
DRAUGAS
nSNATINIS TACTCtS 
TIKTniNfia MINTIES 
TVVIV MENKUTIS 
RIKOJ K.

So A 
Telefonu: Canal

OOP!
7790

DRAUGAS
THE MO8T nrrbtTRNTUli 
UTHUAMIAM DAILI OI 
AMERICA.

IN TWO PARTS■ astSBB -
LITHUANIAN DAILY FRIEND PART ONE

No. 279
■Draugas,'J *334 So. Oakley Avenue, OKTOAOO, ILUMOtt PIRMADIENIS, LAPKRIČIO-NOVEMBER 26 D.,’ 1934

80 A 0 O P T BHTBRHD A» MD0O1CD-C1AA* MATTRR MA ROM >£ 1»X», AT CHICA<K>. ĮUJHOIB ONDgR TH» ACT OT MARCB «. «** METAI-VOL. XVin

KELIAMAS RYTU LOKARNO KLAUSIMAS
PRANCŪZIJA ATSAKO 

LENKAMS Į JŲ NOTĄ

PAGERBIAMAS KUN. SERRA

Taip pat užgina militarinį 
sutarimą su sov.

8« £

NACIAI SEKIA 
TAIKŪS SU 

PRANCŪZIJA

VYKDOMA DIDELE ADTOMOBH 
GAMYBOS PROGRAMA

Iki Kalėdų 100,000 darbininkų 
daugiau gaus darbą

PARYŽIUS, lapkr. 24. — 
Prancūzijos vyriausybė pa
siuntė notą — atsakymą Len 
kijai rytų valstybių Lakamo 
pakto reikale. Lenkija kituo- 
met, norėdama išsisukti nuo 
to pakto, Prancūzijai pasiun
tė notą ir tarp .kitko padavė 
tokią priežastį, kad ji nieku 
būdu negalinti garantuoti Če 
koslovakijos ir Lietuvos šian 
dieninių sienų.

Prancūzija dabar atsako 
jai, kad tų sienų negarantavi- 
mas yra Lenkijos reikalas. 
Tačiaū Lenkija vis gi priva
lo pageidauti, kad rytinėj Eu 
ropoję gyvuotų pastovi .tai
ka. Rytų, Lokaruo. sutartimi, ' 
kuri būtų padaryta dešimčiai 
metų, taika būtų užtikrinta ir 
visai Europai, -pažymi Pran
cūzija,

Sov. Rusija, Prancūzija ir 
T. Sąjunga garantuotų visų 
valstybių sienas, įėmus Len
kiją. Jei Vokietija prisijung
tų prie rytų Lokarno, ji tu
rėtų pasižadėti nekliudyti 
Lenkijos sienų.

Kad Lenkija nenori garan
tuoti Lietuvos sienų, tas pa
eina iš lenkų sutarimo su na
ciais pasidalinti Lietuvą pa
sitaikius tinkamai progai.

Be to, Prancūzijos vyriau
sybė griežtai užgina, kad ji 
būtų padariusi bet kokią mi- 
litarinę sutartį su sov. Ru
sija prieš Vokietiją. Prancū
zija pareiškia, kad ji nė ne
gali daryti tos rūšies sutartį, 
kadangi tuo keliu pakenktų 
Lenkijai, kuri vis dar yra 
Prancūzijos sąjungininkė.

VIENA, Austrija, lapkr. 
24. — Serbų vyriausybė įs
kundė Vengriją T. Sąjungai 
pareikšdama, kad Vengrija 
yra kalta už karaliaus Alek-I
Sandro nužudymą. įdavė for 
malu kaltinamą.

Italija gi atsako, kad jei 
kalta Vengrija, tai ne ma
žiau yra kalta ir Jugoslavi
ja, kurios ribose taip pat te
roristai turi gražios prieglau 
dos.
• Sužinota, kad serbai, prieš 
įduosiant T. Sąjungai kaltini
mą prieš Vengriją, parėdė, 
kad Jugoslaviją apleistų visi 
austrai naciai. Bet šie pasta
rieji neturi kur eiti. Austri- 
jon grįžti negalima, o Vokie
tijos naciai nebepriima jų į 
savo kraštą.

Šiuos austrus nacius Jugo 
slavijoje išlaikė Vokietijos
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NACIAI YRA VIUUGINGI,
PRANCŪZAI TAI ŽINO

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Vokieti jos propagandos mini 
steris dr. J. Goebbels, kalbė- 
damas Berlyno sporto rūmuo 
se, kur buvo susirinkę apie 
15,003 vokiečių pareiškė:

“Mes stengsimės kiek tik 
bus galimybės, kad iš naujo 
susitaikius su Prancūzija.”

Jo pareiškimas palydėtas 
triukšmingais aplodismen-

DETROIT, iiich., lapkr. 
24. — Automobilių gaminto
jai, kurie sudaro vieną di
džiausių pramonių šiame kra 
šte, pradeda vykdyti naują 
automobilių milžiniškos garny 
bos programą.

Automobilių pramonė yra 
ypatinga tuo, kad ji nereika
lauja paramos iš vyriausybės, 
kaip to reikalauja bankai, že
mės ūkis, geležinkeliai ir ki
tos kelios pramonės. Automo-

tais. Ir tas reiškia, kad Vo-.bilių gamintojai yra nepri- 
kietija netolimoj ateityje gal klausomi, sėkmingai persirita

San Franctaco arkivyskupas Hanna' laiko šv. Mišias 
atviram ore bažnyčios priešakyje, San Rafael, Gal. Tuo 
būdu pagerbiamas kun. Junipero Serra, pirmasis katalikų 
misionierius Kalifornijoj. Šiemet sukako 150 metų kaip 
miręs tas misionierius.

naciai. Matyt, juos ir toliau 
išlaikys.

Čia atvyko Vengrijos pręm 
jeras Goemboes. Austrijos 
vyriausybė paskelbė, kad Au 
atrija stovi už Vengriją. Ir 
Italija remia Vengriją, kūną 
be jokio pagrindo puola Ju-į 
goslaviją valdantieji serbai.

Kai kas yra nuomonės, 
kad Prancūzija stumia serbus 
kovoti prieš Vengriją.

U. S. KATALIKAI PLANUO 
JA VEIKTI PRIEŠ 

MEKSIKA

VOKIETIJOJ SUVARŽY
TAS ŽODIS

ir vėl susidraugaus su Pran 
cūžija.

Giliau protaujantieji žmo
nės tačiau nemano, kad tas 
įvyktų, kadangi Vokietijos 
naciai yra vii ingiai, o pran
cūzai tai žino gerai.

per šį sunkų krizį ir nuolat 
daro pažangą.

O Ši pramonė lygiai kaip 
ir kitos yra slegiamos dide
liais vyriausybės mokesčiais. 
Nežiūrint to, pradeda išvysty

IŠKELTAS AIKŠTĖN DIDE 
LIS SUKČIŲ SANKALBIS

DARBO SĮLY60S AUTO
MOBILIŲ PRAMONĖJE
WASHINGTON, lapkr. 24. 

— Matyt, automobilių pra
monėje darbo sąlygos yra la
bui prastos, jei prezidentas 
Rooseveltas įsakė tai visa iš
tirti ir jam pranešti.

INSULUS PRIPAŽINTAS 
NEKALTO

Federalinio teismo prisie
kę teisėjai šeštadienį po dvie 
jų valandų svarstymo pripa-

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Hitlerininkų teismas nubaudė 
tris mėnesius kalėti S. Wul- 
ką, žydę siuvėją, 7 vaikų mo
tiną. '

Ji vienai moteriškei vokie
tei siūlė pirkti drabužį ir pa- 
'žymėjo, kad dabar yra pro
ga įsigyti tikros gelumbės 
drabužius, nes artimoje atei
tyje visi drabužiai bus nopie- 
riniai.

Jos kalbą nugirdo nacis ir 
ji už tai patraukta teisman 
ir nubausta. Teisme pažymė
ta, * kad tos rūšies kalbos yra 
kenksmingos valstybės gero
vei.

NEW YORK, lapkr. 24.— 
Katalikiškas savaitraštis Tab 
Iet rašo, kad U. S. (J. Val
stybių} katalikai planuoja su 
kelti boikotą Meksikos pre
kėms taip, kaip žydai yra pa
darę su Vokietija. Sako, tas 
bus daugiau vykusis protes
tas prieš Meksikos vyriausy
bę, kuri persekioja katalikus, 
nėgu visi kiti ikišiol pareik
šti protestai.

Tabjet mano, kad prie šio 
katalikų boikoto prisijungs ir 
kiti krikščionys nekatalikai ir 
žydai, kurie turi katalikų 
užuojautos.

IR ŪKININKAI PRAŠO 
ELEKTROS ŠVIESOS

SUOM1JA — SĄJUNGON

KAUNAS, 
tinių sferų

giamos dideliam darbui ma
šinerijos ir viskas, kas reika
linga dideliai gamybai.

Pereitą rugsėjo mėnesį au
tomobilių pramonėje, išėmus 
H. Fordo fabrikus, dirbo 
134,876 darbininkai, o šiemet 
gegužės mėnesį — 206,956 
darbininkai.

Apskaičiuojama, kad 1934 
metais bus pagaminta dau
giau kaip 2,800,000 automobi
lių ir trokų. Tai bus apie 42 
nuošimčiai daugiau palyginus 
su 1933 metų gamyba.

