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NACIAI DAR KARTĄ SKEL 
BIA VARŽYMUS KATA

LIKAMS

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Prancūzijos premjeras Lava
lis šiandien įspėjo Italiją, 
kad jei ji neprovokuojama 
pultų Angliju Viduržemio jū
roje, tas reikštų, kad ji puo
la ir Prancūziją.

PARYŽIUS, lapkr. 29. - 
Prancūzijos premjeras Lava
lis šiandien laimėjo ir kitų 
parlamento pasitikėjimų. Šį 
kartų franko patvarkymo rei 
kalu.

l/avalis šiandien užtikrino 
Angliju, kad Prancūzija gr
iežtai laikosi Anglijos sank
cijų vykdyme prieš Italiją. 
Podraug jis painformavo Ita 
lijos ambasadorių, kad jei 
Mussolini griebtųsi despera
tiškų priemonių prieš Angli
jos karo laivus, Prancūzija1 
ir visos kitos T. Sąjungai 
priklausančios valstybės vie- , 
ningi stovėtų Anglijos pusė
je.

Lavalis be kitko pažymėjo, 
kad žibalo klausimas nėra vi-1 
siškai užmestas, bet atidėtas 
ir Mussolinio lgrasinimai yra J 
neigiami.

ITALAI RENGIASI PUOLI- 
MAN ETIOPIJOJE

DJIBOUTI, Prancūzų So- 
nialija, lapkr. 29. — Atvykus 
karo laukan Etiopijoje italų 
pajėgų naujam vyriausiajam 
vadui gen. P. Badoglio, ita
lai pasirengia naujau dideliu 
puolimai! prieš etiopiečius. 
Sakoma, šį kartų abiejuose 
karo frontuose italai vienu 
žygiu surenis etiopiečius, kad 
uždavus jiems netikėtų smū
gi-

Praneša, kad italai nepai
so Etiopijos vyriausybės skel 
bianių žinių apie jų atsimeti
mus. Pažymima, kad tai tik 
prasimanymas. Italai niekur 
neatsime'ta.

HAILE SELASSIE IŠVYKO 
FRONTAN
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Italų kariuomenės dalies stovykla netoli Makale, Etiopijoje. Mussolinio legionininkai dalyvauja pamal
dose — klausosi laikomų šv. Mišių. Anot žinių, lietus trukdo italu veikimų žieminiam karo fronte. O pietų 
rytiniam fronte vyksta pasitvarkymas ir pasirengimas j naujus žygius. (Acme Photo.)

PO KOMUNISTU REVfl ANGLIJA PRIEŠ JAPONŲ ROOSEVELTAS AIŠKINO 
LIUCIJOS BRAZILIJOJE ŽYGIUS KINIJOJE APIE KRAŠTO STOVĮ

ROMA, lapkr. 29. — Itali
jos užsienių reikalų ofisas nu 
ginčija paskelbtų žinių, kad 
būk fašistų vyriausioji tary
ba būtų nusprendusi despera
tiškai atakuoti Anglijos karo 
laivus Viduržemio jūroje, jei 
būtų paskelbta Italijai žibalo 
sankcija.

Pažymima, kad tarybos 
sprendimai tos rūšies klausi
mais yra slapti ir neskelbia
mi viešai. Tai tik, esą, papra 
sta propaganda prieš Ttaliją.

ADDIS ABABA, lapkr. 29. 
— Imperatorius Haile Selas
sie visiškai netikėtai vakar 
išvyko karo frontų link, sa
koma, į Dessye.

Tede Hawariate, buvęs T. 
Sąjungoje atstovas, draugau
ja imperatoriui. Išvyko su 
automobiliu.

Prieš išvvksiant imperato
rius aplankė koptų bažnyčios 
vyskupų ir prašė palaimini
mo. Imperatorius sakė:

“Vykstu nežinodamas, ar 
man bus lemta grįžti, ar žū
ti už savo kraštų. Jei negrį
šiu, būsiu laimingas žinoda
mas, kad tu, mano tėve, pa
siliksi čia mano vietoje.”

Dessye yra etiopiečių vy
riausioji karo stovykla.

RIO DE JANEIRO, lapkr. 
29. — Numalšintos komunis
tų sukeltos revoliucijos Bra
zilijoje sekinės: per keturias 
paras 138 asmenys užmušta 
ir daugiau kaip 1,300 revo- 
liuciniukų suimta.

Keletas šimtų revoliucinin- 
kų paspruko. Tikimasi juos 
išgaudyti.

