai do
lerių sumaniai panaudojami — 
apie 3,500,000 bedarbių turi 
laikino dariao ir tuo būdu rei
kalingos paramos.

daug šio krašto žymiųjų ka-'nil seimas nutraukė savo in- kunjgų jįe nį^ku būdu ne
zuja respublikos diktatoriui talikų šiame suvažiavime į auguracinę sesiją. Prieš tai gaR aptarnauti 10 milijonų 
gen. J.'V. Gomezui, neužilgo 1priimta nauja konstitucija ir seimas pripažino prezidentui katolįkų
nužudytas jo pusbrolis gen. • paį.į - organjzacįja pavadin-
E. Gomezas. Tas atlikta su- ^a “Meksikiečių laisvės bi 
darius sankalbį sukelti revo
liuciją. Iš dalies tas pavy
ko. Įvairiose krašto dalyse 
pasireiškė sumišimai ir sukili
mai. Pereitą šeštadienį visam 
krašte .paskelbtas karo sto
vis.

M. Quezon plataus autoriteto
vyriausybės suorganizavime. ' Amerika įvedė valstybines

čiuliai.” Be to išrinkta nau- Pripažintos jam autoritetas mokyklas Filipinuose ir per 
ja valdyba. yra Jy8us diktatūrai. Jas skleidžiama prieškatalikiš-

. 7 i ’ ka dvasia. Šios mokyklos ir
Suvažiavime daug tartasi Krašto apsaugai seimas toiįau bus paliktos taip, kaip 

pripažino 30,000,000 pesų. Tai yI^ Q katalikiSUų mokv. 
tik pradžia. Prezidentas dau- ; klų sa|osp visi5kai maŽAg gk_

ir diskusuota apie ^eksikos 
katalikų išlaisvinimą iš tiro
nų valdovų žnyplių. Kitų ka- gausia rūpinasi tuo reikalu. ui>-
talikiškų organizacijų vadai iVenezuelės vyriausybė skel

bia, kad ji ėmėsi griežtų prie 
monių ir viskas yra tvarko
je. Tačiau atvykusieji kelei
viai iš to krašto pasakoja, 
kad visam krašte siaučia cha
osas. Visur vykdomas smur-

x • x j • tr x neturėtų ignoruoti šio pasi- tas ir žmonių žudymai. Kraš- Į_ 
te vykdoma aštri cenzūra.
Nepaduodama jokių žinių ap-

Filipinų laisvės priešai 
šaukia, kad Amerika išlais
vindama šias salas paduoda

pranešė apie savo žygius 
meksikiečių katalikų naudai.
Nurodyta, kari , Meksikoje stačiai japonams. Filipinie- 
plintantis komunizmas yra ^jaį patriotai nori įrodyti,
pavojingas J. Amerikos Val
stybėms ir krašto vyriausybė

kad taip negalės būti.

tas.

reiškimo.
Suvažiavimas padarė rezo

liuciją, kad krašto vyriausybė
T. ,. . ,, . atšauktų iš Meksikos amba-Dar blogiau. Vyriausybes , . _

. , x, , _ vi; sadonų J. I lame Įsą, kur te-įsakymu uždarytos respubli- . * . .
, . . ... nai pataikauja žiauriems raukos sienos ir gyventojai ne- , . . ’
išleidžiami. Nė svetimšaliai I.*"“™™ valdovams. Taip 
negali apleisti krašto be vy- ™kSta* ™kalav,maa’

ie kruvinuosius susirėmimus.

riausybės specialaus leidimo. 
Leidimą gi gauti nėra gali
mybės.

ISPANIJA JUNGIAS SU 
PORTUGALIJA

MADRIDAS, gr. 24. — Is
panija saugumo ir draugin
gumo ryšiais susiriša su Por
tugalija, padarydamos Žino
mo I be rijos pusiausalio vie- 
natą ir pasiduodamos Bjrita- 

jnijos globai.
I Tas yra svarbus ^Anglijai 
laimėjimas.

kad U. S. senatas pripažintų

TRIUKŠMAS DEL LIND- čius. 
BERGHO IŠVYKIMO

Suprm ąuiia, ateityje viešų
jų mokyklų mokslo progra
ma bus pakeista. Bet ims 
laiko.

Tad Filipinams šiandien 
reikalingi katalikų misionie
riai ir tai ne mažas jų skai-

SUIMTAS LIETUVIS « 
PRIEŠ "DRAFTA" 

KOVOTOJAS

senatoriaus Boraho rezoliuci- privisimo.

NEW YORK, gr. 24. t- 
Amerikos spauda kelia daug 
triukšmo dėl lakūno Lindber- 
gho su šeima išvykimo Angli- 
jon, kadangi, jis čia, savo 
gimtiniam krašte, neradęs 
saugios vietos dėl piktadarių

ITALAI APIE SAVO 
LAIMĖJIMUS

ją, kuriaja krašto vyriausybė 
įpareigojama nupeikti Mek
sikos raudonuosius tironus už 
jų vedamą kovą prieš Bažny
čią ir, abelnai, prieš krikščio
nybę.

132 PALEISTA Iš 
KALĖJIMO

Chicago majoro Kelly nuo
sprendžiu Kūčių dieną paleis
ta 132 kaliniai iš miesto ka
lėjimo.

Kai kurie laikraščiai pažy
mi, kad yra gėda Amerikai, 
jei nesiimama griežtų prie
monių, kad išnaikinus pikta
darius, ypač grobėjus.

ASMARA, Eritrėja, gr. 24. 
— Italų karo veiksmų vado
vybė praneša, kad Temblen 
kalno avylinkėse, žieminiam 
karo fronte, italų koliumna 
su lėktuvu pagalba nugalėjo 
etiopiečius po keletos valan
dų kruvino ‘susirėmimo. Dau
giau kaip 600 etiopiečių nu
kauta. Italų nuostoliai yra 
labai maži.

WASHINOTON, gr. 24. 
1918 metais Philadelphijo; 
buvo areštuotas Joseph |V 
Stasiulevičius, lietuvis. Ji
buvo kaltinamas sankalbiu 
prieš “drafto” įstatymą ir 
teismo nuteistas trejus metus 
kalėti. Paskiau jis paleistas 
už 12,000 dol. laido. Paleista
sis išdūmė į Rusiją, 1933 m. 
slapta grižo Amerikon.

Krašto vyriausybės agen
tai pagaliau pereitą šeštad?* 
nį susekė Stasiulevičių Brook 
lyne ir jį suėmė. Dabar jam 
nebus galimybės išsilaisvinti.

Chicagos majoras paskyrė 
lenką .mokyklų boardo trus- 

’ tisu.

ANGLIJOJE DIDELI RŪKAI MĖGINO PASPRUKTI Iš1 PLATINKITE “DRAUGE 
KALĖJIMO

LONDONAS, gr. 24. —
Tiršti rūkai yra apgulę šį 
miestą, Angliją ir kitas Bri-

TRENTON, N. J., gr. 24. 
— Iš vietos valstybinio ka- 

tanijos salas. Rūkai labai Įėjimo mėgino pasprukti kali- 
trukdo susisiekimus. Įvyksta nys M. Kehut, 22 m. amž.

tj daug nelaimių. Jis kažkur įsigijo peilį, su

jo pagalba nuo kalėjimo .r- 
nautojo pasigrobė civili iu< 
drabužius ir rengėsi “iš# 
laisvėn. Greit sučiuptas ir i-# 
naujo įvilktas į kalinio uni 
formą.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prlaiunčiaiuoa pareikalavus. 
Bendradarbiania lr korespondentams raitų u carui i na.

Jai neprašoma tat padaryti lr neprlslunClama tam tiks
lui pašto tankių.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi & vai. popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PKKNUhEltATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Italams — >6.00. 1‘uael metų — >>.60; Trims mėnesiams
— >>.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.00.

Bet kaip pasielgs “Naujienų” redaktorius, 
kuris taip pat yra kaitąs, nes tą biaurų 
“L. 2.” šmeižtų paskelbė net pirmame pus
lapyje. Žinoma, Lietuvos teisinas jo> gal būt 
ir nepasieks, bet jis turėtų nors tiek pada
ryti — atsiprašyti savo skaitytojų, kad jis 
juos norėjo suklaidinti, skelbdamas šmeiž
tus apie Pužais!io vienuolynų.

ŠIO AMŽIAUS KULTŪROS GEDA

DIENOS KLAUSIMAI

L1NDBERGH0 - IŠTRĖMIMAS M

SVEIKATOS KELIU
Si skyrių veda

AMERIKOS UETUVIf MEDICINOS, MOKSLO AKADEMIJA

SENOSIOS TĖVYNĖS 
REIKALAIS

sTAIaTfc HKiLVTo 
IDIOMAS

“Rytas” rašo, kad pabėgėlių bei einig-' Staigus 
rantų problema yra viena iš sunkiausių ir pasitaiko

Rašo J. P.

įdegimasskilvio
visokio

Vilniui Vaduoti Sąjungos ir 
Vilniaus Geležinio Fondo va
rdu reiškiu broliams išeivia
ms ir seserinis išeivėnis savo 
širdingus sveikinimus: links
mų Šv. Kalėdų ir laimingų 

Metų!i vidurėliai iškelti ... Ix. '
Vienas Dievas težino,

vis aptrauktas, seilėtekis ima. 
Maži vaikai turi karštį, jau
čia skausmų vidurėliv.ose ir 
jie dažnai vemia. Be to pas 
mažus kvėpavimas pasidaro

-. sunkus, nes
f.......... - ......„.......... .........., - —------ -------- amžiaus rftttUnčio ------ - — — .—..v,

skaudžiausių mūsų laikų problemų. Masinę žmonėms. Šios ligos tankiau- ir ,pl 01 .nUO ?s. X_° žada Lietuvai ateinantieji me
emigracijjį sukūrė Sovietų Rusijos, Turkijos sios priežastys yra netinka- °’ 18 ,let 11
Respublikos atsiradimas, toliau, atsiradimas mos sunkiai virškinamas vai- tampa nu rtos spuo
visokio plauko fašizmo, ypaA hiUeriamo. Ru- gis Kai ka(la ^„įtaiko ir ga,s; Vel"‘"te'1 įSokzaimnavus, e5O lr
s, tremtinių yra veik du milijonai. Uraikai, taip( kuj asmuo ^ma arba randama stoka virikinjmiu . . F s 
gyvenę M. Azijoj, ra.lo prieglaudų Graikijoj, 8uvalg((

kų

tai. Mes visi linkime, kad 
Naujieji Metai būtų jai ra-

Garsusis lakūnas lindbergh, pirmutinis 
perskridęs Atlanto vandenynų, su žmona ir 
trijų metų sūnum išvyko Anglijon apsigy
venti. Į Ameriką nebemanus grįžti.

Toji žinia sukrėtė visą kraštą ir nuste
bino visą pasaulį. Reikia tik įsivaizduoti, 
tas žmogus, kuris tiek daug garbės atnešė 
Amerikai, kurį kiekvienas žmogus gerbia ir 
aukština, kurio atminčiai statomi pamink
lai, dėl nebepakenčiamų gyveninio sųlygų, 
apleidžia savo tėvynę — Ameriką, kurios 
vardo pakėlimui jis savo gyvybę rizikavo.

Dėl ko Lindberglias išbėgo iš Jungtinių 
Valstybių f Ar jam duonos pritrūko, ar gar
bės? Ne. Nei vieno, nei kito. Jis išbėgo nuo 
šio krašto kriminalistų, kurie nenustojo grą
žinti jo sūnaus ir jo paties gyvybei, kurie 
norėjo išplėšti jo turtą.