Iš automobilių gamybos 
apie 5 milijonai žmonių turi 
tiesioginį ir netiesioginį pra
gyvenimą, šin skaičiun įėmus 
Vieškelių išvedimo darbinin
kus. Nes jei nebūtų autoroobi

ti gamybos programą. Jau dir lių, nebūtų reikalingi šiame 
barni nauji 1935 metų mode- krašte kietųjų vieškelių tihk-

NACIAI KALINA 
AMERIKIETĮ

BERLYNAS, lapkr. 24.
Naturalizuotas U. S. pilietis 
Richard Roiderer jau kelin
tas mėnesis laikomas Muni 
cho kalėjime. Kaltinamas už fceiįu pęr suktybes pasi 
“ išdavikiškumą. ’ ’ Jis suim- daryti milijonus dolerių i- 
tas jam apleidžiant Vokieti- , pagaliau likviduoti biznį, 
ją. Pas jį rasta 180 dol. auk
su. Pinigai konfiskuoti ir jis* Keletas sankalbininkų jau 
•pats kaltinamas už aukso I Eu“n^a’ 0 ^Ki '^ar spkami. 
tnrageliavinų iš Vokietijos.! Sankalbininkų planas, tavo 
Tai sunkus nusikaltimas.

RASEINIAI. — Žiobrinin- 
kų kaimo kai kurie turtinges
ni ūkininkai jau seniai rūpi
nasi įsivesti iš Jurbarko sto
ties elektros šviesą. Miesto 
taryba taip pat jau seniai 

.buvo nutarus tą prašymą pa- 
| tenkinti, bet kažin kodėl ta 
'nutarimo vykdymo ūkininkai

žino S. Insullį nekaltu už/Suomijos valdančiuose šluok-'

liai su įvairios rūšies pageri
nimais. Gamintojų agentai 
daug dirba, ieškodami naujų

lai.
Be kitko, automobili pramo 

nes darbininkai yra geriau

Susekus suktybes Amalga- 
mated Trust and Savings tinę automobiliai 
banke, 111 W. Jackson buL,
iškelta aikštėn didelis sukčių

t •
sankalbis užgrobti Abrahain 
Lincoln Life Insurance kom
paniją, Springfielde, UI.,

rinkų ne tik savo krašte, bet j apmokami, negu kitų pramo 
ir svetur, kur nėra prasipla-

ir

ir

Patirta, kad prieš Kalėdas 
į automobilių pramonę bus 
priimta apie 100,000 darbinin 
kų daugiau. Šiandien kol kas 
patvarkomi fabrikai, paren-

Kalinys yra bl-ogai maiti
namas. Jis prašo, kad naciai 
už jo konfiskuotus pinigus 
nupirktų maisto. Bet tai tuš
čias prašymas. Iš pradžių jo 
senutė motina šelpė jį. Po 
to naciai prispaudė ir jų. 
Konfiskavo kai kuriuos turin 
čius vertę daiktus. Pagaliau 
senutė pakliuvo vargšų prie- 
glaudon.

O U. S. pilietis taip ir varg 
sta nacių kalėjime. Naciai ig 
noruoja Amerikos reikalavi
mus, kad areštuotasis veikiau 
būtų statomas teisman, arba 
būtų paleistas.

tas, kad per suktybes išgau
tais iš minėto banko pinigais 
pagrobus savo kontrolėn tos 
apdraudos kompaniją.

STATYS KITĄ RADIJO 
STOT|

— Iš diplomą->'vis negali susilaukti. Tur būt 
patyrėme, kad 'laukiama žiemos f

pašto naudojimą išnaudojimo' sniuose paskutiniu laiku įsi-[ WARM SPRINGS, 
tikslais. Įgalėjus tendencija prisidėti lapkr. 24. — Edsel Fordas

Taip pat išteisino ir visus prie Pabaltės valstybių sąjun' atlankė čia prezidentą Roose

Ga.,

16 kaltinamųjų. 'gos. voltą.

10 ŽUVO SULUŽUS 
PASTOLUI

KAUNAS. — Dabar Lietu 
voje yra tik viena Kauno ra- 
dio stotis. Tačiau kylant ra- 
dio reikalams Lietuvoje, atsi
rado būtino reikalo pasistaty
ti antrą siunčiamąją radio 
stotį. Iš pradžių ji buvo ma
noma statyti Panevėžyje — 
vėliau Šiauliuose. Dabar ga
lutinai nutarta radio statį 

• statyti Klaipėdoje. Lietuvos 
paštų valdyba jau ruošiasi 
šios stoties statybai. Klaipė- 

idoje radio stotis yra būtina.
(BRIUSELIS, lapkr. 24. —‘Daugelis to krašto gyventojų 

Čia rengiama tarptautinė pa 
rodą. Statomi trobėsiai ir ki
ton patalpos parodai. Belgų

KUN. COUGHLINO ORGA
NIZACIJA - DARBININKŲ 

ŠALININKĖ
WASHINGTDN, lapkr. 24. 

— Žinomas per radiją kalbė
tojas kun. C. E. Coughlin čia 
viešėjo keletą dienų. Jis turė
jo pasitarimų su kai kuriais 
'senatoriais valiutos reikale. 
Kun. Coughlin reikalauja, 
kad doleris dar daugiau būtų 
savo verte sumažintas ir pi
nigų apyvarta padidinta.

Jis pareiškia, kad jo orga
nizuojama organizacija Na
tional Union for Sočiai Jus- 
tice pirmiausia sukels kovą 
prieš organizaciją American 
Liberty league.

Kun. Coughlin sako, kad ši 
organizacija turi “karo fon
de” apie 700,000 dol. Ben
drai su kitomis sau lygiomis 
organizacijomis ji nori ir jau 
mėgina sugriauti NRA ir pa-

nių darbininkai.

Detroitas skaitosi automo
bilių pramonės centras. Kol 
kas čia nėra darbo iš kitur 
atvykusiems darbininkams. 
Yra pakankamas nuosavų 
darbininkų skaičius.

žavimo ruožais. Darbininkai 
privalo nepriklausomai susi
organizuoti, kad nebūti pra
monės kontrolėje ir podraug 
nebūti antagonistais pramo
nei.

Kun. Ooughlino organizaci
jos abelnoji programa tokia:

“Mes griežtai stovime už 
tai, kad darbininkai ir Ūki
ninkai nebūtų paduoti finan
sininkų ir pramonininkų ma 
lonei.”

CHICAGOS BEDARBIŲ 
PROTESTAS

Bedarbių demonstracija įvy 
ko Chicagoj šeštadienį. Kelio 
lika tūkstančių dalyvavo ėji
me keliomis gatvėmis. Matėsi 
ir raudonų vėliavtf. Policija 
nesikišo ir viskas užsibaigė 
ramiai.

Bedarbiai protestavo, kad 
jiems mažinama duodama vie-

skyriaus vienoje salėje sulū
žo metalinis pastolas. 10 as
menų žuvo ir 18 sužeista.

turi radio imtuvus ir daugiau j kenkti dolerio dovaliuacijai. j šoji pašalpa. Protestavo, kaip 
Negalima leisti, pareiškia' daug įvairaus maisto naiki- 

kun. Coughlin, kad NRA bū- i narna visame krašte, o milijo- 
tų paneigta ir įmesta gurbą n. 'n ai žmonių turi alkti. Reika- 
NRA turi būt tobulinamas,' lavo darbo, arba didesnės pa- 
ypatingai darbininkų unijoni-('šalpos.

klauso Vokietijos stočių, ne
gu Kauno. Tai yra todėl, kad 
Kaunas yra toliau ir Kauno 
radio - stoties transliacija 
daug blogiau girdima.



a P R A V O A S Pirmadienis, lapkr. 26 d., 1934

“DRAUGAS”
ileina kasdien, Uskyruu aekmadlenlua

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybės*: 
Matams — $6.00. Pusei matų — $$.$0; Trlias mėnastams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kltoss vatatybėM

C’ jiutąerata: Metams — $7.00; Pusei’ metų — $4.00. pija — 41c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųilna, 

>1 neprašoma tai padaryti Ir neprlsluadlam* tatai tik*- 
lul p*6to ženki y.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vaL

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

“DRAUGAS”
LITHDANIAN DAILY FRIEND

Pnblished Daily, Except Sunday.
■UB8CR1PTION8: One Year — $0.00; filx Montbs 

— $3.50; Three Montbs — $2.00; One Month — 75 c. 
Kurope — One Year — $7.00; Slx Montbs — $4.00; 
Copy — ,02c.

Adrertlblng m ’ DRAUGAS” brln<*

<<
▲dvertlsinc ratas cit appUaatlon.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI "

“DARBININKAS” APIE “DRAUGĄ”

bet jei kas pakliudo katalikų principus tai 
jis be atodairos stoja kovon už tiesų su bet 
kuo, ar tai būtų artimiausias kaimynas, ar 
koks apsimetėli* neva - katalikas. Žinių pa
tiekime “Draugas” išlaiko tikslų sumanu
mų ir skubotų moderniškumų, nepraleisda
mas nė mažiausios vertos pažymėti žinutės. 
Kas skaito “Draugų”, tas gali puikiai nusi-

KAIP DIRBO G. P. U. surado, kad jau 1919 m. rugp. 
mėnesį atsiųstas raštas juos 
paleisti ir kad apie 10 mė-

ųpylinkėse atskira bičių šei
ma per metus gali prinešti li
gi 100 kilogramų medaus. Ge-

(Pabaiga) , Voroneže areštuotiesiems iš-
Kaip ėjo tardymai ’| M«*Uvo akis nuplaustą

Sunkus kalėjimas - tai tik 7° ausl\no“8’ lydavo kau 
. . . . , , lūs, narstydavo sųnanus, nu-malonumks prieš dar sunkės- * J •

manyti, kas dedasi plačiam pasauly. Jo ve-.nius tardymus. Štai keletas
darnieji straipsniai ir gausūs ir gabūs. Ka-
dangi jie rašomi kasdien ir tai dar po kele 
tų kiekvienam numery, tai galima įsivaiz
duoti, kiek sunkaus ir įtempto darbo turi jo 
leidėjai. Atsižvelgiant į tuos milžiniškus 
“Draugo” nuopelnus mūsų išeivijai, mums 
malonu jam palinkėti susilaukti dar ne vieno 
jubiliejaus.

LIETUVOS - LATVIJOS DERYBOS

nėšių jie prasėdėjo kalėjime riausiai bitininkystė Lietuvo- 
tik per neapsižiūrėjimų... je yra išsiplėtusi Mariampolės, 

Kitų kartų kalėjime kilo pe- Vilkaviškio, Kėdainių ir Bir- 
štynės. Kalėjimo viršininkas žų apskričiuose. Lietuvoje yra 
nutarė vienų kalinį nubausti keliolika ir labai stambių bi- 
Pažiūrėjęs į jo bylų ir pama- tininkų, kurie laiko apie 200

pav.: Mokytoja Dambrovskaja Į6Pia^ftv<> a"tpetes tė, kad į jų įsiūtas raštas, kad bičių šeimų. Vien tik Kauno
buvo tiesiog išniekinta, josL*!* i V<L--°Vlu.U jau mėnesiai kaip reikia jį mieste yra daugiau, kaip 300 

išleisti iš kalėjimo. Metropo- ,bičių šeimų, nors pačiame mie-penkiaragę žvaigždę. Kitus ki
šdavo į verdantį vandenį čre- 
zvičaikų namų pirtyse, tam

Latvija, kaip žinome, rugsėjo mėn. nu
traukė ligšiol vėliausių prekybos sutartį su 
Lietuva. Pranešdama apie šitų savo žingsnį, niavire tardant buvo vartoja-

kūnas surėžytas peiliu. Jos 
pirštai s u spaudyti replėmis.

Karininkų Terechova pagul
dytų du čekistai traukė ui 
galvos, du už pečių, o penk
tasis geležimi mušė per kak 
lų. Kaukaze tardant, buvo va
rtojama geležinė pirštinė, ko- . . A . ,, , . , , Kitoje vietoje buvo atrastų suna sudavus atsirasdavo dau-i.v , . . , ,v . , :įssukinetom rankom arba ko-gybe žaizdelių;: Jos ilgai pū-,. ,_ i jomis, sulaužytais kaulais, įs- liuouavo, negydavo. Taip, pav.v 
buvo tardytas Lebavinas. Ar-1

lito Baniamino byla tęsėsi 30 ste bitininkystė nelabai apsi- 
poeėdžių. Visų laikų jis buvo moka, nes Kauno apylinkės

tyčia padarytose; nuplikintie- kantru8 Veiaa|ais į jis’ turtingomis ganyklomis nepa-
nis nuplėšdavo odų nuo ran
kų ir mirštančius -išmesdavo 
laukan į šaltį. Kitiems vėl pil
davo į burnų ištirpyto švino.

kalbėjo: ,-i sizynn.

Lietuvių Darbininkų Sųjungbs laikraštis 
“Darbininkas” “Draugo” jubiliejaus proga I pasiruošimų,

Latvija pasiūlė Lietuvai tuojau sudaryti nau
jų prekybos sutartį. Lietuva sutiko. Po neil-

‘Tsb.” žiniomis, į Kaunu
taip rašo:

Lapkričio 16 d. “Draugas” apvaikščiojo 
sidabrinį savo darbuotės jubiliejų, nes jau 
sukako 25 metai nuo jo įsikūrimo. Tai gra
žus amžius bet kokiam laikraščiui, ypačiai 
katalikiškam ir dar gi Amerikoje, kur nė 
anglų kalboje leidžiami laikraščiai vis sun
kiau ir sunkiau alsuoja dėl mažėjančios pre
numeratos, nes mūsų išeivijos pajėgos, deja, 
vis smunka ir mažta. “Draugas” dar, ačiū 
Dievui, gyvuoja gerai ir tarpsta, nes iš sa
vaitraščio vilto dienraščiu, ir tai rimčiausiu 
ir turiningiausiu.

“Draugas”, kaip ir kiekvienas geras da
rbas ar geras žmogus, gimė ir augo sunkiuo
se varguose, bet vargas, kaip pasirodo daug 
kų sveria tiek žmogaus, kiek ir laikraščio gy
venime. “Kas nematė vargo, tas niekam ne
vertas”, — sako žmonės ir tai sako toki, 
kurie ant savo pečių yra ištyrę,1 “ kiek bė
dos svaras kainuoja”. Vargas silpnesnius nu
slopina. bet stipresniems eina į sveikatų. Taip 
buvo ir su “Draugu”. Jo pasirodymų neka
talikiška spauda pasveikino labai nepalan
kiai, jo pirmųjį redaktorių a. a. kun. A. 
Kaupų apipylė šmeižtais. Bet kun. Kaupas 
buvo stambaus kalibro žmogus. Rašto gabu
mais jis viršijo visus ir jam nestigo pajėgu 
ne tik atsikirsti, bet ir pereiti į atakų , ir 
pastatyti katalikybės priešus nemalonioj ir 
net pajuokiančioj šviesoj. Literatiniu atžvil
giu jis skubiai pastatė “Draugų” į priekį. 
Tačiau medžiaginė laikraščio dalis visuomet 
šlubavo. Nedaug kų pagelbėjo jo nakrausty- 
mas iš Vilkes • Barre į Chicagų. Tik paėmus 
*4Draugų” Tėvams Marijonams, jo padėtis 
tiek pakitėjo, kad bematant virto dienraščiu.

Šiandie “Draugas” yra neužginčyjamas 
katalikų vadas. Jo pozicija stipriai katali

atvyko Latvijos atstovai, kurie čia pradėję 
prekybinius pasitarimus.

Ekonomines derybas atidarė Lietuvos už
sienių reikalų ministeris Lozoraitis. Latvijos 
delegacijai pirmininkauja, ilgų laikų buvęs 
Latvijos pasiuntinys Kaune, o dabar Taline, 
Liepinš, o Lietuvos delegacijai vadovauja fi
nansų ministerijos direktorius Norkaitis.

Manoma, kad šios derybos pasiseks, nes 
tarp abiejų kraštų ypatingų klausinių dery
bose nebus svarstoma. Tai, teisingiau sakant, 
bus tik papildymas ar pakeitimas ligšiol vei
kusios prekybos sutarties. Jau iš pačių pra
džių tarp abiejų šalių matyti geras noras e- 
konominius reikalus sutvarkyti. O tas da
bar yra daug lengviau, ypač. pasirašius pa
garsėjusių Lietuvos, Latvijos ir Estijos glau
desnio bendradarbiavimo sutartį.

VYBK BUČIO DARBŲ VAISIAI

/
J. E. vysk. P. Bučio pasėtoji Amerikoj 

stačiatikių tarpe tikėjimo sėkla duoda vai
sių. Pereitais metais J. E. vysk. P. Būčys 
priėmė *į Bažnyčių stačiatikių nom. arkivys
kupų Vladimirų Aleksandrovų, o šiemet — 
New Yorke kun. Jonas Corbett, New Yorko 
arkivyskupo įgaliotas, priėmė į Bažnyčių ar
chimandritų Barnabų Skinbushu (t. y. Rau
donųjų Lapę).

Archimandritas Barnabas yra filosofijos 
daktaras, indijonų kilmės stačiatikis, žymus 
indijonų kilmės, praeities žinovas. Bronte tu
ri turtingų indijoniškų senienų rinkinį. Jis 
daug dirbo amerikiečių pravoslavų tarpe, nes 
buvo arkiv. Apolinaro sekretorius. Nuo 1931 
metų jis rengėsi pereiti į Kat. Bažnyčių, daug
kartų kalbėjosi su J. E. vysk. P. Būčių ir 

kiška. Noimaliai “Draugui” visi draugai, •' galop, tiesų radęs, padarė išganingų žingsnį.

Sielos Paguoda
(Pabaiga)

Vos neskilo galva. Pamažu pastebė
jau, kaip trynėsi apie mane gyvenimo vy
liai, kaip gaišo net mano nuosavus sąna
riai, kaip gniužo ir lyg trūkinėjo besi
blaškančios mano mintys. Ar aš mirštu, 
po to paklausiau savęs, sukaupęs pasku
tines jėgas, bet po valandėlės aš jau nu
jaučiau, koks gali būti skirtumas tarp 
gyvenimo ir mirties, nutrūko mano min
čių gija, užmiršau, kas man rūpėjo, ne
jaučiau savęs ir nesijaučiau savyje. Ta
kiau aš nebuvau niekas. r

I
Kuo aš buvau, ir pats nežinau ir, gal 

būt, nepataikyčiau apsakyti. Juk žodis — 
tai tik nublukęs atspindis tos siūbuojan
čios silpnos liepsnelės, kuri vadinama mi- 

’ Ttimi, protas — tarsi pagadinti vargo
nai, kuriuos veltui dumia už karties pa- 

'•męs žilas senelis ir kuriais veltui groja

mas diržas, kuriuo spausdavo 
pirma apjuosę galvų šriubu.

Kartais tardymas būdavo y- 
patingai sudėtingas. Pav., pa
šaukdavo kalinį, pasodindavo 
į automobilį ir vežiodavo po 
miestų: “Žiūrėk, — kalbėdavo 
čekistai, — kaip malonu lais
vėje. Išduok viską, išduok 
draugus, ir tu būsi laisvas”.