Kaip žinoma, 1932 m. buvo pagrobtas 
vyresnysis (tuomet vienintelis) jo sūnus. Jis 
bnvo nužudytas. Nors ir nužudytą sūnų plė
šikai išreikalavo iš jo $50,000.00. Vėliau bu
vo suimtas Hauptmannas, areštuotas ir pa
trauktas teisman. Teisinas, kuris sukėlė di
džiausią sensaciją visame pasaulyje, Haupt- 
insnną atrado kaltu ir nuteisė mirti. Bet 
dėl įvairiausių tekniškunių nuteistasis ir da
bar tebėra gyvas. Kalėjime būk tai dėl po

litinių motyvų, pradėjo lankytis New Jersey 
valstybės gubernatorius. Dėl to daug kas 
pradėjo abejoti, ar teisino nuosprendis buvo 
teisingas. Spauda pradėjo kelti naujas sen
sacijas. Lindberghas užlietas naujų grųsini- 
mų banga. Jo gyvenimus pasidarė baisesnis 
už kalinio, nesaugus, nebepakenčiamas. Štai 
dėl ko jis buvo priverstas ieškoti naujos 
tėvynės. • i !

Reikia pasakyti, kati tas įvykis yra tik
rai didelis moralinis smūgis Jungtinėms Val
stybėms. Tai yra aiškus įrodymas, kaip įsi
galėjo kriminalistai, dėl kurių veikimo žy
mesni žmonės Čia ramybės neturi, savo nuo- 
gjtvuose namuose saugiai gyventi nebegali.

Kaip jau nekartą esame pabrėžę, prie 
tokios baisios būklės kraštą veda laisvama
niška, šlykščiausių sensacijų pilna, spauda, 
šlykštybių kupini teatrai, nutolimas nuo 
tikėjimo ir nesirūpinimas doru, krikščioniš
ku jaunimo auklėjimu.

Lindberghą reikia vadinti tremtiniu. Jį 
iš tėvynės ištrėmė auganti nusižengimų ban
ga ir didėjantis visuomenės dorinis puvimas.

Tas “ištrėmimas” turėtų atidaryti šio 
krašto valdžios ir visuomenės vadų akis.

PRIE GUDOS STULPO

gi kelį šimtai tūkstančių armėnų tėvynės 
taip ir neturi. Pagaliau, nelaimingųjų beda
lių iltinių padidina nuo hitleriškojo perse
kiojimo pabėgę vokiečiai.

Nedidelė pabėgėlių dalis,. radusi prie
glaudą svetimame krašte, sugebėjo ten gauti 
darbo ar kitokį pragyvenimo šaltinį. Tačiau 
yra daugiau milijono tremtinių, gyvenančių 
tikrame skurde. Ir tokių vargšų skaičius nuo
lat auga. Svarbiausia to priežastis yra ūkio 
krizis: kiekviena šalis stengiasi pašalinti ne
darbą, užtat svetimšaliai iš darbo šalinami, 
kaip nepageidaujami įsibrovėliai ir vietinių 
darbininkų konkurentai. Tikras paradoksas:! gavimu, 
tariamai atsilikusiais viduramžiais darbo lr Kita labai 
globos teisė buvo laikoma šventa ir nelie
čiama; 20 šimtmetis tą teisę paneigia..

Blogiausias reikalas yra su rusų emi
grantais, kurie iš Sovietų Rusijos buvo pa- ............
bfgę į Turkiję: tuos pabėgėlius turtui grųH- >kil’i, )« y™ 1
na atgal, kur tie nelaimingieji be pasigaili- j
jimo šaudomi. Kiti Europos kraštai tiek toli t atsitikime alkoholis ne tik su- 
nenueina, tačiau ir ten imamasi žiaurių prie- j erzina skilvio gleivėta;, bet 
monių. Yra Atsitikimų, kad vaikai negali sužaloja jas taip, kad jos ne

reikalingos rūgšties taip va
dinamos bydrocbloric acid. 

Diognoza šios ligos galimu 
. visai greit ir lengvai nustaty-

”1 7 • 7- °V ti. Žinoma, reikia turėti min-skilvio glei vėlės .... ....tyje, kad visos karštligės ir 
limpančios ligos dažniausiai Į 
prasideda su tais pačiais sim
ptomais kaip ir įdegimas ski
lvio, tik pastarasis daug grei

gu jo skilvis gali suvirškin
ti. Tame atsitikime nmiviri- 
kintas maistas pradeda gesti 
ir suerzina
taip, kad jos nebeužlaiko nei 
jokio maisto arba gėrimo ski
lvyje. Kad ir nors biskį apge
dęs maistas nemažai suerzina 
ir užgauna skilvį. Tokiame at
sitikime maži vaikeliai suse
rga ne tik skilvelio įdegimu, 
bet ir perdideliu vidurėlių liuo

paprasta šios 
ligos priežastis tai vartoji
mas perdaug alkoholio. Ypa
tingai alkoholis labai gadina

atsigauna per ilgą laiką. Dar 
reikia pažymėti ir tą faktą, 
kad įdegimas skilvio ne vi-

tai.
Tačiau prie to turime prisi 

dėti ir mes, gyvenantieji A- 
merikoje. Baime ima, kad imi 
sų prisirišimas prie Lietuvos 
ir geriausieji jai linkėjimai 
neišsigmtų j tą beveksnię pla 
tonišką meilę, kuri moka tik 
saldžiai padūsauti ir gražiai 
pašnekėti.

Žinoma, gražios ir naudin

Senatorius Thonias D. 
Sehall iš Minnesotos vals
tijos mirė. VVashingtone po 
susižeidimo automobilio ne
laimėj. (Acme Photo.)

eiau pereina, negu kitos ko- ! „ x. , ,,, . .. ... , gos yra patrijotingos kalbos,kios.ligos ir vėmimas paleng- , , ...... . .... 'skambūs nutarimai, energm-vina kitų ligų, kaip skilvio i . . ,. , . gi protestai. Jie tuo svarbus,(degimą. , f , _ .. ,... kad rodo musų lietuvišką gy-Gydymas nuo šios ligos pn- *
klauso nuo jos sunkumo. Pir
miausia reikia žiūrėti, kad 
ligonis ištuštintų skilvį išve- 
mdanias netikusį nuodingą va
lgį arba gėrimą. Kuomet ski
lvys lieka tuščias, tuomet jau 
nieko nereikia duoti — nei

vumą, mus 
garsina, neleidžia 
Lietuves pamiršti.

vę ir pasidalinę, prieitų kiek
vieną organizuotą lietuvių 
grupę ir kiekvieną atskirą as
menį ir jiems aiškiai ir nuo
širdžiai šį reikalą išdėstytų, 

i'ir niūsų" Tautų i Pelydami įsigyti (kas dar 
pasauliui 'netnrl> Vlln,aus P*pasą ir Vil

niaus ženklelį.

Mūsų išeivių spauda ir mū-Tačiau, deja, viso to dar , ...
maža. Savo meilę Lietuvai i’’ ™oa; “rganmacijos turėtų 
turime parodyti darbais, pa-

nuvykti pas savo tėvus, gyvenančius kitoj 
šaly, ir atvirkščiai. Tokie vaikai paliekami 
skurdui ar net stačiai mirčiai, nes devizų
persiuntimas yra arba uždraustas, arba is- vienodai paliečia Yra 
viso neįmanomas. Vėl daugelis politinių t»e- sakoTOa ir gal bat teisingai 
altinių negauna darbo dėlto, kad jie yra svo- sako,„ kaJ kas turi
timšaliai. Belieka keliauti, kaip elgetoms is
vienos vietos į kitą. Už bastymąsi tokie sku
rdžiai suimami, varinėjami po kalėjimus ar
ba ištremiami į kitąi valstybę, kur jų vėl 
laukia panašus likimas. Nenuostabu, kad to
kių žmonių tarpe savižudybių skaičius be 
galo didelis.

Paskutiniu metu visu aštrumu iškyla 
pabėgėlių ir tremtinių is Vokietijos klausi
mas. Jų reikalais rūpintis į Ženevą nuvyko 
rašytojas Heinrichas Mannas ir publicistas I syvų. Kartais ir kraujas pa- 
(leorge Bernhardas, abu tokie pat tremti-į sįrodo iš mažų žaizdelių, ku- 
niai. Mat, hitleriškoji valdžia norinčius mie- rįos atsiranda gendančiam ski 
lai leido iš Vokietijos išvykti. Daug buvo (Vyje 
ištremta varu, ypač žydų ir taip vad. neari-į Kuomet jį nėra
jų, kurie tuo pačiu neteko ir pilietinių| tei- d a^reiiw.
šių. Patekus i uzsiem be pinigų, be pazjšta- . 77 . , ,, a i • - • ,1 • i j mai šios ligos pasirodo leng-mų ir net paso? tokių žmonių laukia skurdu?. . .. v.

vesni. Pačioje pradžioje sios

įkvėpti ir giliai įskiepinti vi-
, . r / . , . , ’• siems lietuviams mintį, jogsiaukojunu. Jeigu kiekvienas : . ,

... o. . i.x . . • v - , . tai yra šventa priedermė pagerti, nei valgyti, per 24 vai. iš musų ateinančiais metais \ *7.
, . i • • • • >i i a i - j-- • v * • j v įremti kasmet Lietuvą, norsarba pakolei vėmimas ir blo- ne tik žodžiais, bet ir darbu .___ Z1

gumas visai sustos. Jeigu tas

stačiai tragiškas likimas.
1933 m. Tautų Sąjungoj buvo keliamas

klausimas tokiems pabėgėliams duoti Nan- 
seno pasą, tačiau Vokietija, kuri tuo metu 
dar buvo Tautų Sąjungoj, tam smarkiai pa
sipriešino. Tada tokiems pabėgėliams globoti 
buvo paskirtas vyr. komisaras Makdonaldas, 
kurio misija, tegaudama tik pripuolamos pa

gerą skilvį, tai .tam mažai kas 
arba niekas nekenkia, bet žino 
gus, turintis silpną daug ir 
tankiau kenčia.

Šios ligos metu skilvio vi
duje pasidaro didelės atmai
nos. Gleivės paraudonuoja, 
supunta, mažai beveikia ir 
mažai tepagamina virškinimo

ilgos žmogus jaučia, kad jo 
skilvys nevirškina, viduriai 
priputę ir pilnį, galvą skau
da, blogumas ir riaugėjimas 
vargina, nelinksma ir nera
mu. Žmogus tiesiog jaučiasi, 
kad jis yra ligonis. Jeigu gau

rainos iš kaikurių gerų žmonių, negalėjo glo- .na pravempti tai tuom kartu

Prieš keletą mėnesių socialistų ir bedie
vių (Tienraštis “Naujienos” išsispausdino iš 
Kaune einančių “Liet. Žinių” melagingą ži
nią apie kažkokią Navaslauskaitę, kuri būk 
tai pabėgusi iš Seserų Kazimierieeių vienuo- 
Tyno Pažaislyje ir pasakojusi, kad vienuolės 
ją mušusios ir baisiai kankinusios.

Dėl šio šmeižto “L. 2.” buvo patrauk
tos į teisiną, kuris jau buvo ir apie jo pa
uškinęs Lietuvos laikraščiai taip praneša:

“Gruodžio 10 d. Kaune buvo Pažaislio 
vienuolyno byla iškelta “Lietuvos Ži
nioms” ui šmeižtais. Teisme paaiškėjo, 
kati “Liet. Žinios” ėmė žinias iš Malv.

>• Markevičiūtės - Pranaitienės, gi ši yra 
A beprotė uždaryta Kalvarijos ligoninėj, 

bet kurį laiką buvo išbėgusi. Tų žinių 
nepatikrinusios “Liet. Žinios” išspaus-

bos darbo išvystyti.
Šiais metais Tautų S-gos pilnaties su

sirinkimas buvo palikęs Tarybai laisvas ran
kas šitam klausimui sutvarkyti, kad tik per
daug neapsunkintų Tautų Sąjungos biudže* 
to. Taryba šį klausimą pradės svarstyti atei
nančių melų vasario mėn. Galimas daiktas, 
kad Nanseno ir Mnkdonaldo biurai bus su
jungti. Tokiu būdu būtų realizuota 60 proc. 
ekonomijos.