Ir vėl nelaimingųjį, kurie 
jokio priešvalstybinio darbo 
draugų hežinojo, veždavo į ka
lėjimų. Jam liepdavo kasti sau
duobę, užrišdavo akis ir iš-1, Negeresnė tvarka buvo ii 
šaudavo, bet... Rūsčiais šovi- Į teismuose. Labai dažnai kal
niais. Taip įbauginę, vėl ve- tinaniasis buvo nuteisiamas už

daužytais dantimis, nupiausty- 
tomis nosimis, ausimis.

Dar tame pačiame Vorone
že kalinius mesdavo į statines, 
kurių viduje buvo prikalinėta 
vinių. Buvo rastas vieno ku
nigo lavonas su spygliuotos 
vielos vainiku ant galvos 
Charkove budelis Sajenko pa
sižymėjo savo vikrumu skal- 
puoti galvas — (nupiaut plau
kus su oda) ir rankas). Ekate- 
rinoslave sugalvojo būdų su
ploti galvų su pagalba bloko.

ir sprendimų 
vykdymu

žiodavo po mieštų, siūlydami 
prisipažinti arba išduot. Taip 
buvo kankinami visai nekalti 
žmonės.

Kartų vienų gruzinų prira
kino kalėjimo rūsy prie sie
nos ir, ragindami jį išduot ka
žin kokias neva jam žinomas 
paslaptis, jo akivaizdoj sušau
dė 17 žmonių. Galop sušaudė 
ir jį patį.

būdavo tardytojų ir moterų. 
Taip, sakysim, kaimietis Ale- 
chlmas, Barisogalevskos aps
krities, buvo tardytojos Kir- 
sanovskos muštas. Jam liepė 
padėt ant stalo rankas, o jis 
per rankas mušė revolverio 
kotu. Vėliau jį pastatė prie 
sienos ir šaudė į jį apie gal
vų, ausis. Taip kankintas Ale- 
chimas mirė.

Blagovieščenske karininka-

akių. Jis nei pats, nei per ad
vokatų negalėdavo pasiteisin
ti. Ilgai tirti bylas nebuvo lai
ko. Būdavo atsitikimų, kad 
teismas per 2 — 3 vai. pa
smerkdavo sušaudyti apie po
rų tūkstančių žmonių. Taigi, 
teismas teisingumu nesirūpin
davo.

Kartų vienas socialistas re
voliucionierius žuvo nuo bol
ševikų rankos. Jo žmona va
žinėjo jo ieškodama. Jų suė
mė ir ilgai laikė kalėjime be 
teisino. Kiekvienų naktį ji 
manė kad jau jų ves sušaudy
ti. Ir tik po metų teismas pa
skyrė jai du metu koncentra
cinio liogerio. Greit jų visai 
paleiuo, bet kiek ji prfsikan- 
kino belaukdama teismo.

1920 m. spalių mėnesį Bu- 
tyrių kalėjime kaliniai paskel-

ms kalė gramafonų adatas j | bė bado streikų, reikalaudami, 
panages, lupinėjo akis, narstė j kad jiems išduotų kaltinamų- 
rankų ir kojų sųnarius. I jį aktų. Atvažiavęs tardytojas

Eolo arfa, kurių veltui pučia smarkūs vė-1 Jaučiau, kaip kurčiai kankinasi kiekvie- 
i jo dvelkimai, nes ji visada skamba vie- į nas akmenėlis, vandens lašelis, kaip ato- 

nodai ir visada klaidingai, atmintis — miškai susijungia, išsidėsto ir išsiskirsto 
kiekviena negyva, beginklė materija sle
giant elastingam pasaulio spaustuvui. 

Pagaliau, aiškiai pajutau, kad pašė
lęs vėjo ciklas išplėšė mane iš tos baimių 
baimės nasrų, kad pamažu atgaunu šu

tai tarsi sudaužytas ir senas veidrodis, 
kuris visokius vaizdus klaidingai rodo ir 
maišo, įgaubia ir išgaubia.

Aš tik neaiškiai atsimenu, kad ta bū
sena nebuvo man visai nežinoma. Du 
kartu savo gyvenime grūmiausi su baime, 
su ta baisia būsena, kai, šalia kažko ne
suprantamo, viršprigimto, purtosi mūsų 
kūnas, kaip kulkosvaidis plaka širdis, ne
veikia protas, sula gyslose kraujas, gal
voj šiaušiasi plaukai.

Tokia baimė, tik daug didesnė, žiau
resnė ir šiurpulingesnė, buvo tada mane 
apnikusi. Jaučiau, jei tai galima jausmu 
pavadinti, lyg didžiausių viršprigimtų sie
los ir kūno siaubų, ruošiantį kurtų, kaž
kokį tųsų skausmų, kurio visai negalima 
ir suprasti, lyg nesuprantamų, blaškantį

- Esu nekaltas. Savo Širdį, Lietuvoje B bįHlJ vidutioii. 
aš atidaviau rusų visuomenei, • met|ls WUIlama apj,
savo sielų - Dievui, o su ma- 6no>00u kilogranuJ nicdaus ir 
no kūnu darykite kų norite. apic 45jWW kUagraIn, TaJka

Taigi, iš tekos kalėjtiuų ue- Taėkas perdirbamas

į dirbtinius korius, gaminamirangiai išleisdavo nekaltuo
sius, užtat greit žudydavo.

Skerdynės
Bolševikų žudymų negalima 

vadinti žudymais, nes žmogų 
jie laikė lyg gyvuliu. Net ir 
“skerdimas” būtų per švel
nus terminas, nes, jei skerd
žiamas gyvulys, tai vis su rei
kalu, o Rusijoj ne taip būta. 
Štai keletas įvykių 1918 m 
Tagankos kalėjime pačių pa
maldų metu išvedė kelis areš
tuotuosius iš koplytėlės ir su
šaudė. Paėmęs valdžių, Leni
nas paskelbė, kad mirties bav. 
smė panaikinta. Vieno kalėji
mo sienoje kaliniai paliko į- 
rašų:

— “Mirties bausmės panai
kinimo naktis virto kruviną
ja naktimi”.

BIČIŲŪKISLIE1UVOJE
Bitininkystė Lietuvoje jau 

buvo plačiai žinoma ir prieš 
karų. Retai kuriame didesnia
me ūkyje nebūdavo bičių ir 
bityno. Bičių naudų jau ir ta
da Lietuvos ūkininkas įverti
no. Tačiau bitininkystė žymiai 
išsiplėtė nepriklausomoje Lie
tuvoje. Bičių augintojai suda
rė tarp savęs draugi jų. Jon į- 
eina visi beveik Lietuvos bi
tininkai.

Dabar skaičiuojama, kad vi
soje Lietuvoje, drauge su Klai 
pėdos kraštu, yra apie 150,000 
bičių šeimų. Vienas bičių avi
lys vidutiniškai duoda per me
tus 4 kilogramus medaus. Bi
tininkystė Lietuvoje apsimoka 
tose vietose, kur yra geros ga 
nykios, ir daug liepų. Tokios?

Ne tam Uii ir prigimtus galingiausiai 
žmogų apginkluoja, kad jis pasyviai pa
siduotų fatališkam likimui ir tinginiautų 
karčiame kančių klane, bet kad platintų 
sąmoningumo, šviesos ir mokslo karalys
tę, nes tik čia glūdi išsivadavimas!...

medasukiai. Taip pat yra iš
siplėtęs ir bitėm aavilių ga
minimas.

LIETUVOS VALDININKAI 
TURĖS NUPIRKTI 
200,O0flŽ4SV

Neseniai Lietuvos ekonomi
stų tarpe buvo kilęs sumany-•
mas priversti valdininkus pi
rkti iš ūkininkų žųsis, nes jų 
išvežimui sumažėjus, žųsys vi
sai atpigo ir ūkininkai neturi 
kur jų dėti. Dabar šis suma
nymas jau virto tikrenybe. 
Lietuvos ministerių kabinetas 
nutarė, kad ik gruodžio 24 die
nai kiekvienas valdininkas ar
ba valdžios žinioje esančių į- 
staigų tarnautojas, privalo nu
pirkti tiek žųsų, kiek jo alga 
turi kategorijų. Už žųsis ūki
ninkams nustatyta mokėti 5 
litus. Kad valdininkų pirkimų 
būtų galima susekti, žųsų tu
rintiems ūkininkams kaimų se
niūnai išdalins tam tikras ko
rteles, kurias ūkininkai turės 
įteikti žųsis perkantiems val
dininkams. Apskaičiuota, kad 
ligi Kalėdų valdininkai turės 
nupirkti 2(M),000 žųsų. Kelia 
desėtkus tūkstančių žųsų nu
pirks “Maistas” išvežimui j 
užsienį.

Ūkininkai šiuo Lietuvos va
ldžios žingsniu yra labai pa
tenkinti. Taip pat ir Lietuvos 
valdininkai šiuo sunkiu laiku 
ūkininkams padėti neatsisa
kys, Tsb.

Ir štai viduryje fantastiškai šokinė^ 
jančių šešėlių, pamačiau didelę, iškilmin
gų, apsuptų dieviškų aureole žmogystų, 
kuri dabar tarsi vaizdavo pasaulio kan
čių nugalėjimo simbolį — Nukryžiuotąjį. 
Bejėgė tamsybė raičiojosi aplink Jį, še
šėliai stvarstėsi už Jo išskleistų rūbų, o 
Jis žengė, rodydamas išlaisvinimo kelių.Tai gyvenimo kelias yra kietas vieš-

monę ir visu, pojūčiu.. Pu.kui'kužkokiu i'kelis’ P»«prieSinim«s „moningumy, «. ramus, galingas ir nepalaužiamas, vr«is, 
' būdu skurdžiu lepumu pajutau, kad jau i « savarankiškų darbų! Į rodo., meile .ūpo ir paguodą teike Nu-

atgavau viso fatališko būvio supratimų, 
visų apsunkinančių Žmoniją kančių didy
bę. Man pasirodė, kad aš supratau pasau
lio mįslę, kad dar girdžiu tamsiausiuose

Ir vėl mano galvų vargina ta pati 
mįslė: tai kų gi veiki? Kų veiki, kai lo- I 
giškas protavimas apie pastangų pasek- Į 
mingumų liepia abejoti? Kaip įsiviešpa-

sielos užkampiuose neaiškiai baisius ne- Į tauti tobulesnėje energijoje, kai nusimi- 
žmoniškų dejonių prigimties atbalsius, ku- j’ nimo kirminas graužia protų, o voras liū
ne kuria vis tobulesnes gyvenimo formas, dėsiu širdį apniezga?
net, pagaliau, sutveria žmogų. | l*askutinė šviesos liepsnelė nušvietė

O! kodėl gi aš taip klajoju ir dejuo- atverstos knygos lapus: “Yra dvi melan-
ju, jei maniau, kad žmogaus tikslas yra 
sąmoningai kentėti ir tame sąmoningume 

mūsų sielų ir kūnų, šiurpų. Aš jaučiau kaskart ilgesnius ir platesnius sąmonių- :

cholijos: viena stiprumo, antra silpnumo, 
pirmoji yra žmonių kilnumo sparnai, ant

rinio ir mano besiblaškanti stela... Leng
viau atsiduso krūtinė... Užgeso šviesa. 
Pranyko Žmogysta... Ore buvo tylu, ra
mu, tik per lango stiklas skverbėsi nublu
kusi sniego šviesa. O su atšvaistu tos mir
tingos ir nublukusios šviesos įgtrigo man 
į širdį kažkoks nežinomas balsas ir, ty
liais žodžiais guosdamas nuvargusių ma
no sielų, tarė: “Sūnau, tn netekai vilties 
ir pasitikėjimo Manimi, tu nustojai pasi
tikėjimo, kad per kančias ir vargus, per 
karčias kančias ir sunkius darbus pašau

tos baimės visuotinumų, kartu jaučiau j skausmo plotus aprėpti? Sąmoningo
, . » • , v , i lis eina į neapsakomos ramybės kraštus,skęstančių žmonių akmuo. Kas tu- ’ „ . ...... -. .

kur šviečia amžinoji šviesa, amžinoji pa-
roji• •

į' ri sielų, lai keliasi, lai gyvena, nes darbaisias visos gamtos jėgas, kurios veltui j egzistavimo būdai yra aukštesnėj energi- Į 11 ““ n',,co M<** guoda ir yra amžinas poilsis. Brangusis
įgudusio konservatoristo ranka, nes juk , spardėsi tamsybėje, veltui beldėsi į jos joj, lyg auganti pažinimo ir savarankiško ; y™ kilniųjų, stipriųjų žmonių gyvenimo ' sūnau, kelkis, imk savo kryželį ir 
įjmsė klavišų tyli; tai tarsi pagadinta ’* sienas, veltui stengėsi iš jos išsivaduoti, darbo galybė. ' Į laikas”. I gyvenimų. Vertė St. PtrtdMOrtcag
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MARGOJO PASAUUO 
ĮVAIRENYBĖS

Ražo P. J. Vitkus* J

KLASTINGAS LIKTUS

Ar galima klastingu būdu 
iššaukti lietų?

6i« klausimas buvo iškeltas 
Naujojoj Zelandijoj. Tuo kinu 
simu susidomėjo tvienas pran
cūzas, jau 1854 nu* t. Prie to 
jį privedė Krymo rusų su tur 
kais karas.

Per Odesos apgulimų-bom
bardavimų, 22 d. balandžio,

tog teorijos jis įrodė, kad vi-i 
si dideli istoriniai mūšiai bai
gėsi smarkum lietum.

Maouto teorija rado daug 
salininkų netik Naujojoj Z-;-' 
landi joj, bet ir J. A. Valsty-
bėse. Toji teorija būt buvus 
labui naudinga praėjusių va-, 
sarų Amerikoje, Įsai nebuvę 
kėlaus beveik visų vasarų.

Bet kodėl nieks nebando iš
rasti, kaip sustabdyti lietų/ 
.Sulig meteoroligiškais užra
šais, Škotijoj yra liję per iš
tisus 5 mėnesius; Valijoj toks 
buvo smarkus lietus, kad lau
kuose nuskendo 10,000 avių. 
Kuboje lietus padarė tiek

1854 ni., .taiga dangus npsi’ ldauB ■>»“*«««. kad sunku bu- 
prndėjo smarkiai v.° »'“r8ukli į statistu, Uk 

žinoma, kad per tų lietų nu
skendo 3,000 žmonių.

niaukė ir
lyti. Po lietaus pakylo smar
kus vėjas ir tuoj temperatū-v
,ra pašoko aukštyn. Po kiek 
įlaiko sužinota, kad lietus pa
sirodė per smarkiausi ginklų 
trenkimų. Visus tuos įvykius 
pastebėjo Maout, minėtas 
prancūzas.

Po- kelių mėnesių, lapkričio 
5 d. ir vėl jis pastebėjo to
kias pat oro atmainas. Tada 
apie tai pranešė prancūzų ka
ro ministeriui, bet išdidus 
ministeris j tai neatkreipė jo
kio dėmesio, nes tuomet nebu
vo telegrafo; bet, kai po 11 
dienų gavo patvirtinčių žinių, 
nustebo. Pasiremdamas tais 
įėmijimais, prancūzas su
darė teorijų, kati dideliu at
mosferos sujudinimu

IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VEIKIMO

Binghamton, N. Y. — Šv. 
.Juozapo bažnyčios naudai, s. 
m. lapkričio 16 dienų, fotogra
fas Klimas suruošė pirmų lie
tuviškų filmų parodų. Buvo 
nufilmuota šios vasaros Šv. 
Juozapo parapijos išvažiavi
mas Vilsono parke, sodalici- 
jos mergaičių iškilmingas įė
jimas į Šv. Juozapo bažnyčių 
lietuvių verslininkai, be to dar 
ir priesaika Šv. Panelei, vietos 
buvo nufilmuota pora labai

galinta i gražių komedijų. Žodžiu, pir-
padaryti lietų. Patvirtinimui nias Klimo darbas labai vy-

ELZBIETA KOESAK
Porsi'dkyrė su Šiuo puuaullu 

lapkr. 23 d.. S:80 vai. po plok 
1334 nu, sulaukus 80 metų am
žiaus trinius Kurtuvėnų parap., 
Šiaulių a p.

Amerikoj ižgyveno 4 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

du sūnų Antanų Ir Adoirą, se
serį Zofiją, marti Genefą, seeo- 
rėčias St.-paniją Nutowr, Kon- 
stanci'jų Mllvid, o Lietuvėj anū
ką Antaną JuAką ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi I. 
J. Zolp koplyčioj. 1646 West 
464 h St.

Laidotuvės }vyks antradieni, 
lapkričio 27 d., 8 vai. ryte Iš 
koplyčios ) Šv. Kryžiaus pa- 
rap. bažnyčią, kurioje įvyks 
didingos pamaldos nl vellcnčr 
sielą, e £š ten bus nulydėta i 
Šv. Kasimlero kapines.

Vist a a. Elzbietoe K vrsak 
giminės, draugai-gčs ir pažys- 
tami-mos esat nuoširdžiai kvie
čiam dalyvauti’ laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę llektiae.
Kūnai, Sesuo, Marti, Seserė

čios *r tinvoės.
Ladotuvėse patarrfauja grab. 

I. J. Zolp, Tel. Bivd. 6203.

VOKIEČIŲ PROFESORIUS 
MOKA IR MOKINA 
LIETUVIŲKALBA

Yra lietuvių, ypač jaunimo, 
kurie nemoka lietuvių kalbos.

| Toks lietuvių likimas, kad iš
siskirstę iš savo krašto pate
ko į įvairias kitų įtakas. Gi 
nelietuviai daugelyje žemės 
kraštų lietuvių kalbų išmoks
ta, jų tyrinėja ir mokina jos 
kitos. Čia paduodamas pavyz
dys. Vokietijoje, Kiel univer
siteto profesorius Ernst Fra- 
enkel lietuvių kalbų taip žino

. i ligas d r. Viskantas, mane pa
kvietė skaityti paskaitų Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje 
apie savo naujausius tyrinė
jimus Vilniaus kraštotarmių 
srityje. Dabar mano paskaitų 
bent daliniai išėjo italų žur
nale “Studi baltici”. Jų ver
tė itališkai šito žurnalo redak
torius, Paduvos universiteto 
profesorius G. Devoto. Turiu 
garbės Tamstai atsiųsti at
spaudų. Priimu su mielu noru 
Tamstos pasiūlymų palaikyti 
su Tamsta kultūrinius santy
kius. Kad aš labai myliu lie
tuvių tautų, jų kalbų ir kul
tūrų, aiškėja jau iš mano lig-

ir taip j, rūpinasi, kaip ne- dftrbų t0 nuo6ir.
daug kas ir ii pačių lietuvių d-iai džianginos> jei Tamata|

malonėsi man atsiųsti savoj 
raštus ir straipsnius. 2 dienas 
buvau išvykęs nuo Vilniaus 
Dieviniškin, kur mane vaišin
gai priėmė kunigas Gedgau
das ir kur turėjau progos

klausyti bent vienų iš Vil
niaus krašto tarmių. Viso la
bo ir su širdinga padėka Er- 
netas Fraenkelis.” A. V.