H. Maluias ir G. Bernhardas siūlo sta
tutą, pagal kurį emigrantai bei pabėgėliai 
galėtų legaliai reikšti pretenzijų į darbą, ati
tinkantį jų profesijai. Toks statutas išgelbė
tų iš skurdo apie 100,000 vokiečių tremtinių 
ir apie 1 milijoną tos rūšies kitų tautybių 
skurdžių. Tai būtų rimto moralinio impe
ratyvo išpildymas ir kartu gražus humaniš
kumo reiškinys.

pasidaro truputį geriau, bet 
paskui ir vėl tas pats. Liežu-

dino ir už šmeižtą “Liet. Žin.” redak- ( Sovietų Rusijoje nuo Juksporo kalno, prie 
torę teismas nubaudė 3 par. arpšto, 200 Kirovsko, nugriuvusios sniego griūtys sunai- 
litų pabaudos ir įsakė paskelbt teismo kino du namus. Nepaisant didvyriškų 2,000 
sprendimą”. darbininkų pastangų, kurie daugelį nuken-
Taigi, “L. 2.” redaktorius dėl šmeiži

mo garbingos vienuolijos ‘"♦vo jau atsiėmė.
tėjusių išgelbėjo, 85 žmonės žuvo, 3 sunkiai 
ir 44 lengviau sužeisti.

ir nedidelė pinigine anka (kad 
lir perkant ir įsilipinant į sa-

. ... vo Vilniaus našą nors už 5met ir mes patys pasijukime . „ *.. ..... _ ct. Vilniaus ženkleli). Beabc-stipresni lietuviai, ir musų ”
Senoji Močiutė Lietuva grei-

ir nors nedidele auka Lietu-
negelbsti, tuomet jau reikia vos reikalus paremsime, tuo 
kreiptis prie gydytojo. O jei
gu ligonis nevemia, o po krū
tine didelis skausmas ir blo
gumas jį vargina, tuomet rei
kia duoti ant vėmimo drung
no vandens, kuris tame atsi
tikime dažnai pagelbsti. Jei
gu ligonis negali pravemti, 
tai tuomet jau reikia tuštinti 
skilvį su tam tikru įrankiu 
(stomack puinp), kurio pa
galba bus galima visai ištuš
tinti skilvį. Jeigu skilvys ne
bus labai užnuodintas ir jame 
nesiras žaizdelių (uleers), tai 
ir be gydytojo pagalbos jis 
greit pasveiks. Gi komplika
cijoms susidarius, be gydyto
jo negalima apseiti.

tai numanys savo išeivių vai
kų darbą ir brangumą.

Gerbiamieji, turiu drąsoi 
atsiliepti į Jus ne kokiu par 
tišku ar sroviniu Lietuvos ret

jo, bus tokių, kurie ir dok 
rio nepasigailės kasmet Lietu
vos reikalams. Bet jeigu su
plauktų vidutiniškai nors po 
5 ct. nuo žmogaus, didelio ar 
mažo, kasmet Tautos reika
lams, ti,; reikalai laimėtų a-

kalu. Atsiliepiu reikalais tų pie 30 ar 40 tūkstančių dol.

PITTSBURGH 0 ŽINIOS 
PENKTADIENY

Lietuvos organizacijų, kurios 
rūpinasi pačiu didžiuoju Tau
tos reikalu — Vilniaus atga
vimo reikalu — ir kurias re
mia visi lietuviai be skirtu
mo ..pažiūrų ir nusistatymų.

Juk neperdidelis ir neper
sunkus pageidavimas, kad a- 
teinančiais metais visi Ame
rikos lietuviai, kurie dąr ne
turi, įsigytų Vilniaus pasus 
(už 10 ct.) ir visi (lipintų į 
juos bent po vieną Vilniaus 
ženklelį už tiek vertės, kiek 
jisai arba ji pasigaili (nuo 5 
centų iki 1 dolerio). Tačiau,

Vienybė daug gali.
f tą vieningą ir visuotiną 

mūsų Vilniaus reikalo dar
bais rėmimą aš, Tamstas šir
dingai sveikindamas, išdrįstu 
kviesti.

Su gilia pagarba,
K. P. KemMis,

V. V. S. ir V. G. Fondo 
Įgaliotine.

640 E. Capitol St., 
Wf^hington, D. C.

f
P. s. Vilniaus pasų ir Vil

niaus ženklelių įvairiomis kai 
nomis lietuvių organizacijos

DfiL Kalėdų švenčių Pitts- 
burgh’o žinių negalėjome įdė
ti į ketvirtadienio “Dr-go”
numerį, toip papigtai būda-j kad tasai pageidavimas būtu I ”a|i įsig-ytl dvedilan)Uš New

----  Pittsbur- įvykdytas/ reikia, kad kiek-• Yorko Konsu|ato (Volwulate
vienoj mūsų kolonijoj susida- i(Jeneral f Lithuani n.

v -- . Ii _ __1_ o 5 *
fth Avė.. New York City), ar-

vo dedama. Taigi, 
gh’o žinios šią savaitę tilps 
penktadienį.

“DRAUGO” RED.
rytų būrelis pasiaukojusių 
žmonių, kurie, darbą suplana-

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Rato L. Simutis

ŽURNALISTŲ KONFERENCIJA

Po malonios ir įdomios kelionės į Nidą, 
tikrai gerai ir ramiai ilsėjaus “Viktorijos” 
viešbutyje. Atsikėliau 8 vai. ryto. Išėjau Į 
miestą pasivaikščioti ir ta pačia proga pa
siunčiau kablegramą apie kongresą Federa
cijai. Grįžęs susitikau p. B. Balutį, su kuriuo 
drauge papusryčiavome. Po pusryčių nuėjau 
į viešbučio salę, kur jau radau susirinkusius 
žurnalistus konferencijai. Ji tuoj ir prasi
dėjo.

Nors tai turėjo būti pasaulio lietuvių 
žurnalistų konferencija, tačiau tas vardas ne 
visai tiko, nes dalyvavo tik Lietuvos ir Šiau
rės Amerikos laikraščių redaktoriai ar jų 
įgaliotiniai. Iš katalikų žurnalistų buvau aš 
tik vienas. Kažkodėl Lietuvos žurnalistų są
jungos vadovybė nepakvietė Lietuvos kata-

ba iš Amerikos L. R K. Fe-
... , •, -j !derac*jos Centro (2334 S. Oa-likų laikraštininkų, kūnų tikrai pasigedau. . . . . T11 . ,

Konferencijos prezidiumų sudart: Eltos Ą'"'- C^ca«°’ “ f
direktorius Dailydė, Karpius, Augustas ir ,as 'lėtas re.kia siųsti rr pl
as pats. Sudaryta rezoliucijų ir sumanymų n*kns už išparduotu- pasus ir 

.komisija. Išklausėme keletos pranešimų: Dai-
lydės, Rusecko, Karpiaus ir mano. Aš sten
giaus duoti vaizdą, kokį vaidmenį vaidina ^tiesti ranką, atiduoti pal- 
spauda Amerikos lietuvių visuomenės gy-ui nuginJ.uoti €goiziną
venime ir ką reiškia būti išeivijos laikraščio

ženklelius.

prieš meilę ir pasiaukojimą.redaktorium, kuris turi būti ne tik rašyto- „ . . . .
jas, bet raporteris, veikėjas, kalbėtojas, agi- W ^,at ar' 1 
tatorius ir t.t. ir t.t. Plačiau išsikalbėjus, pa
sirodė, kad Lietuvos redaktoriai nenorėtų 
mainytis vietomis su Amerikos lietuvių laik
raščių redaktoriais, nes jų vietos labai ne
pelningos ir surištos su daugybe visokiausių 
darbų. Savo kalboj iškėliau reikalą skirti už
sienio lietuvių žurnalistams pensijas. Tuo 
reikalu konferencija priėmė tinkamą rezo
liuciją.

Kitą kartą apie šią konferenciją dau
giau parašysiu.

ne ne vien 
išoriniams blogui, kurs yra 
antraeilis, liet ir vidaus blo
gui, kuris griaužia širdis. Ge
rumu nugalėtas, kaip jis ne
užsidegs taikjais jausmais, 
taip reikalingais visuomenei? 
O prieš blogą atstatyti blogą, 
tai jį pagilinti ir sustiprinti 
priešo ir savo sieloje ir sėti 
netvarkos sėklą. >

— Roland-Gossel u
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Tikėjimas Didžiausias Turtas
Pasiremdami gyvenimo pra- škas mokyklas, už kutalikiš- 

ktika galime sutikti gyveni- kos spaudos išplatinimų, už 
me trejopos rūšies katalikų, mūsų tautiečių geresnę gyvo- j 
Vieni save laiko bedieviais nimų. Ne katalikybės tiesos I 
ir pasiruošę kur tik galėda- keistai suprastam tautišku* 
mi pakenkti tikėjimui. Antra mui turi būti paaukotos ar , 
grupė yra klusni Bažnyčiai, iškraipytos, bet visokie lai- Į 
religinga visose gyvenimo sri- kai, ir nauji ir seni, ir dabar- ' 
tyse. Jiems Dievas — bran- tiniai ir būsiantieji katal'kiš- 
giausias turtus, tikėjimas — ka tiesa, teisybės teisėtumu ir 1 
skaisčiausia žvaigždė. Trečio- meile turi pasipuošti, ne tik 
ji grupė užima vidurį. Čia ra-i pasipuošti, bet persiimti, per- 
ndame dvejopos rūšies žino- sisunkti.
nių: slapukų ir besilaikančių jej nieg besime gyvo, gi- 
nusistatymo: “man vistiek )aus tikėjimo Žmonės ne tik 
pat’’. Slapukai — tai slapti bažnyčioje, bet ir šeimoje ir 
bedieviai. Jiems tikėjimas visuomenėje ir jei mes Kris- 
maras, liga, svaigalai. Persi- įr Jo mokslų labiau ver
smę bedievybės dvasia, jie tinsime, negu save ar kitus 
laiko sau pareiga bedievybę, asmenjs ar daiktus, tai mes 
kaip galima, plačiau išplėsti, galėsime visais atvejais pa-

Milžiniškas naujai pastatytas ir jau išbandytas lėk tuvas. Randasi Los Angeles, (Jai. Pasistatydino Ameri
can Air Liners. Jisai sveria 24,000 svarų. Nuo vieno sparno galo iki kito yra 95 pėdos. Ilgio turi 65 pėdas, 
aukščio yra 16 pėdų 4 colių. Turi po keturias kabinas abiejuose šonuose.

i — Ahisinija yra tris kartus 
1 'klešnė už 1 talijų, o gyvento

ji yra 5 kartok mažiau. Ten 
batus nešioju tik karalius ir 
jo aukštieji valdininkai, 
šiaip ‘visi busi.

o

Li nkui sii/.s į Lietuvų *'Pa- 
atntoeiį. — Lenkų spauda 

rašo, kad lenkų telegramų a- 
gentūra “Pato” nuo 1936 m. 
pradžios nori Lietuvoje pa- 
skirti savo atstovų, kuriam 

I netrukus prašys leidimo. Da
bar Lietuvoj yra 3 lenkų spau

1 dos atstovai.

GARSINKSTĖS “DRAUGE”

Jie viešai pradės šaukti: nė 
a Dievo, nėra sielos, — ti- 
lintis pasakys: “Ne Dievo 

nėra, bet tavo galvoj vienas 
balkis perlūžo. Įsidėk naujų 
balkį į galvų — atsiras ir Die
vas’’. Dėlto tokie slapukai be
dieviai pasirinko kitų kelių: 
nuduoda katalikais, tikinčiais 
katalikais, kartais ateina į 
bažnyčių ir persižegnoja, jei 
iš to yra “gešeftas“. Tuo iš 
karto žmonių nenubaido. Daž
nai randa geros progos paim
si ono rauti. Ir sėja slaptų be- «
dievybę. Pradžioj netiesiog 
bedievybę, bet atšalimų, nepa
sitikėjimų Bažnyčia, kunigais, 
o paskui... Antroji šios tre
čios katalikų grupės dalis yra 
katalikai, kurie sako: “man 
vistiek pat“. Jam vistiek ar

sielgti taip, kaip pasielgė vie- • 
nas anglų jaunikaitis.