Praeities Pabyrss
Parašė ir išleido -

Kun. A. Petrausko, M. I. 0.
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
I dalis pOsl. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. 00..
2334 8o, Oakley Are. C*icago,to

AKIŲ GYDYTOJAI

kęs. Laukiame daugiaus! Po 
parodos buvo loterija ir dar 
šokiai. Lietuviai gausiai daly
vavo. Labai girtinai

DR. VAITUSH, OPT.
LIBTUVIS

ORTOMJCTKlCALkY AKIU 
SPECIALISTAM

Palengvina akiu įtempimą. kurta 
••U priežastimi galvos .ksudčjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, aervuotn- 
mo. skanduotą aklų karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toltregyatą Prirea- 
gfa teisingai akinius. Visuose atslii- 
kimnose egsamlnavimaa daromas sa 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Bpecialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
taiaomoa Valandos nuo 10 iki t v. 
Nedtlfoj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimą akys atitaisomos be akintą. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI; 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

lš gerb. Šv. Juozapo para
pijos klebono teko išgirsti la
bai linksmų žinių: manoma į- 
steigti lietuvių katalikų Vyčių 
kuopelę. Ypatingai turi džiu
ginti mus lietuvius, nes mes 
turėsime progos katalikiškai 
išsiauklėti ir draugiškai tarp 
savęs susigyventi. Nuostabu, 
kodėl šis projektas nebuvo se
niau įvykdytas, juk mes lie
tuviai turime savo tarpe tokį 
energingų', pilnų jaunos lietu
viškos dvasios vadą, gerbiamų

taiĮio... Kad tas yra faktas,
' rodo šis 'to profesoriaus, tai- 
* syklingai parašytas laiškas, 
nušviečias jo darbuotę lietu
vių kalbos naudai:

Prof. Ernst Fraenkel, Kiel, 
Daevelsbekerweg 51 — 1.

Mr Arėjas Vitkauskas, 2138 
W. Coulter Str., Chicago, 111., 
(U. S. (A.).

“Aukštai gerbiamas pone
Vitkauskas!

Labai džiaugiaus gavęs 
Tamstos meilingų atvirukų, iš 
kurio sužinojau, kati mano 
kukli paskaita darė gero įspū
džio, ir kad net tolimoje Ame
rikoje apie jų skaitoma. (Apie 
profešoriaus Fraenkelio pa
skaitų Vilniuje buvo žinia lie
tuvių laikraščiuose visur). 
Buvau 5 savaites Vilniuje; 
prieš tai dalyvavau Varšuvo- 
voje 2-me tarptautiniame sla-

ADVOKATAS 
J. P. WAITGHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St.

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utaminko, Ketver- 
go ir Pėtnyčios vakarais nuo

7 iki 9 vai.

TeL CANal 0257 J Office Phone
Res. PROspect 8858 I PROspect 1028

DR. P. Z. ZALATORIS
Res. and Office

2359 So. Leavltt S4 
CANAL 0704

TeL LAFayette 2059

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsfe) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Sere domis ir nedaliomis pagal 
•atarti

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

Ofiso Te L: LAFayette 8(50
Res. TeL: VIRglnia 6689 Į

’■ L™™ i DR. JOHN SMETANA
ŲENTIBTAS 

O A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Francisco-Avė.

Re». Phone 
ENGLewood 0A41

Office Phone
I Klaiigli 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 21t

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Pastebėk i t mano iškabas 
Valandos mm 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nin> 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Netlėliomis, nėra 
skirtų valandų, ltoom 8.

PImmi* Cnstl Hf»23

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1824 SOUTH HALSTED STREET 

ResMenclJa 8800 So. Artcrl— Avė.
Valandos, 11 ryto iki S popiet 

8 iki S v. vakare

DR. G. I. BLflŽiS
Tel. CANal 8122

DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampan Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

8eredoj pagal sutarti

CANal 8129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cerm&k Road
Valandos 1—S ir 7—( vak. 
omis Ir Nedaliomis pagal sutarti

REZIDENCIJA
6631 S. Oaiifornia Avė.

____ Telefonas RKPublic 7888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

TeL VIRglnia 0038 
Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 p. m.

Nedaliomis pagal sutarti

TeL Ofiso BOULevard 5912—14 
■ea. VICtory 1848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: aeo «:M-(:9S 

7B6 W. iftth Street

DR. J. J. KŪWARSKAS
RHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

9 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 iki 4 ir aus 6 iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlcvard 7820 
. Namų Tel. PROnpoct 1930I . ..I ,k'— — -- - -- ■ ■ -

TeL BOULevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Val.j auo 9 iki ■ vakar* 
a*r*d*) pagal sutarti

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rea. TeL HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tel. TVenttrortb <889

Res. Tel. Hyds Park SS»t

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

dPECIALIST*
6900 SOUTH 1IALSTED ST.

Valandos: 1 iki 4 popiet; 7 iki 8 vak. 
Itokyrus Seredoms

kleboių. Tat, gerbiamas kle-'™*') suvažiavime. Vilniuje 
bone, pravesk mums takus į turėjau progos susipažinti su 
hilnų Vyčių organizacijos tik
slų! O mes, brangūs broliai ir 
sesutės, lietuviai, aukokime 
jaunąsias jėgas Dievui ir tė
vynei!

Sausio mėnesį Illinoiso gu
bernatorius reikalaus, kati le- 
gislatūra skirtų 3,000,000 dol. 
bedarbių šelpimui.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofim: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock 8286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir (-8 vai. vak.

Reaideacijos Ofisas: 2858 W. 691h St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.

Ir NedUionais pagal sutarti

' aibe lietuvių. Lietuvių moks
lo draugijos viršininkas, ku-

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 

Seredomis iki 9 vak. 
SuhatomiK visų diena iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

I»dlrMj*l *uk*t~<.A, 
kr

Didžiausia pamiškiu dtrbturk

Suvirk 60 metą prityrimą

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
4729

OFISĄ*
So. Ashland Ava.

CH1CAOO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Neo 18 iki 19 v»l ryta eee 9 M 4 
•81 pe pietą S- M* 7 M 9:89 Mk 

▼ažcsM. NedMiomis nuo 19 iki 18 
rotondai dieną

MMT>wav 98*8

DR. MAUR1CE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Trl. YARdn 8884

t
Valant

Nuo 18-11 ▼. ryto: 2-8 Ir 7-8 V. ▼.
19 iki 12

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 49tll CT., CICERO, ILL. ,
Utar., Ketv. ir Pėt*. 18—9 vai. ' 

2147 80. HALSTED ST., CHICAGO 1
Paned. Sersd. ir Subaž. S—9 vai.

Dienoms TeL LAFayette 6792 
Naktimis T*L CANal 8409

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
▼»1.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutarti

Offtoe Tek REPubltc 7<
Red. Tel. GKOiehUI «817

7817 •. FAIRFIEUD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8493 W. MAMOUkHTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

▼ak 8-4 h- 7-9 vsk. Ketv. 9-18 ryto 
nedalioj

Tel. LAFayette 7868

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenae
Vai.: 8—4 Ir 7—8 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tek CANal 8402

darbą daugeliui iyi 
Cbicagas Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Am.

/'f-j
Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois

Kada pasibaigia žmogaus 
kelione paveskite savo rūpes
čius: Pasaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100 

2506 W. 63rd St.
PUL. 4151 

10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dienę ir 
naktį labai pigiai.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORI Al :
LACHAWICH 
IR SOMOS

LIETUVIAI (SKABOMAI
Patarnauju laldetuvčs* kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, e mase 

darbu būsite užganėdfnti
Tek CAflM 2848 erke 2818

2314 W. 23rd TU Ohioago

1439 S. 49th 0t CHoero, HL 
»«k CKMRO 8827

J Telefonu YARds 1133

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS’

Turiu automobilius visokiems 
roikal&ms. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, Dl.

Tad. LAFkyette 8672

J. Llulevičius
Graborlua 

Balnam iki to jas
Patarnauja Chtca 

goję ir apylinkėje.
DMclė Ir greH . 
Kuąilyčia dykai

4082 Archer Are.

I.J. ZOLP
ORABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VKD«JAB
1646 West 46th Street
Tel. BOIUevard 6202—8412

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pasaukite

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturimu sąryšių eu finui

tuo pači n vardai _ _

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4139

SIMON M. SKUOAS
ORABORIUS ir BALS ANUOTO JAS 

PktgreaTiuiai' geras ir nebrangus 
718 West 18th Street 

Telefonas MOSroe 2377

J. F. R ADŽIUS
Ine.

I.IKTUVIŲ ORABORnnt 
Palaidoja už 226.88 tr aukfina.)

Modsrnlžka koplyčia dykai 
U l»lh H( T..I GAAei 8174LblCAgn. U.
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VIETINES ŽINIOS
PAR. CHORO KONCER

TAS PAVYKO

sijų raportų, pasirodė, kad 
pastaruoju laiku sųjungietėa 
yra daug darbų nuveikusios.

| Pirmiausia gražiai pasidar
bavo parapijos bazare. Vienų

IŠ PRAĖJUSIŲ MISIJŲ
North. Bidt. — ftv. Mykolo

bažnyčioj jubiliejines misijas
, , v. • • įvedė Tėvas Pauliukas, domi-vakarų buvo užėmusios visų’ . . _ ..... . .• ... . . ninkonaa. Misijos prasidėjo la-____  bazaro biznį ir padarė graž&ns

Marųuette Park. - Upkr.'l*1“0- Prie darbo ir aukomis
11 <1, Oim. Pan. ftv. didžiojo P™1^0 6ios nar8,: R

Zdflnienė, J. Klikūnienė, M. 
Dobrovolskienė, M. Aitutienė,

NEPAPRASTAS ĮVYKIS
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
Lietuviai pirmoj vietoji Šv.

Kazimiėro Akademijos stude
ntės, vadovaujant seserims Be- j parapijos choro koncertas po 
rnardai ir Onai Marijai, ruo- vadovyste varg. B. Janušaus- 
šiasi prie naujų tautiškų šo
kių; rengiama ir gausingoji 
akademikių orkestrą. Visiems 
yra žinoma, kad sesučių pa
rengimai publikų, žavėte siiža-
vi.

Geriausias lietuvių choras, 
tai Sasnausko vyrų choras, po 
vadovyste komp. A. Pociaus 
išpildys dalį programos.

pkrieio 12 d., 7:30 valandų va
kare, ir baigėsi 18 d. lapkęi 
čio, sekmadienio vakare.

Pamokslų, kuriuos sakė die
nomis ir vakarais, žmonės ri

ko, gražiai pavyko. Publikoje ^akalienė, O. Budavičienė, i njK(javoB j{iawHytį skaitlingai.
mat«»i »ve#i„ >8 kitų koloni-i0’ Budrikio, A. Linkeviėie- 

< nė, A. Volunberg.•J ų • ’ •
choras’ Pereit$ mėnesį turėta bunco 

party Linkevičienės namuose. 
Padaryta kuopai keletas do-

Programų pradėjo 
“Laisvės daina’’ (J. Zilevi- 
čio), “Ilgėsis” (L. Beetbove- 
no), “Anoj pusėj ežero” J. 
Žilevičio). Dainos susyk pa
gavo ir sužavėjo publikų.

Koncerto pažiba buvo soli
stė M. Janušauskienė. Visus 
stebino nepaprastai lengvu 
balso valdymu, ypatingai “Pa 

nksmins publikų naujausiomis l°nK°je’' (V. Herberto) ir 
dainelėmis. Šis choras yra vie-p * kieti Signor ’ (G. Meyer-
nas iš didžiausių ir geriausių ^eer). lai pirmaeilė Chicagos 
Chicagos liet. parapijų chorų.. krūvių dainininkė. Choras

sveikindamas jų įteikė gražių 
Programoj dalyvaus keletas gflilJ bukietą 

žymiausių solisčių-tų. Komp. Mergai{ių grup8 su E. Be. 
A. Pocius sujungs geriausias naitiene priešakyje patraukė

ftv. Panelės Gimimo, parap. 
choras iš Marųuette Park, ve
damas muz. B. Janušausko, Ii

lerių pelno. Be to, Linkevičie
nė visas sųjungietes ir svete
lius gražiai pavaišino.

Labdarių seime kuopa buvo 
atstovaujama ir suteikta au
ka.

Šiame susirinkime buvo kvie 
timas dalyvauti Marijonų Kol. 
Rėmėjų seime. Išrinktos atsto
vės ir pasveikinti su auka.

Nutarta įsteigti kuopos siu
vimo kursus. Pirmas siuvimo 
vakaras įvyko ketvirtadienį,

Daugelis ėjo išpažinties ir prie 
šv. Komunijos.

Šios misijos daugelį atšalu
sių sielų patraukė prie Dievo.

Per visus vakarus buvo ir 
svečių kunigų, kurie gelbėjo 
misijonieriui jr klebonui žmo
nių dvasiniuose reikaluose.

Šeštadienis buvo paskirtas 
jaunimui, kuris gražiai pasi
rodė. Šv. Vardo dr-ja, mergai-

jo santarvė, nustatydama glau 
dų politinį bendradarbiavimų 
tarp Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žymiai sustiprino ir išo
rinį šių valstybių saugumų. 
Čia daugiausiai reikšmės turi 
Pabaltijo valstybių tarptauti
nės padėties sugretinimas. Jau 
pačioje Ženevoje, tik pasira
šius sutartį, pastebėta, kad pa 
kilo bendras Pabaltijo valsty
bių svoris ir jomis susidomė
jimas. Tas susidomėjimas sa
vaime aišku, pareina ne iš pa
prasto žingeidumo, o iš to vai
dmens, kurį Pabaltijo santar
vei gali tekti suvaidinti Eu
ropoj taikos politikoje. Pasi
rašydamos santarvės sutartį, 
Lietuva, l^atvija ir Estija tuo 
pačiu pasisakė už tų bendro
sios politikos mintį, kuri sie
kia išlaikyti Europoje taikų 
esamų sutarčių pagrindais. Ne
žiūrint to, ar pavyks susitar-

lietuvių dainos ir muzikos me
no jėgas. Komp. A. Pocius už
tikrina, kad lietuvių progra
mas bus geriausis už visų tau
tų programas, kurios dalyvaus 
The Cbicago Daily News tau
tų kamivale. Viso dalyvaus 22 
tautos.

publikų dainelėmis “Prapuo
liau močiute” (A. Pociaus), 
“Oi, kas sodai” (A. Pociaus) 
ir “Pavasaris” (muz. C. Vin-

lapkričio 22 d., pirm. S. Sa-I 2 valalldą
kahenės namuose, 2248 W. Ce- 
rmak Rd.

Dienraštį “Draugų” 25 me
tų jubiliejaus proga nutarta 
pasveikinti kuopos vardu ir 
suteikti aukų.

čių sodalicija ir kitas jauni 
mas šeštadienio vakare atliko1 įį 4ėl Rytų Lokarno, Rytų Eu- 
išpažintį, o sekmadienio rytų • ropoję Pabaltijo santarvė bus 
in corpore ėjo prie šv. Komu- j pirmas valstybių susigrupavi- j
niJ08, mas, skirtas taikos reikalams

Per misijas parapijos cho- ]r čia yra svarbi to susigru-
ras labai gražiai giedojo. pavimo, reikšmė. Baltijos san

Mirė Lapkr. 23, 1934. 9:25 ral. 
vuk. 37 metų arai.

Gljnė Chlcagoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinų Elsbtetų, po tėvais Ja- 
sunnltė, seserį Elzbietą, Pocių, 
švogerį Joną, tetų Agniešką 
Kazlauskienę, dvi dėdes Kazi
mierų Ir Ignacų Jasunų, 5 pu- 
sseres, g pusbrolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 843 W.
33rd St.. Chicago, III.

Laidotuvės {vyks Antradieni, 
lapkr. 27 d., 1934. Iš namų 
8 vai. bus atlydėta į ftv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje |- 
vyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta i ftv. Kazimiero ka
pines.

NuoSirdžIsi kviečiame visus 1! 
gimines, draugus-ges ir patys 
te,mus-mas dalyvauti šiose lal- 
dotuvėsė.

Nuliūdę Motina, Sesuo tr Gi
minės.

laidotuvėms patarnauja grab.
8. Mažeika, Tel. Yards 1138.

Ali

DVIEJŲ METŲ MIR 
TIES SUKAKTUVĖS

A. -f A.
ANTANAS BAGDONAS

Jau sukako du metai, 
kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo my 
limų vyrų ir brolį. Nete
kome savo mylimo vyro 
ir brolio, lapkričio 23 d., 
1932 m. Nors laikas tęsia
si, mes jo niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia 
jam amžinų atilsį.

Mes atmindami tų jo 
liūdnų prasišalinimų iš 
mūsų tarpo, yra užprašy
tos gedulingos šv. Mišios 
už jo Rielų antradienį, la
pkričio 27 d., 1934, Dievo 
Apvaizdos parap. bažny
čioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimi
nes, draugus, kaimynus ir 
pažystamus dalyvauti šio
se pamaldose, o paskui į 
namus po num. 1750 So. 
Union Avė.

Nuliūdę: Moteris, Sesuo 
ir Švogeriai Barauskai

co, žodžiai paties vedėjo varg. Kalbėta apie Moterų Sųjun- 
Janušausko).

Baritonas Kastas Sabonis, 
akompanuojant dukrelei, Syl-

Lietuvių ‘karnivalas’ įvyksjv’.ia’ McElroy, labai gražiai 1 pasisakė turinčios kandidačių, i 
trečiadienį, lapkr. 28 d., 7.-.30! padąinavo keletu dainelių; pu|prie pįrmos progos jas per-l

gos vajų. Visomis galėrtiig nu 
tarta darbuotis, kad gavus 
naujų narių. Kai kurios narės

,val. vak. (o šokiai apie 9 vai. 
vak.), Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., Chicago, 
III. Įžanga 35c. Visas pelpas 
skiriamas Amerikos Liet. R. 
K. Labdaringai Sąjungai.

Širdingai prašoma Chicagos 
ir apylinkių visuomenė atva
žiuoti į Lietuvių Auditorijų. į 
Bus kuo pasigerėti.

Bus įvairių laikraščių repor
teriai, fotografai.

Pripilu/kime Liet. Audito
rijų, kad laikraščių reporte- I

blika net du sykius iššaukė 
kartoti.

Varg. N. Kulys su S. Ado
maičiu ir dvi šokikės (vardų 
nepamenu) gražiai paįvairino 
koncerto dalį.

Visas programas buvo tur
tingas ir patenkino publikų. 
Garbė Gim. Pan. Šv. chorui, 
garbė ir jo vadui! Svečias

statys kuopai.
Pranešta, kad M. S. Chica

gos apskritys" rengs vajaus 
maršrūtų. Pageidauta, kad mū 
sų kuopoje vajaus vakaras į- 
vyktų gruodžio mėn. Diena 
bus vėliau paskelbta.