Neseniai Anglijoje plačios 
visuomenės dėmesį atkreipė į 
save toks atsitikimas. Vienas 
turtingas anglas, 1915 m. mir
damas, paliko savo giminai
čiui 5,000 svarų sterlingų 
(240,000 litų). Pinigai buvo 
padėti banke, kol paveldėto
jas užaugs, nes jis buvo ne
pilnametis. 1928 m. dalykas 
buvo atiduotas teismur. Pa
sirodė, kad testamente buvo 
viena sųlyga: jaunikaitis pri
valo pereiti į protestantų ti
kyba, jei nori įgyti turtų. Jam 
atsisakius, byla buvo atidėta 
3 metams ir 1931 m. buvo pe
ržiūrėta antrų kartų, ir, jam 
pasilikus savo katalikiškame

, v v- . . , , , , tikėjime, visi pinigai buvo pa-baznvciai trukdo skelbti Kri- , . . - , . .. „ ., .1 skirti Oksfordo universitetui.
staus mokslų, ar ne. Jam vis
tiek ar žmonės doresni, ar 
blogesni. Jam vistiek, ar žmo
nės visur katalikais yra, ar 
tik bažnyčioje. Tai bedievy
bės kandidatai, slapukų pink
lėmis gudriai apraizgytu \’ie 
nei šilti, nei šalti. Lietuvos 
visuomenėje šios trys katali
kų grupės pigu ir lengva ]- 
žiūrėti

Bažnyčios branduolys, šir
dis — antroji grupė. Jie tik
ri Kristaus vaikeliai. Ne dėl 
to jie yra Dievo karalystės 
pažiba ir džiaugsmas, kad jų 
vardas metrikų knygose įra
šytas, bet kad tikėjimo tie
sas, kiek išgali silpna žmo 
gaus prigimtis ir gelbsti Die
vo malonė, gyvenime vykdo ir 
pagal jį gyvena ir stengiasi, 

_kad ir kiti taip darytų. Jie 
tupuola, bet ir susitaiko =m 
|)ievu. Jie nusideda, bet ir at-

Tai tikra sir sųmoningas ka
talikas, kuriam brangesnis da-

nimo veikimu bei užmegsti 
i dar artimesnius ryšius su L. 
Vyčiais.

Pavasarininkai rengiabi ap
lankyti vyčius .jau nuo 1934 
m. vasaros, kada Lietuvos Vy
čių Centro pirmininkas A. J. 
Mažeika su žmona lankėsi 
Lietuvoje. Eucharistininkų 
kongreso laiku Kaune, kur 
tuo metu iš visos Lietuvos 
buvo suvažiavę veik visi ka
talikų veikėjai turėjo pasita
rimų apie Vyčių ir pavasari
ninkų artinesnį bendradarbia
vimų ir vienų kitiems pagel- 
bų.

Viename iš tokių pasėdžių, 
dalyvaujant “Pavasario“ sų
jungos centro pirmininkui dr. 
Juozui Leimonui su Centro 
valdyba, J. B. Laučkai, A. J. 
Mažeikai ir k. buvo nutarta 
siųsti Amerikon pavasarinin
kų delegacijų su • jų geriau

mis, muzika ir daile visus pa- pilėj, Šiaulių ap., katalikės mo 
vaišins ir palinksmins. terys ir pavasarininkai imasi

Dėl įvairių informacijų, kas , spaudos platinimo darbo, 
link jų maršruto ir kitais rei- Šiam reikalui paskiriami tam 
kalais galima kreiptis pas tikri atskiruose rajonuose

Ilk, V. Sinkevičiūtė iš Dayton, 
Ahio, J. Bulevičius iš Home- 
steadš Pa. ir A. J. Mažeika 
iš Brooklyn, N. Y., kuris yra 
komisijos pirmininkas. Ši ko
misija tvarko taipgi ir pava
sarininkų atstovams maršru
tų.

“Pavasario“ sųjunga yra 
didžiausia ir stipriausia jau
nimo organizacija Lietuvoje. 
Ji turi apie 100,000 narių ir 
šiais metais baigia statyti sa
vo rūmus Kaune.

Deja, gal už tai, kad ji to
kia stipri ir veikli organiza
cija, tautininkų vyriausybė, 
kaip jau buvo plačiai rašyta 
spaudoje, podraug su ateiti
ninkais ir angelaičiais jų už
darė ir sustabdė tų jų didžiai 
naudingų mūsų bažnyčiai ir 
tautai veikimų.

Bet neatsižvelgiant to smū
gio, pavasarininkai savo duo
tų žodį ištesėjo ir J. B. LauČ- 
kos pranešimu, delegacija “tu

Pavasarininkų komisijos pir
mininkų A. J. Mažeika,- 145 
Tavlor St., Brooklyn, N. Y.

A. J. M.

TRUMPAI Iš VISUR
Mirė kun. Bala. — Šventi

nant Tėvų Jėzuitų naujai pa
statytų bažnyčių, pernešime 
Šv. Sakramento iš buvusios 
koplyčios dalyvavo ir kun. 
Jonas Bula. Jisai turėjo šir
dies ligų ir staiga mirė. A. a. 
kun. Bula buvo grįžęs prieš 
kelis metus iš Amerikos ir gy
veno Čia savo namuose.

platintojai ir, kad paskatinus 
jaunimų į kilnų spaudos plat. 
darbų, kun. Venckus neseniai 
įvykusiame pavasarininkų su- 

! si rinkime laikė paskaitų apie 
gerų ir blogų spaudų.

Tik karalius batus nešioja.

DRINK 
MORE MILK

And Sare 
On FOOD 
MO\Ki

OLK FOUNDATION, Chleatfoi

Ugniagesių įrankiams aukos 
nedavė, šiemet gaisras. — Ša
tė, Šiaulių ap., neseniai kū

rės būtinai“ apie sausio vi-: ]janį vasarojų mašina užside-

lykas Kristus ir Jo mokslas, sįaįs artistais ir rankdarbių 
negu turtas. „ paroda ir aplankyti apie pa-

Kun. K. Barauskas 'M. L.’ baigų 1935 ar pradžių 1936 
metų visas vyčių kuopas. Vy
čiai savo 1934 seime tai šir
dingiausiai užgyrė ir išrinko 
tam darbui rengti ir pavasa
rininkus priimti komisijų iš 
penkių asmenų. Dabartinis ko 
misijos sųstatas yra sekantis: 
P r. Razvadauskas iš Boston, 
Mass., J. Poška iš Chicago,

ATVYKSTA Iš LIETUVOS 
PAVASARININKŲ AT

STOVAI
Pasieks Ameriką Apie Sausio 

Pabaigoje
Vėliausiais pranešimais iš 

Lietuvos L. R. K. Jaunimo 
“Pavasario“ sųjunga, Vy
čiams kviečiant, siunčia savo 
delegacijų Amerikon. Atstovų, 
priešakyje bus gerai ameri
kiečiams žinomas veikėjas J. 
B. Laučka, kuris paskutiniais 
metais studijavo ir jau bai
gė Vytauto Didžiojo Univer- 

gailauja. Jiems bažnyčia ne 8^ete, Kaune, teisių mokslus.

durį išvykti Amerikon, tam 
jau viskas prirengta. Jie tu
rės K. V. C. ir Lietuvos epis- 
koprato rekomendacijas.

Jų atvykimo laukia netik 
vyčiai, bet ir visa kat. Ame
rikos lietuvių visuomenė, ku
rie netik atveš vėliausių žniiųo
iš Lietuvos, bet savo daino-

gė jauja ir ji sudegė. Labai 
maža kas išgelbėta. Pernai 
renkant aukas ugniagesių j- 
rankiams tasai ūkininkas ne
malonėjo duoti tiems reika
lams aukos.

Platina kat. spaudų. — Pa-

W COUMT 
T4UE GRAY -HAIRS

engėja, bet raktas į amžinų 
laimę. JiAns bažnytinis gyve
nimas pirmaeilės reikšmės. 
Tokie katalikai telkiasi į ka
talikiškas draugijas, kad pa
tvirtintų, išplatintų ir įvyk
dytų bei apgintų katalikų mo
kslo tiesas pavienių žmonių, 
šeimos ir visuomenės gyve
nime. Tokie katalikai supra
nta, kad reikia sukrikščionin-

Pavasarininkų atstovų tar
pe bu3 geriausias pavasarin
inkų artistas B. Lukošius ir 
taipgi įžymiausia jų artistė- 
solistė, kurie parodys Ameri
kos visuomenei savo gabu
mus. Kartu jie atsiveža ir la
bai gražių ir įdomių rankdar
bių parodų, sudarytų iš pa
čių pavasarininkų darbelių. 

Šio pavasarininkų atsilan-

Strvtkariai Egipto sostinėj — Cairo. Dabar egiptiečiai studentai buvo sukė
lę demonstracijas prieš Angliju ir tuos strytkarius buvo padegę. Demonstrantai 
išsiskirstė, kai atsiskubino stiprūs polici jos būriai. Anglija paskelbė perorgani
zavimu savo armijos ir į tų programų ineina karinių jėgų sustiprinimas Egipte.

A delightful, easy to have, new trett- 
ment which has changed the mental 
attitude of thousands of women toward 

hair coloring.
Clairol will cover the gray hairs aod blend 

them i n to the natūrai tones of your own hair 
so perfeetly, they defy deteetion. The corrective 
oils in Clairol improve the hair health and keep 
the hair in condition.

CLAIROL Ine.
126*132 West 46th St, New York 

Ok Ase Youk Favorite Beautician

ti šeimynų, mokyklų, spaudą 1 kymo, tikslas tai aplankyti vi- 
ir bendrai pasaulines įstaigas, sa kolonijas, kur tik randasi j

Sųmoningas ir susipratęs 
katalikas nebijo, kad jį iš
vadina karštuoliu už tai, kad 
jis rūpinasi katalikybės tie
sas ir į viešų gyvenimų įneš
ti ir jį persunkti. Geras ka
talikas turi už kų karščiuo- 

Ltis: už Kristų, už savo sielų, 
Už išganymų, už laisvę kata- 

ūškų draugijų, už kataliki-

vyčių kuopos, (su užkvieti- 
mais) aplankys kolonijas ir 
kur vyčiai nesiranda ir supa
žindinti visuomenę su katali
kiškomis jaunimo organizaci
jomis Lietuvoje, suteikti vy
čiams moralę bei pagelbėti 
pritraukti į ,tų organizacijų 
naujų narių, ir tuo pačiu su
sipažinti su šios šalies jau-

LT FI LE BUPDY
VlHEtt OIO 
TA* CATCH 

IT?

GOT
SVUMPBDU 
I OOKYT KUO 
VfHEN I D1D 
CFfltH IT V.

By Bruce Stuart
ONLE3S IT V/AS LAŠT 
NKtHT \hhem I DREAMT 
I GOT CADSHT IN 

.'THE' RAIN //



- Ketvirta*!., gruodžio tu

šavo mirtyje. Išmintingųjų 
liežuvis pagružina žinojimą.