Tai tiek šį sykį iš mūsų 
kuopos veiklos. Ta Pati

piet buvo bažnyčių lankymas 
jubiliejaus atlaidams pelnyti. 
Atlankyta Šv. Vardo katedra 
ir kitos. Žmonės važiavo net 
trimis busais ir daugelis pri- 
yačiais automobiliais.
, Vakare 7:30 valandų buvo 
misijų užbaiga prie išstatyto 
Šv. Sakramento. Po pamokslo 

i misijonieriupjiroteikė Šv. Tėvo 
palaiminimu įryrašė į Šv, Do
mininko broliją. ražančiui kal
bėti.

Per misijas daugelis žmonių 
įsigijo misijinių daiktų.

P. Rap

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
SUTARTIES REIKŠMĖ

riai gražiai aprašytų lietuvius. 1 
Z. Gedvilas, Labd. S-gos

f i n. sek r.

PAIN-EXPELLER
TMS im Bs» u s. VM. fli.

Visokiems muskulų 
akausmųrnspalengvinti

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERJ
Pain-Ezpellerig visuomet 

palengvina skausmus^

ILLS PAIN

MOTERŲ SĄJUNGOS 
55 KP. VEIKLA

NOVENOS
West Side. — Lapkričio 14 

d. įvyko M. S. 55 kp. susirin
kimas. Sulaukus rudens, sųju- 
ngietės ir vėl pradėjo skait
lingai lankyti susirinkimus, 
kas kuopoje sudaro gyvesnį 
ūpų ir didesnį veikimų.

Iš išklausytų įvairių komi-

Kų tik išėjo iš spaudos
Novena, prie Šv. Antano 15c 

Novena Neoerstojančios Pa
gal bos....................... . 10c

Novena prie Šv. Teresėlės,
Mažos Gėlelės antroji laida 10c 

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakiey Avė., 

Chicago, III.

DRAUGO" KALENDORIA11935 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau-
Nervuotas — Susierzinęs? gO” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali

ntai Greita Pagelba & ~ _F - - •. . -
Kam būti nervuotu ar auMerzinuMn?
NUOA-TONE sutelks greitų pagelbų. 
Tal yra t lenui nervų tinklui tonikai 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziali ir nemaloniais. Ruvaldykit savo 
nervui su NUOA-TONE Ir greitai 
užmiršit bMas NUOA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Pafmktt vi
so mėnesio trytmentų už Vienų Do
leri. Jei rezultatai nepatenkins. Jūsų 
pinigai bus sugrąžint L Parduoda Ir 
garantuoja visi aptlekorlal. Neatldė- 
lloklt—gaukit honkų Šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU 
OA-TONE.

Nuo žkletSJimo imkit—UOA-8OI. 
—Idealų I.luosuotojų vidurių 26c Ir 
60c.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Ttila Ii i Pamotu Vlvanl Bet and In
duti*. famt pow<Ur. UIS; Rongs, 71a, 
T1wni. Craam 11.01, Daptlatory II.M, 
Vaniai Aatriasont 11.fl. Batu Salt t.Oė, 
Toll.t Wator |t.II. P.rfuma 11.71. Brll- 
llaatln. 71c. Ikln VVhltanar 70c. Totai Valu. 111.10. Apučiai pdc. |1.07 for all 
t.n ptM.. to lutroduoe thla line.

Vardas ..............
Adresas.........................
Siunčiama per piltų COD

Pinigai grąžinami, jas 
napa tankintas.

Bei Van 560-lth Avanue, Naw York

ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.

šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai, šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims mėnesiams 
#2.00; 1 mėnesiui ,75c. Pavienis numeris 3c.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos santarvės sutartis jau yni 
trijų galvų patvirtinta. Kai 
buvo pradėta rengtis prie šios 
sutarties, tai Rytų Europoje 
buvo kilęs tikras politinis sū
kurys, kuriame mažoms Paba
ltijo valstybėms nelengva bu
vo susivokti, o dar sunkiau 
buvo išvesti savarankiškų po
litikos linijų. Taigi nugalėjus 
šių kliūtį ir pasiekus visiško 
susitarimo, yra daugiau pagri 
ndo šių sutartį branginti. Šiuo 
metu politinės aplinkybės Ry
tų Europoje yra tokios, kad 
Pabaltijo valstybių santarvė 
darosi būtina jų nepriklauso
mybei išsaugoti. Jau pats fa
ktas, kad Lenkija ir Vokie 
tija neigiamai atsiliepė į So 
vietų Rusijos pasiūlymų ga 
rantuoti Baltijos valstybių ne
priklausomybę ir kad jos pa 
reiškė neigiamų nusistatymų į 
Rytų pakto klausimų, savai
me verčia ištirti Pabaltijo sa
ntarvės reikšmę.

Žinoma, Pabaltijo santarvė 
neduoda jų pasirašiusioms va
lstybėms visiškų saugume ga- į 

rantijų. Baltijos valstybių ka
ro pajėgos, net drauge pairu 
tos, yra menkos, palyginti su 
pajėgomis tik vieno iš jų did 
žiųjų kaimynų. Tačiau tai ne 
sumažina Pabaltijo santarvės, 
reikšmės. Esamomis sulygo i 
mis ši santarvė Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai bei jų saugu
mui sudaro tiek, kiek šiuo me
tu galima.

Savaime aišku, kad Pabalti-

tarvė gali būti tas branduolys, 
apie kurį toliau eis platesnio 
taikos darbas. Nereikia užmi
ršti kau šiandien beveik viso 
pasaulio akys yra atkreiptos 
į Pabaltijį. Reikalas patikrin
ti šiame pasaulio kampe sau
gumų ir Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę yra tiek aiš
kus, kad juo yra susirūpinu
sios ir diplomatinės kancelia
rijos ir pasaulinė viešoji nuo
monė. Tokiomis aplinkybėmis 
Baltijos santarvė gali būti tas 
kertinis akmuo ant kurio vė
liau gali išaugti taikos, pas- *. 
tovumo rūmai Rytų Europo ! 
je-

Žinoma, tas uždeda Pabalti
jo valstybėms svarbių taikos 
misijų — budėti, kad jų tai
kinga pradžia būtų pastovi ir 
tvirta duotų gerus vaisius pir
miausiai joms pačioms. Tsb.

ANTANAS 
ABARAVIČIUS

Mfrė Lapkr. 24, 1934, 7:50 vai. 
ryto pint amžio metų.

Kilo iš Švenčionių apskr., 
UauRiltsčlti parap.. Dalniškfų 
kalino. Amerikoje Išgyveno 22 
metu.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Anelę, po tėvais Cepe- 
laitę, du sūnų Antanų ir Niko
demų. brolį Alphonių, du pui- 
hroli'us Vincentų ir Nikodemų 
Abaravičių ir jų feimynai Ir 
gimines, o Lietuvoje brolį My
kolų, dvi seseris Teofilių Ir 
Adelę, dėdę Ir dėdienę ir gi- 
mi'nei.

Kūnas pašarvotas 7010 So. 
Campbell Avė. leidot :vės (vyks 
trečiadienyje, lapkričio 28 d. 
Iš namų 8:00 vai. bus atlydė
tas , ftvenč. Panelės Gimimo 
par. bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas | ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdži'ai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moterie, Simai, Bro
liai, Seserys ir Giminės.

Ladotuvėms patarnauja grab. 
J. F. Eudelkis. Yards 1741.

Miestų majorų suvažiavi
me Chicagoj tartasi apie pie
no papiginimų. Aiškinta, kad 
pienų galima papiginti tik 
vienu keliu. Pieno distribuci
jų reikia pakeisti viešąją nau 
da.ir tai visa paduoti pačių 
'miestų kontrolei.

SPORTAS
Šeštadienio Futbolo

Notre Dame 12 — Army 6 
Illinois 6 — Chicago 0 
Indiana 13 — Purdue 0 
Ohio State 40 — Iowa 7 
N'orthwestem 13 — Mich. G 
Yale 14 — Harvard 0 
Golumbia 12 — Syracuse 0 
Princeton 38 — Dartmoutb 0 
Colgate (14 — Rutger 0 
Florida 13 — Georgia T. 12

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS-

OŽKABALIŲ

DAINOS
galima gauti 
“DRAUGE”

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavų, mo
derniškų studlo su Hol- 
lywood šviesomis.

410 WEST Olrd 8T. 
Bnglewood 5040—5AM8

JOHN R. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2301 W. Oermak Road 
(Weat 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank Narna) 
Valandos Kasdien nuo • Iki B 

Panadėtlo, Seredoa Ir Pėtnyčios 
vakarafo 8 Iki •

Telefonas CANal 1176
Namai: 6400 8. RockweU St

Telefonas REPuMIc B400
■h

ANGDIVI Kam mokėti sukiltas 
kalnas, kada galite pirkti geriau
sius tiesiog Iš mainų. Screenlngs. 
|4.76; Mine Run, 86.76; Lump or
egg, 84.00......................................................

NORTHERN COAL CO. 
lAeriulalr 7X04 Merrimac 2624

Crane Coal Co.
5332 8o. Long Avė.

Cktrago. III.
TMs*. RVFCBT.IC «ona

Katrie perkate anglis Iš 
dralvarli). klųsktte juos į 
CHANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, uš maMau 
pln«gų.

KUS BONUS
REAL ĖST ATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite į Mūsų Spolkų. Teisingumą Pamatuotas Biznis 
2608 WBST 47th STREET TeL LAPayėtte 1083

KALĖDOS LIETUVOJE
Artinas KALftDOS. Lietuvoj jos labai gražios, 

įsūdingos. Laukia jūsų giminės ir senieji draugai, 
kad bendrai praleisti šių brangių šventę. Dienraščio 
“'Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas. 
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis 
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį 'vei
kimų.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

icaflo Ii
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