Naudingi Patarimai Visiems
Šventame Kašte, ypač pa- vis bus atmestas dėl savo pai- 

tarlių knygoje, mes galime .kūmo, teisusis turi vilties ir 
rasti labai naudingų patari
mų, tinkamų žmonėms visais
laikais. Sakoma: Kas mėgsta 'iš puikiųjų burnos veržias 
drausmę, mėgsta žinojimą; paikybė. Viešpaties akys ki* 
kas gi nekenčia pabarimų, tas kvienoje vietoje žiūri j genio 
m išmintingas. Kas geras, tas sius ir piktuosius. Taikus ne
sentais malones iš Viešpaties, žuvis gyvybės medis, palai 
kas gi pasitiki savo mintimis, das slėgiu dvasią. Bedievių 
elgiasi bedieviškai. Žmogus aukos pasibjaurėjimas Vieš 
nesustiprės bedievybe, teisiu- pačiui, kas seka teisybę, ta* 
gų gi šaknis nebus pajudin- jo mylimas. Pasileidėlis ui

ta. Teisingų mintis krypsta j mėgsta to, kurs jį bara ir nei
tai, kas teisinga, bedievių sv- nu pas išmintinguosius. Rūs- 
manymai klastingi... Bedievių tus žmogus sukelia barnus, 
žodžiai tykoja kraujo; teisių- kantrus maldo sukeltuosius... 
jų burna juos išliuosuoja. Išmintingas sūnus linksmina 
Žmogų pažįsta iš jo mokslo; tėvą, paikas žmogus niekina 
kas gi tuščias ir be išinany- savo motiną...
mo, darosi paniekinimo daly- Atidengk Viešpačiui savo 
ku. Daugiaus vertas beturtis, darbus, tai tavo sumanymai 
kurs sau užtenka, nekaip ga- seksis. Piktas klauso neteisi- 
rbingas, kurs neturi duonos, ngo liežuvio, ir apgavikas pa- 
Teisusis žino ir ko jo galvijų klusnus melagingoms lūpoms, 
gyvybei reikia, bedievio gi Senių vainikas vaikų vaikai, 
širdis nuožmi. Bedievio troš- ir vaikų garbė jų tėvai... Pik- 
kimas pylimas piktiesiems, t* į tas visuomet ieško vaidų...

n R A tt n A s

’^ALL FOR MR. BINGO'

• OI a AKUZCUT- • • aXXO USTfcn • 
ct smoot, edr ©or 1&o

USto CuPPGfc (U 0AXK 
MOV KWCH ■ AGO scissoes1 

sit>es—Vmoc šone ore 
toi?- avxv a uvmje bot kimo

of etose - oo moo oooeesTAMP ’ 
amo be soeevo •••

V

Z

7^

CAtLFtfc
riR.BlNK)’

F

Z-lke FOSSV KAM.lkC Fussv
UKg TO MIT KIM Au. X OOį

n

šiųjų gi šaknis tarpsta. Dėl 
nuodėmių lūpų piktajam ar
tinasi žuvimas, teisusis gi iš 
truks iš suspaudimo... Kas sa
ko* ką žino, tas kalba teisy
bę; kas gi meluoja, tas ap
gaulingas liudytojas. Tiesą 
kalbančios lūpos pasilieka vi 
stiomet; ūmas gi liudytojas 
galanda liežuvį melui... Mela
gingos lūpos pasibjaurėjimas 
Viešpačiu, kas gi ištikimai 
eĮgiasi, tie jam patinka. Kas 
dėl prietelio nežiūri nuosto
lio, tas teisus; bedievių gi ke
lias juos suklaidina. Apgavi- 

-hcta neras pelno, žmogaus .gi 
lokis vertas aukso... Kas ser
gsti savo burną, sergsti savo 
gyvybę, kas gi nesvarsto sa 
vo žodžių, tas kentės nelai
mes... Teisusis bodisi melagi-

Kas atsilygina piktu už gerą, 
nuo to namų neatstos nelai
mė... Kas išteisina, bedievį ir 
kas pasmerkia teisųjį, abudu 
nuobodūs Dievui. Bedievis, j- 
puolęs į nuodėmių gilybę, nie
ku tai verčia, bet jį seka pa 
niekinimas ir gėda.

Baimė Viešpaties veda 
gyvenimą. Kas liūdina tėvą 
ir šalin varo motiną, tas be 
gėdis ir nelaimingas. Klau 
syk patarimo ir priimk drau 
smę, kad būtumei išmintingas 
tolesniame savo gyvenime. 
Bedievių plėšimai juos pražu
dys, n$S jie nenori daryti, kas 
teisinga... Bedievio siela tro 
kšta pikto; jis nepasigaili sa
vo artimo... Štai, aš jį tau ap 
rašiau trejopai, mintimis ii

“Karalius Fronte” yra tai pagarsėjęs anglų piešoj 
las. Tasai paveikslas yra Anglijos ka radaus nuošavy 
rališkame Institute rengiama Oliverio paveikslų paroda, 
tai parodai paskolino šį paveikslą.

Didysis Jūrų Romantikas
Buvo graži gegužės naktis. Prie pasakiškai gražių Li- 

Dangaus platybėse žėrėjo žvni gurijos krantų, arti (lenuvo? 
gždžių milijonai, o žemėj, pra- miesto, kuris jau buvo pas- 
žydusios pirmosios pavasario kendęs miege, tartum imk Iv- 
gėlės, skleidė malonų kvapą dęs, sėdėjo vaikutis. Dažnai 
Jūra buvo rami. žvaigždžių jis žvilgterėdavo į jūrų pla 
spinduliai, atsiniušdami į ly- tybes arba, pakeldamas nk- 
gų jūros paviršių, jį lyg žari- j dangaus erdves, lyg kauki 
joms nuklojo, lyg brangakme- namas sunkios naštos, gide.

o H. A. Oliverio paveiks 
bė. Dabar Londone Ka-

Tai Anglijos karalius 
(Acme Photo.)

Man rodėsi, kad ten už jūrų 
I matau naujas žemes, nauja

/

niais nusagstė. dūsavo.
-s—

<?

j 10 metų teturintį, į Pavijos trukdydavo pirklių laivams, 
mokyklą, čia stropiai mokėsi Dažnai dėl to kildavo stiprių 
geografijos, plaukiojimo »r as susirėmimų. Vieną kartą Šri- 

Tas vaikutis buvo K risto tronomijos. Bet po trijų me- stoforui teko nukentėti. Buvo 
foras Kolumbas, Amerikos at tų dėl stokos lėšų turėjo mo- sužeistas. Toji žaizda, kaip 

Iradėjas (Apie Kristoforą Ko kslą pertraukti, grįsti namo pasakoja jo biografai, vėl at- 
lumbą, kiek man teko patirti ir darbuotis kartu su tėvu sinaujinus ir skaudžia! Jį pri- 
Švėkšnos gimnazijos kapelio- Tačiau noras mokytis jam ne- j kankinusi paskutinės kelionės 
nas kun. Petr. Lapelis rašo davė ramybės. Laisvomis va-i metu (plaukiant į Ameriką) 

[plačią knygą, kuri netrukusi landomis dažnai skaitydavo Be to, dalyvavo Genuvoe lai- 
pasirodys spaudoje). Jis gi- kelionių aprašymus. Tokiu bū vyno kare prieš Neapolį, iš-

žmonių gyvenamas salas 
noriu jas atrasti”.

A

Tuo tarpu iš miesto, grei
tais žingsniais,!su žiburiu ra
nkoj pasirodo jžmogiis ir pa- 

I latinti bedievybę ap- SUga piros traktu. Pastebėjęs 
auti katalikus. Gaila tok.u anj uoįos sėdįnčią gyvą bū-

dais ir bedievių laikrasčiuo 
se šmeižia katalikus.

niė Genuvos mieste 1435 m. du vis labiau brendo jame jū- 
iš Domininko Kolumbo. Tėvą- rininko, keliautojo idėja. Pi- 
ivertėsi vilnų prekyba. Kr-:<S- rmiesieins savo bani*ymanw

iteo žodžio bedievis iri daro I Ži”OjimU’ kad Uu Par?d^‘iah žnioneli^’ k»™ <*k* bedievy- tybę> kaip žiųodanias> sušu- 
tiesos stiprumą ir žodžius bės kelius. Jų likimas aniži- j<Q. pats 'tas pats Kris-
kad jais atsakytumei... noji pražūtis. “Žmogaus pai- toforas!” Balsas, sudrumstęs

Man rodos virš pabriežtof kūmas iškraipo jo žingsnius nuties ramybę: nugąsdino vai 
ištraukos iš Šventojo .Rašto ir jis savo sieloje užsidegęs Sig drebartiHn balsu pra-
Patarlių knygos, aiškiausia a* prieš Dievą. Kame nėra šie- . . „ ,. .. . . , . ,.. . \ ................. - 'd&K' prašyt.: ‘L\:leisk, teveli.sakymas musų tarpe esanti“ loję žinojimo, nėra gerumo, — 
ms bedievukams ir visokiem?, ir nėra Dievo meilės. Kas ka

gėdą ir pats sugėdinamas 
Teisybė sergsti nekaltojo ke
lią, bedievybė pražudo nusi
dėjėlį... Teisiųjų šviesa links
mina, bedievių gi žiburys gę
sta... Kas juodina kokį da
lyką, pats save suriša atei
čiai, kas gi bijo įsakymo, pa
siliks ramybėje... Klastingos 
sielos klaidžioja nuodėmėse, 
teisieji gailestingi ir pasigai
li... Buklus visa daro apsvar
stęs, kas kvailas, iškelia aikš
tėn savo paikumą. Bedievio 
žinešys (galima sakyti laik
raštis) krinta į nelaimę, išti
kimas pasiuntinys į sveikatą 
Neturtas ir gėda tam, kurs 
pameta drausmę, kas priima 
perspėjimą, įgija pagarbos... 
Kas vaikščioja su išmintin

gais, darosi išmintingas, pai
kųjų prietelis pasidaro į juos 
panašus. Nusidėjėlius perse
kioja nelaimė, tiesiesiems at
silyginama gėrybėmis... Kas 
gailisi rykštės, nekenčia savo 
sūnaus, kas gi jį myli, nuo
lat laiko drausmėje. Teisusis 
valgo ir pasotina čavo sielą, 
bedievių gi pilvas nepasotina
mas.

Ištikimas liudytojas neme
luoja, klastingas liudytojas 
kalba meią... Bedievių namai 
griaunami, teisiųjų padangtės 
žydės. ^Baiuiė Viešpaties gy
venimo šaltinis ir tikėjimo 
vaikams yra vilties. Kai kan
trus, tas didžios gudrybės ve
damas; kas nekantrus, tas au

nepastebėjau, kad taip vėlu.

kština savo aikybę... Bedie-

to metu gavo Kristoforo var
dų, kuris reiškia Kristaus ne 
sėjas. Geroji jo mamytė la
bai stropiai savo sūnelį auk-1 
... Tv , v toforas, turėdamas tik 14 meĮėjo. Is pat mažumėlės vaiko ’
širdyje buvo galima pastebė-

patiria pasipriešinimo ir iš 
namiškių. Pagaliau po ilgu 
delsimų ir nepasisekimų Kri*

tų, jau pirklių laivais plau
kiojo po plačiąsias jūras.

Prasidėjo vargų ir pasiau- 
jūrosi1
kurios

ti didelė meilė prie jūros n 
karštas-noras keliauti. Tėvas
matydamas didelį vaiko troš- kojinio metai. Tada 
kimą mokytis, pasiuntė .if, vos siautė plėšikų gaujos,

plaukinėjo Viduržemio jūrą, 
aplankė svarbiausius jos uos
tus. Vėliau Įs’kūrė Lisabonos

(Tęsinys 5 pusi).

LIETUVIAI DAKTARAI:
Office Tel. HEMIock 4148 
Rea. Tel. OROvehlll 0417

<>24 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
1422 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2—4 Ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėllomls eusltarue

neva “katalikams”, kurie lba melą neištrūksta... 
dangstosi po visokiais var- i Jaunuolis K.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. KELIONĖ APLINK PA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01* nuplėitt
Gerbiamai "Draugo" Administracijai:

ttuačlu au Iluo lalėku 8................už kuriuos pr&ėau kuogrelčtauola
atšlijau man sekančias Kelionių knygas:

VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — >1.40 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.80
KUN. J. A PAULIUKO — 2.40

arba:
StunAlu 83.89 ui kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.

adresas.

AKIŲ GYDYiUJAI:

OR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAM

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karėti, atitaiso 
trumparegystę Ir toltregyste. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egaaintna'linas daromas su 
elektra, parodančia niažinu.'-las klai
das. Speclalė atida atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomo** l>c akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikymo akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

\ I

Vardas, Pavardė

.stroet

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

L2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.-00 
?al. vakaro. Nedėliomis nėra
įkirtų valandų. Roora 8.

Phone CANal 0523 i

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUO1JO8 NARIAI:
CANal 9217Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 8. Leavltt 8t 
JANal 0706

Tel
Kės. PROspect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS M- ZALATORIS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR3

2 to 4 and 7 to 9 P. M 
* bunday by Appolntment

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HAL8TED STREET 
Rezidencija <800 So. Artesian Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
4 Iki 9 ▼. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 &O. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6376 
Res. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th 8t.

DR. J. RUSSELL
Letuvts Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 8:30 Iki 8:30 

Tel ROVIcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
artį 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 6 vakare
8ercdoJ pagal sutarti

Tel CANal 6122

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

Valandos 1—J ir 7—8 
Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutartj 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubllc 7189

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tai. HEMIock <889

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
I Ofiso valandos: 2-4 Ir 0-8 vai. vak. 

Residenlljos Ofisas: 2858 W. 89th St
Valandos; 10-12 Ir 9-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal nu tart

Tel CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergals pagal sutarti
RES. 2136 W. 24th ST

T4l. CANal 940Į

DR. T. DUNDDLIS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGA8 

1157 ARCHER AVENUE
Tai. VIKglnia 0038 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m.
Nedėllomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5911—14 
Rea VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: auo 8:89-9:89 
756 WEST 35th STREET

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned.. Sered. Ir SubaL 8—9 vai.

į v a i r u s daktarai.

DR. CHARLES SE6AL I DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 9914 

Rea.; Tel. PLAaa 3480 
Valandos:

Nuo 19-18 v. ryto: 8-8 Ir T-8
Hedėlinmie ana 19 Utt 18

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

8 lubos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDvvay 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki 4 
vakaro Nedėllomls nuo 10 Iki 12 
vat po pietų Ir nuo 7 Iki 8:99 vailėtų ir nu

valandai

Dienomis Tel. LAFayette 8798 
Naktimis Tel. CAN&I 0402

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

Vai.: 2 Iki 8 popiet, 7 Iki I vak. 
Nedėllomls pagal sutartj

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

Valandos: 9 A. M. Ik) 8 P. M 
Nedėliomis ptgal sutartį

Tel. LAFayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą^ 

OFISAS IR RES.
2519 West 48rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate
• popiet — < Iki 8:14 

BO II ryta iki



(Tęsinys iš pusi. 4) 
mieste. Čia galutinai nuspren
dė ieškoti naujų žemių. Atsi-

DIDYSIS JŪRŲ ROMAN- tyti kryžių, kaip atpirkimo , 
TIKAS simbolį, kurio vaisiai netru

kus turėjo pasiekti ir via esa
nčius gyventojus.

Ispanija, kuriai buvo pave
sta rastasis pasaulis, Kristo

rado daug pneS.n.nky, J, pa- reteiiajs j(.
juoki, .r kvail.u vadino net ka|įjimu gy¥enin), t«-
t.e, kuriems surastu pasauk .Q j di<lžiausiame sku.
pavedė. Tačiau Kolumbas sa- , . • • _ ...1 _ *i i r • , ' r(i°, vargingiausiam^ lūšnei-ej,

visų apleistas.
1506 met. gegužės 20 dien. 

buvo Kristaus į dangų žen
gimo šventė. Kolumbas gulė

vo sumanymų atkakliai vyk
dė. Jo ištvermė buvo vaini
kuota nugalėjimu. Rabidos 
vienuolyno viršininko dėka
pavyko pris,trinti prie kata- jo valladolid’o vieHrafio ka- 
iienės, kuri sutiko duoti re,- apvilktaa prMMsiHK_
kaling, skaičių laivų ,r ,gu- ny al)itu Jq ifib|yftkę8 veidaa
lų. 1492 met., nigpitirio 3 d. roda, kad amžinojo
penktadieni, išklausęs šv. Mi- , • ... ,*• . ' 'gyvenimo pradžia. Prie mirs-šias, padėkojęs savo gerada- . x. • , , . . ...’ 1 ... tanciojo lovos kunigas skaitė
riui, vienuolynų viršininkui, , , , . .....’ . .. maldas, o du jo sūnūs ir kele-įiakelta nuotaika ir entrgija . , .....L. ....... v v tas draugų - jurininkų gnau-
isplauke ieškoti N. Pasaulio. • , , . . ., ..r . dziai verke. Apie vidurdienj
Jo širdį a tada nieko nejautė, KolumbaS; sutelkęs p^į.
ii kaip kompaso strėlutė, lin- nes išsekusias jėgas, dusliai
|o į^vakaių pusę, į svajotąjį .v^g. <<į tavo rankas, Vieš-
lastų. patie, atiduodu savo sielų,1”
Laimingas Kolumbas, jis i 

savo kelionę heroiškai atiuko. 
l’o kelių mėnesių, po didelių 
vargų ir kančių, prfplaukė

patie,
Ir ramiai užmigo amžinybės 
miegu.

Šia mirtimi niekas nesZJau- 
žeinynų, kurį dabar Amerika Idino, niekas ap?e tai nerašė, 
vadiname. [Kolumbo kūnas be jokių iš-

Dabar arčiau pažiūrėkime į ! kilmių, kaip paprasčiausias 
to didžiojo jūros romantiko žmogelis, buvo palaidotas 15- 
gyveniinų. Kristoforas Kolų- pranciškonų kapuose, 
mbas buvo giliai tikįs žnio- Vienas rašytojas yra pasa
gus. Jis buvo šv. Pranciškaus k£s’ kad bendralaikiai mėto 
trečiojo Ordeno narys, nėšio- akmenimis savo meto didžiuo- 
jo abitų, ir, nors nebūdamas s^us žmone^, o busimoji kaj^a, 
kunigas, kasdien kalbėjo Tire- Su pagarba silrinkiišr tuos aJt- 
vijorių (kunigų poteriai). La- menis> stato iš jų jiems pa- 
bai mylėjo dangiškųjų Moti- minkius. Ištikrųjų. Po septy-
nėlę Marijų, kuri XII amž. nerį? niet^ Kobynbo kūnas su 
buvo paskelbta Genuvos ir didžiausiomis iškilmėmis bu- 
Ligurijos, jo tėvynės, Užtarė- vo perneštas į Sevilijos mies- 
ja. Rašydamas laiškų, pradė- *0 katedrų ir 1337 metais į 
davo šiais žodžiais: “Tesaugo j&v> Domininko salų, kur ir 
mus kelyje Jėzus su Marija”, [dabar to garbingojo vyro pa- 
Vakarui atėjus, laive, kai sau paikai ilsis. Yra bendras nu- 
lė nuskęsta jūroje, Kolumbas sitelkimas, kad šis šviesusis 
visados prisimindavo gimtųjų *vyr*8, kuris dirbo kaiP aP®5' 
šalį, namiškius ir, parpuolęs talas, kentėjo kaip kankinys, 
keliais, giliai paskęsdavo ma 1 *r ndr® kaip Kristaus Išpa- 
jjoje j žinėjas, bus kada nors pakel-

Jūrininkų tarpe, kaip pa- [ i Altorių garbę ir paskel- 
prastai, pasitaikydavo ir ne- i b^as jūrininkų Globėju, 
leistinų dalykų. Kolumbas ir
čia, nors pavojų apsuptas, iš
silaikė skaistus, susivaldųs ir 
teisingas. Be to, mažai valgė 
mėsos, nemėgo vyno Ir daž
nai pasninkaudavo. Kiekvienų Į 
savo kelionę vykdydavo pasi
prašęs Dangaus palaimos. Ir 
patį Amerjkos atradimų Ko
lumbas skyrė Dievui, vadin
damas jį Jo įkvėpimu. Gam
toje mokėjo įžvelgti Kūrėjo 
galybę. Pirmasis jo gestas, pa 

(siekus Ameriką, buvo: pasta-

Padaubietis

CICERO MS

A. * A.
PETRONĖLE

NARBUTIENE
(po tėvais Stropaitė)
Mirė gruodžio 23 d.. 1935 m. 

apie 2 vai. ryto. sulaukus 44 
metų amžiaus. Kilo 1S Telšių 
apskričio, Triškių parap., Triš
kių miestelio. Amerikoje išgy
veno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų I/toną. 3 dukteris: Bronl- 
slavą, Stanislavą lr Ireną; 3 
dėdes: Ignacą Zaleck|, Praną 
Aust) ir l>*oną Aust) Ir gimi
nes: o Lietuvoj tėvą Leoną, 2 
brolius: PrancISkų Ir Leoną, 
seserį Prancišką lr gimines.

Dėl Informacijų pasaukite 
Bl’Cklngham 2618.

Kūnas pašarvotas I.acbawlcs 
koplyčioj, 1439 So. 49th Ct., 
Clceroj. Tel, Cicero 5927. lai
dotuvės (vyks penktadlen). gruo 
dilo 27 d.. IS koplyčios 6 vai. 
ryto bus atlydėta | S v. Antano 
parap. bažnyčią. Cicero, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės stelą Po pamaldų bus 
nulydėta J flv. KasimIsro ka
pines.

NuoAIrdŽIal kviečiame visus 
glrtilnea d raugus-ges Ir paiys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotu vėtė.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
IK-ilės tr GlmMa.

laidotuvių direktorius I. J.

Labdaringosios Sąjungos 
vietinė kuopa turėjo savo 
priešmetinį susirinkimų gruo
džio 18 d. Susirinkimas buvo 
gyvas ypatingai iš to atžvil
gio, kad daug naujų sumany
mų buvo įnešta, kurių įvyki- 
nimas turi atnešti didelę nau
dų Sąjungai ir vietinei kuo
pai.

Šių metų valdybos rinki
mai buvo sulyg parlamenta- 
riškų taisyklių.

Paprastai kuopos susirinki
muose vienbalsiai išrenka se 
nųjų valdybų dėl to kad jų 
pasišventimas ir pasidardavi- 
mas tų užtarnauja. Todelei ir 
šiame'susirinkime, nors pilnai 
prisilaikyta taisyklių, ir skir
ta buvo po tris kandidatus, 
beveik visa sena valdylia pa
siliko: Dvasios vadas — kleb. 
kun. H. J. Vaičiūnas, pirm.
— K. Sriubienė, vice pirm.
'— p. Jovarauskas, II vice-
pinn. — A. Janušauskas, 
rast. — I. Vaišvilaitė, fin. 
rast. — F. Jankaitis, ižd. — 
M. Česienė, kasos glob. — 
J. Česas ir Ogintas, tvarkd.
— VilČiauska?, biednųjų lauk.
— Pocius ir Jovarauskas. 

šįmet tikimės susilaukti

Amerikos daktaras Hochinau iš \Vheaton, 111., ku
ris Etiopijoj sutiko mirtį. Jisai rado neekspliodayu- 
sių italų bombų, pradėjo jų vartyti, tada ji ekspliodavo 
ir vietoj užmušė jį. (Acme Photo.)

CHICAGOS
DIEVO APVAIZDOS 

PARAPIJA

moterys lygiomis teisėmis. 
Susirinkimai būna kas mė

nuo antrų sekmadienį Dievo 
Apvaizdos parapijos svetainė
je. Sekantis susirinkimas bus 
sausio 12, 1936 m. Prašomi 
visi nariai užsimokėti visus 
mokesčius dr-jai, kad paskiau

Susiv. Brolių ir Seserų Lie- ”»WtninM išbraukti. Draugi-
tuvių dr-ja priešmetiniam su- * vi.sada el?,asi P“®*1 kon$' 
atrinkime dalyvavo daug na- Į Lucijų. Koreap. S. S.
rių. Buvo pilna svetainė. Tai
pgi daug naujų narių prisi- ! Maloniausias /pasitenkini- 
rašė. Aptakus <svarį)i\Uf>iųs? rA smas ateina tani,, kurs darb 
kalus, pirm. .Jurgis htkūbaV čiai i/su grVnJ sąžine dirba

SunaikinimūTPėrtalimO
Krūtinėj*

reikalaukit viame pasauly
pagarsėiuiio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris sutaikia graifę Ir tikrą 

palangvlnliaą
Visa kita yra iliuzija ir pri
veda prie sąžinės griaužima.

PROTECTIVE POOD
Dr. Henry C. Sherman, says, “Milk 

la both the cheapest and the sūrėsi 
protectlon from the nutrltlonal de- 
flclencies whlch open the way to 
diseases and llfe-long injurles to 
Health, happiness and worklng ef- 
flclency".

skas paprašė pradėti rinkimų 
naujos valdybos. Pateko: pi- 
rmin. Jur. Jakubauskas, se
nas, vice pirm. Ant. Zalagė 
nas, naujas, nut. rašt. Kazys 
Batutis, senas, mokesčių rašt. 
Ant. Grisius, senas, ižd. M. 
Bankevičius, senas, kontrolės 
rašt. Stasys Staniulis, senas, 
kasos globėjai - - Jonas Stat
kus, senas, ir Aleksandra Ga- 
jauskienė, sena, durų sargas 
Pranas Plančiūnas, naujas, 
taikos teisėjas Ant. Klevins | 
kas, naujas, teisėjo rašt. Jon 
Grisius, naujas, koresponden
tas Stasys Staniulis.

Pirm. J. Jakubauskas šir
dingai tarė ačiū visiems na
riams ir pasižadėjo darbuotis 
kiek tiktai bus galima. Drau
gija gyvuoja virš 25 metai. 
Turi virš $6,000, narių apie ( 
300. Gali prigulėti vyrai ir

daug naudos, nes šis mūsų su
sirinkimas tai aiškiai praro- 
dė. Nekurie vadybos nariai 
jau iš kalno prisiruošė prie 
įvarių lalykų. Asi.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUOEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

'■)
*

5 e TJ i Vrs • jP
4 '

1

The Journal of the American 
Medical Asaoclatlon says: "These ac- 
cumulatlng evldence* of the many 
ways tn whlch mllk funetiona in nu- 
tritlon have served to emphaslzc lts 
lndispensablllty, not only in the diet 
of the chlld, būt also the adult No 
other food can ao well serve as the 
found&tlon of an adeųuate dlet, be- 
cause no otter reinforces lt at so 
many points. It Is for thls reason 
that the term "Protectlve "Pood” is 
aptly applied to milk".

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. M1CHIGAN AVĖ. 
TeL PULInuui 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

M “DRAUGAS” MIS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos « 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žiuių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2354 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ5
HUGA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitą, stimuliuoja prie norma- 
lliko veikimo vi rakinimo organus, už
tikrina nunų miegą, tr pataiso abetną 
sveikatą.

NUGA-TOHE jau yra vartojamas 
per 46 metus, per tą laikotarpi jis 
jrodė eeąs labai pagelbtng&s ..lipniems 
lr liguistiems vyrams lr moterims. Ke 
praielHklt ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose valstlnyčlose. Gau
kite tikrą NUOA-TONE, nes Joks ki
tas vaistas ne ataeė tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluoeuotoją viduriu 16c lr 
6*e

tUitosis (bad breatk) ųeickly yidds 
to Listerine, saf« artiteptic ud 

deodorant
Zithpr beesąs, nt stomseh dteturbsaM., fnoS 
(Smentstlon, or the VMrinf of (*1m tMth, oM 
fMeple frenu.stly hsv« halltreii f b.d hreath). 
No wond.r other. condd.r th.m a nubaac.

Bot no. Seleno, hu fmind th.t the ncular 
ase of Usterln. *111 aftea .rM-eesM offenslve 
nouth odon daa to the fersMatatlen at tįsy 
Hts of food oa raouth, tsetk, or dsntsl pisto

This ssfs sntlseptie and qnlck deodorant 
vorks nuicMy. It elasnaaa mouth, tssth, and 
(urn Burfacas. Hslts faraaaststloa snd p«Us 
faetlon. a msjor ratas of odors, aad than 
counteraeta ths odors thamadvos.

Try tarine I latsrlns svsry t*» or thrao dsys. 
Ree how murk mort wholemm. lt lesvea your 
mo«th. Hov lt asrsatans your brsstk. Lasabsrt

l Co.. St. loula, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

TRUMPAI Iš VISUR dvejus metus ten rinko dru-i
gijų kolekcijas. Makšalis žur- ' 

i nalistams prisipažino, kad vi- 
Kada išrautas kišeninis laik- sę surinktų atiduotų už už vie 

rodis. — Kišeninis laikrodis nų egzemplrvį brangiausio gi 
išrastas 1301 metais, bet sta- gaidiško drugio vadu “My
liniai ir sieniniai laikrodžiai drasis Tigras”, kuris laikosi 
buvo išrasti žymiai anksčiau., Sumatros saloje, veik nepri- 
O saulės laikrodį kiniečiai ži- einamose vietose.
įlojo jau prieš 2000 metų.-------------

----------- KĄ TIK ATSPAUSDINTA
TRYS NAUJI 

GIISMYNtLIAI
Vėžio liya. — Daugiausia 

vėžio liga yra įsiplėtojusi ry
tuose, Malajų salose, kur daž
nas vyras turi vėžio ligų bur- 1. NAUJAS GIESMYNftL.S,
noje, o luoterys krutinėję.

• • . • 1
Badio kritu. policijos tarny

bai. — Iškeltas sumanymas 
steigti Lietuvoje nedidelę ra- 
dio stotelę kriminalinės poli
cijos reikalams. Tokios spe
cialus policijos radio stotys 
svetur seniai veikia ir duoda 
žymios praktiškos naudos.

Brangiausias pasaulyje dru
gelis, — Į Marseli grįžo iš Su 
mat ros salos prancūzų gamti 
įlinkas Makšalis, kuris ištisus

(Pirmoji Dalis) Adventi-' 
t ės L. Kalėdinės giesmės., 
Žodžius ir melodijų patašė [ 
Seirijų Juozas — herai, j 
Juozas Žilevičius, kaina 30c

2, NAUJAS GIESMYNfiLIS,
Trečioji Dalis A.) Gegužės 
mėnesio giesmės. Žodžius 
ir melodijas parašė Seuijų 
Juozas-harm. A. Kača- 
uaus kas, kaina ......... 23c

3, NAUJAS GlESMYNfiLIS, 
(Trečioji Dalis B.) Švenč. 
Sakramento giesmės, žo
džius ir melodijas parašė

Seirijų Juozas - harm. A. 
Kačanauskas, Kaina .. 13c

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS"’ BUB. 00., 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, 1U. 
arba

tvAV. 4. 2IDANAVICIUS
260 Main Street

Amstardani, N. Y.

Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.—"Kuomet tik vidu
riai neveikia ar neniala imu iTiner'* 
uiiter Vyną lr nuodirdžtai rekomen
duoju vuuema" — Mra. Suaanua 
Favlua.

Nedarykite bandymų au visokiais 
vaistais. Imkite Trlner’s Bltter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego lr 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S EL1X1R 
OF BITTER W1NE

Joseph Triner Oompany, Chicago

VENHIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
------------o—-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagojl *< » y T*” V , ,------------O------------

Snviri 50 metų prityrimo
-------- o ....

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. Lachawicz 
I. Liulevicias 
S. P. Mažeika
AJUkis 
A Petkus 
I. F. Radžas

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

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

OLD PEOPLE find 
waytokeepbreath

įMesome J. H. SMaS 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Euteftis
Lackamz ir Saus

4606-07 So. Hermitage Avė | 
Phone YARds 1741—1742

2314 Wei«t 23rd Plaoe 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yards 1741-1742
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Didelė vajininkų stovio atmaina i VIETINES ŽINIOS
šemetulskis, pralenkęs Šimonį ir Kunickę, 

grasina Gilienei. Stulginskas Straukę 
paliko užpakaly. Antrojoj vietoj

BANKIETAS JAU ČIA PAT

Kat. spaudos platininio tal
ka dviejų dienų bėgiu žymiai 
pakeitė vajininkų stovį. Ge- 
neralis “Draugo” agentas Ci
cero j V. Šemetulskis padarė 
tokių pažangų, kad išsyk pra 
lenkė du vajininkus ir pradė
jo grųsinti Gilienei, kuri, lyg
nujausdama tai, taip pat pasi- gino su Strauka.

BRIGHTON PARK. — Mo
terų Sąjungos 20 kuopos ba

vare pirmyn. Ar pavyks jam nkietas įvyks gruodžio 29 d. 
Gilicnę pralenkti, vėliau pa- 6 vai. vakare pa rupijos salė- 
matysim. je. Šeimininkės deda visas pa

Staniulis taip pat pabūgo stangas, kad tų vakarų sta- 
Šemetulskio; ir jis pažengė pi- lai būtų apdėti skaniausiai 
rinvn. Kitas cicerietis v-ajlmn- valgiais. Šeimininkaus L. V n- 
kas A. Stulginskas irgi pada- lentinienė, E. Kelpšienė, ’ M. 
rė nemažų žingsnį; jis susilv- Barščienė ir Rasteinienė. Ko

miai jon įeiną darbščiausiosV
narės: K. Račkienė, J. Baliu-

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Chicago

S. Staniulis, kl. F • 
A‘g. Gilienė, kl. F 
V. Šemetulskis, kl. F 
A. Kūnickas, kl. F 
M. Šimonis, kl. F (De-

jos valdyba ir rengimo komi
sija kviečia visų atsilankyti

. Draugijos Narg>

Neturto dvasia yra paklus- 
I muilo šaknis, pasiukojimo mo- 
l tina, puikybės mirtis ir tušty- 
■ bes ir pavydo nuopuolis.

— ftv. Pranciškus.

Vaikams džiaugsmas. Pastarųjų dienų šalčiai padarė Chicagos vaikams šį 
“good time”. Čia matome čiužinėtojų ant Midway. (Acme Photo.)

PLATINKITE “DRAUGĄ"

LIETUVIAI ADVOKATAI:

l’VlepliHii. lldlJIevard 2800

Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

1631 South Ashland Avenue 
,Rcs. 6515 So. Rockwell Street 

T .teplione: REPublic 9723

.1 PETER_ZABEILO~
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WE\lwnrth #713 
valandos 5 iki 0 vakarais 

| mieste 111 W. Washington St. kambj 
757. telefonas STAte 0917.

Labai didelės atmainos įvy-, . _ . . .. . mene ir E. Statkiene. Progra-j fvie- °
Ma mas ^US ’a^a* idoinus- Kalbės 

dr. A. Račkus kų tik sugrį
žęs iš Lietuvos. Kalbės Mote
rų Sųjungos centro dvasios 
vadas gerb. kleb. A. Linkus 
ir Moterų Sų-gos Chicagos a 
pskr. dvasios vadas gerb. kle-

ko tarp vajininkų antroj 
toj. Kenoslia veikėjas V. 
ndravickas, kuris iki šiol lai
kė pirmenybę, “numestas” 

3 600 nuo sost°: tokj surpryzų jam 
2,225 pabarė garietis J. Aukškalnis. 
1,830 Tačiau Mandravickui nedaug
1650 bereikia taškų, kad atgavus 

prarastų pozicijų. Išrodo, kad
troit) 1,600 lenktynės tarp Aukškalnio ir

X. Stulginskas, kl. F 675 jMandravicko bus didelės. Ma- 
S. Straukas, kl. F 675 ndravickui be to grųsina ir 
P. PablJonaitis, kl. F. 0,3° kaimynas J. Vrubliauskas.

0 Kad ir palengva, bet eina pi- 
oįrmyn. Jau pralenkė Rovaitie- 
0 nę. Kurių dienų tų patį pa-

*. Lapinskas, kl. F 
V. Rėkus, kl. F 
A. Bacevičius, kl. F. 
J. Mickeliūnas, kl. F. 
A. Martišius, kl. F 

~ .... F. Gubysta, kl. F
J. Šliogeris, kl. F

Cicero, UI.
A. Valančius, kl. F.
K. Deveikis, Jr., kl. F

Roseland, III.
'M. Misiūnas, kl. F
V. Gaižauskas, kl. F 

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

S<o. Chicago
-,. K. Gaubis, kl. F

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

0
0
0

daryti gali ir su Mandravic- 
ku bei Aukškalniu.

Laikantiems pirmąsias vie- 
d tas vajininkams patartina bu

dėti. Kurie šiandie dar neturi 
® taškų, rytoj gali su šimtais 
d tūkstančiais pasirodyti. Lau- 

I kaime ir žiūrėsime.
0 
0

0

0

0

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Gary, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D 3,045

Kenosha, Wis.
V. Mandravickas, kl. D 2700 Varakulis

Sheboygan, Wis.
J. Vrubliauskas, kl. D 350

Herrin, UI.
M. Rovaitienė, kl. D 200

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

NORTTT SIDE - generaliu 
agentu yra K. Serpetis.

CICERO — generaliu agen
tu. yra V. šemetulskis.

WEST SIDE ir TOWN OF 
LAKE — generaliu agentu y- 
ra Brolis Vladas Cibulskis.'

BRIGHTON PARK — ge
neraliu agentu yra F. Gubys
ta.

MARQUETTE PARK — 
generaliu agentu yra St. Sta
niulis. '

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— generaliu agentu yra P.

bonas Albavičius, 20 kuopos §okjų rnOikykla, kur Rūta Apsvarstant bėgančius draugi, 
dvasios vadas kun. S. Jone- I okįnania §okti. Šoklų Ron-ljos reikalus, pradėjo valdy
ba ir Moterų Sų-gos vice pi- jvyks Little teatre, 218 bos narių nominacijų dėl 19-
rmin ir redaktorė S. Sakalie- Wahash Ave. 36 metų.
nė, taipgi “Draugo” redak
torius L. Šimutis. Daininin- 
kai-ės bus: Janušauskienė, E.: 
Rakauskienė ir Kudirka. Jau 
nos mergaitės atliks labai gra , 
žius šokius ir eiles. Tų pa
darys Panavaitė, Rasteinytė, 
Juškaitė ir F. Poškaitė. Ti 
kietai labai pigūs. Kitų kuo
pų narės prašomos rezervuo
ti vietas išanksto. Pašaukite 
tris dienas prieš bankietų ra
štininkę M. Panavienę, Pros- 
pect 43182. E. S.

tėvai yra 
jo žmona,

Rudis

Mažutės RūtosI
Juozas Rudis ir 
4167 Archer Avė. J 
ten užlaiko barbemę.

Nors mergaitė tiktai 5 m. 
amžiaus, lietuviškai kalba ko 
gražiausiai. Mąt, motina bū
dama didelėj patrijotė augina 
ir dukrelę lietuviškoj dvasioj, 
kad išaugtų į susipratusia 
lietuvaitę.

Valdyjfcjos nariai liko: J. 
Žurkauskas, pirm.; (V. Duo
ba, vice-pirm.; A. Linkus, 
nut rašt.; Ieva Lukošiūtė, 
fin. rašt.; ir S. Lachawich, 
ižd.

Po visų rinkinių raportas iš 
duotas iš ateinančio šokių va
karo Roicimo komisija susi
deda iš: J. Žibaus, J. Kirke- 
lio, K. Mikšaitės, B. Rustei
kaitės, ir A. Bardausko. Pra
nešta, kad balius bus 22 d. 
vasario m., subatos vakare. 
Šis balius bus Dr-jis metinis 
parengimas. Tikietų įžanga

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. YVASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JAUNA LIETUVAITĖ 
ŠOKA DIDMIESTY

IŠ DRAUGIJOS “LIETU
VOS ŪKININKO” SU

SIRINKIMO

ko susirinkimo 
Gruodžio 15 <j., West Side

svetainėj įvyko Draugijos 
“Lietuvis Ūkininko” priešme
tinis Susirinkimas, kurį atida
rė Tžr-jos pirm. J. Žurkaus-

Ruth Rudis (Rūta Rudis)
5 m. amžiaus, kurių šokimo 
žinovai praminė “child won- 
der”, gruodžio 26 d. paslro-
dvs šokiu koncerte, kurį duc-,’" * t" 7 *•______ _________ ______ kas. Rast. A. Linkus perskai-

_ • „v . tė pereito mėnesio nutarimusrie yra įstoję į vajų, uz at- c 
naujintas 1936 m. “Draugo” 
ir “Laivo” prenumeratas, ta
škai nebus duodami; jie, kaip 
ir visi kiti vajininkai, taškus 
gaus tiktai už naujus skaity-

BRIDGEPORT — generaliu tojus, skelbimus, parduotas
agentu yra P. Gudas. 

ROSELAND — generaliu a-
gentu yra M Misiūnas. , 

WEST PULLMAN — ge
neraliu agentu yra — St 
Raila.

0 Generaliams agentams, ku- meratos.

knygas ir t.t.
PASTABĄ. Į naujų skai

tytojų skaičių įeina ir visi tie., 
kurie prieš metus yra prenu
meravę viena ar kitų laikraš
tį ir po to ncatnaujinę prenu-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI-, 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemai ir savo BIZNĮ 
čionai.

Vajaus Vedėjas

Sekantieji vadybos nariai! 25c. Nariai neatsilankę, turės 
užsimokėti no 50 centų.

Taipgi nariai bus priimami 
Draugijom Dykai įstojimas 
bus nuo 16 metų iki 25 me
tų amžiaus. Nuo 25 metų iki 
40 metų, pusė įstojimo. Dr-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandoe kasdien nu" 9 Iki F 
PanedAIlo. Seredos Ir PAtnvčIo 

vakarais « Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic 0000

Waukegaa, Dl
A. J. Sutkus, kl. D.

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

Rockord, UI.
S. Keliotis, kl. D

Utica, N. Y.
J. Uždavinys, kl. D

Pi'ttston, Pa.
J. Makštutis, kl. D

Grand Rapids, Mich.
M. Grudliauskas, kl. D

Halsted Exchange 
National Bank

•»

X
/

*t*

rankų pakėlimu nubalsuoti ir 
išrinkti vienbasiai: S. Šlickai- 
tė, vice-pirm. II; K. Kikšai- 
tė, kontrolės rašt.; B. Kaza- 
nauskas, teisėjas; B. Žilienė, 
iždo glob.; Ieva Lukošiūtė, 
korespondentė; J. Gasparka, 
maršaka; D. Šlapelis, aplika
cijų išpildytojas.

Knygų peržiūrėtojai: S. La 
chawich, J. Žilius ir J. Pe
traitis. Valdyba beveik ta pa
ti kaip ir buvo 1935 metais, 
išskynus laidotuvių direk. S. '
Ijacbawich užėmė šiais metai* i 
iždininko vietų. Pereitais me- j 
tais buvo j. Zaura.

COAL 
ANGLYS

AUKŠTOS RŪŠTES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 

pavaduotoįas dčl Pocahontas: _ ___

Mine Run ................................................ $ 5.76 metų PIRKINYS.
Lump, Egg ar Nut ..................... 6.00 ___ __ . . _ __ , _ - ■_ n .

Screenings 4.75 PlPmiaUSiai MatVKlt BUICK
Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau ’ • _____________________ ___________

Kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais

Tel. KEDzie 3882

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Karas, kuris užkariavo šį kraštų. Nėra ko stebėtis, nes a- 
part puikios išvaizdos, geriausio veikimo ir aukštos koky
bės, šis Buick turi kiekviena moderniška patobulinimų, ko
kį galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936

0

0

0

0

0

0

VAJININKŲ DĖMESIUI

Einant nustatytomis vajaus 
taisyklėmis, vajininkams drau 
džiama atnaujinti “Draugo” 
ir “Laivo” prenumeratas se
nųjų skaitytojų tose Chicago 
kolonijose, kuriose randasi ge 
neraliai agentai, būtent:

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

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

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

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

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

ę I9th PI. and Halsted St. /

HIGH GRABE NORTHERN 
111,1501 S COAL

Best suKstltiite lor Pocalmnta^:
Mine Run ................................... $ 5.75
Lump, Egg or Nut ................. <1.00
Screenings ...................................... 4.75

Dtrect from the Mine. — 2 ton 
piinlmum.

(MII Oay or Nlglit
KEDzie 3882

Vartotų Karų Bargenai
-I'ipg ’SR. R Sedan. kaip naujas, garant.......................... .. . • 875
WfCK 'SIR, R Club Sedan 41. garant.. kaip naujas ...
TTUK'K '34. fi Sedan R7. pirmos rftSies, varant........... ..
RT'TCK '34. R Sedan 47. n6r geresnio, garant....................
PT'TCK '34. Club So<’nn 91-. labai pulkus, grarant...............
ni’tfK 'SS, R Club Sedan 91. tobulas karas.......................
BUICK '33, Rport Coune. 2-4 paša*. Svarus.......................
BVTCK '32. fi Coupe 96. tolulam stovy. ...........................
BVTCK '32, fi Sedan. labai pulkus karas............................
BVTCK '31. fi Sedan 67. Svarus karas toublam stovy .
BTTTCK '31, 7 Sedan. labai geram stovy. žema kaina. .
BUICK '29. B Sedan. geras karas bargeno kaina ...

745
725
005
705

545
805
425
275
205
05

CRANE

SUKYS - OOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE; YARds 5215.
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmos Morgičius

Priimam MrtnrISkn.. Bonus INU Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rfittes Insurance — Ugnies, VSaulos, Automobilių,

Stiklų Ir tL

(OI IN P. EWALD 
I OANS and INSURANCE

Icigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mnrtgičio arba 
apUraudos nuo ugnie0-, vėjo. etc., atsišauk

840 \\ est 33rd Street
TELEFONAS YARds 2790 arba 279l

KEIS! Učl(l SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
H.’Jsl'INĖ.IL

Mes turime puikiausi pasirinkimų vartotų BUICK karų mieste, 
visų modelių Ir madų. apkalnnotų greitam pardavimui. Plr- 
mlaitslal pamatykite šluos karus.
CADII.LAC '34, 5 Sedan. mažai važinėtas, kaip naujas.

garant., .........................................i.......... .. S 13A5
CAnn.LAC '32, S Sedan. puikus karas, kaip naujas.... 845
CAOTT.TjAC '29. Town Sedan. žemai apkalnuotas.............. 145
CHEVROLET '35. 2 Durų Sedan, negalima atskirti nuo

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

tas, garan............................................................. 745
FORD ’SR. 2 pasaž. Goupe. mažai vartotas, garant.... 586
I.A SALT-E *34. 3 Sedan. naujausios mados, tobulas gar., 875
T.A SALLE '31, fi Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
T,A SALLE '31. fi Sedan, labai gražiai Išrodo ............................825
T.A SALLE '30. B Sedan, geras karas, žema kaina .... 105
LINCOLN '80. fi Sedan. apkalnuotas pardavimui, geram

stovy......................................................... .. 245
OT,r>S STX '34. B Sodan. Trunk. kaip naujas, garant.. .. 545
PACKARD '32, 7 Sedan, puikiam stovv. žema kaina, 875 
PONTIAC 'Sfi. R Sedan. Trunk. NAUJAS KARAS, ne- /

vartotas ...................................... DIDELIS SUTAUPVMAS
TERRAPLANE '34. S Sedan. mažai vartotas, Išrodo

naujas .......................................................... 426
TERRAPLANE '38. B Sedan. tobulam stovy ................ 876

Puikiausias atakas vartotų karų kok| dar esame slfllę. Kiek
vienas tobulai Išrodo Ir veikta. Kainos iemeanAa negu bile 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais iSmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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