HUERTA GRIŽO Iš 
IŠTRĖMIMO

MEKICO CITY, lapkr. 29.
— Adolfo de la Huerta, bu
vęs Meksikos prezidentas 
1922 m., grįžo po 11 metų iš
trėmimo. Ilgiausių laikų jis 
gyveno Los Angeles, Cal.

1924 metais jis paspruko iš
Meksikos po nepasisekimo nu 
malšinti gen. A. Obregono 

' revoliucijų.
; Prez. L. Cardenas yra jo 
draugas. Manoma, kad Huer 
(ta gaus kokių nors valdiškų 
1 pozicijų.

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Anglijos vyriausybė protes
tuoja prieš japonų žygius žie 
minėje Kinijoje ir reikalauja 
pasiaiškinimo, kokiais sume
timais jie užima ten geležin
kelius.

Japonai yra padavę geležiu 
kelių užėmimo priežastį. An
glija nepasitenkina tuo.

Reikia žinoti, kad kone visi 
geležinkeliai žieminėje. Kinijo
je priklauso Anglijai.

(Anglija pageidauja, kad jai 
talkon prieis japonus eitų ir 
Amerika. Nes jos vienos pro
testus japonai neigia.

LIETUVOJE 150 ŽYDŲ
VOKIETIJOS PILIEČIŲ

ŽENEVA, lapkr. 29. — T. 
Sųjungos saukeijinis komite
tas susirinks čia gruodžio 12 
d. ir svarstys žil>alo ekspor
to Italijai uždraudimo rei
kalų.

CHINA CLIPPER 
MANILOJE

NAMU ŠIEMET LIETUVO
JE PASTATYTA UŽ 17,5 

MIL LITŲ

.ADDIS ABABA, lapkr. 29. 
— Etiopijos vyriausvli? skel
bia, kad pietiniam karo fron 
te etiopiečiai atsiėmė nuo ita 
lų Walwal, arti italų Soma- 
lijos pasienio.

Vyriausybė patvirtina ita
lų paduotas žinias, kad italai 
lakūnai bombardavę Daggar 
Bur. Nužudyta žymus skai
čius moterų ir vaikų.

MANILA, lapkr. 29. —
Šiandien čia atskrido lėktu
vas China Clipper su paštu 
iš Amerikos. Nusileido vietos 
uoste.

NAUDOJA HITLERIO 
VARDĄ

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Čia vienam juokingam vaidi
nime vienas aktorių turi Hit
lerio vardų. Vokietijos amba
sadorius protestuoja.

IR VĖL NETURI FONDŲ

Chicagos viešųjų mokyklų 
vadovybė iŠ naujo turi ne
priteklių ir, sakoma, kad ne
bus fondų mokytojų algoms. 
Tai vadinasi tvarka.

PASIUNTINYBES PAKEI
TĖ AMBASADOMIS

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Vokietija savo pasiuntinybes 
Argentinoj, Čile ir Brazilijoj 
pakeitė ambasadomis.

KAUNAS. — Lietuvos ban 
ko žiniomis, per šių metų sta
tybos sezonų Lietuvoje viso 
miestuose trobesių yra pasta 
tyta ar baigiama statyti 
3.602, būtent gyvenamų namų 
1.492 (1934 m. 1.340), įmo
nėms pastatų 54 0934 m.
66) ir kitų trobesių 2.056 
(1934 m. 1.392). Į šiuos na
mus įdėta apie 17,56 mil. li
tų (1934 m. 12,7), iš jų įmo
nių pastatams 1,73 mil. litų 
(1934 m. 2 mil.). Tad šiais 
metais pastatyta daugiau, ne 
gu praeitais, tik įdėtas į sta 
tybų kapitalas yra per vienų 
milijonų mažesnis. (Vien Kau 
no mieste šiemet pastatyta 
arį baigiama statyti gyvena
mų namų 293 (pernai 296), 
kitų trobesių 382 (pernai 
387) ir 3 įmonėms pastatai.

KAUNAS. - Iš Vokietijos 
į Lietuvų buvo emigravę ap
ie 400 žydų. Jiems šelpti Lie 
tuvos žydai buvo net sųjun
gų įkūrę. Didesnė šių emi
grantų dalis savo pinigais ir 
iš dalies mūsų žydų remiami 
išvyko į Palestinų. Šiuo me
tu Lietuvoje yra apie 150 Vo 
kietijos piliečių žydų, iš ku
rių Vokietijos vyriausybė at
šaukė pasais. Tie žydai, likę 
be dokumentų, dabar yra ne 
pavydėtinoje padėtyje. Jie ne 
tik negali be dokumentų gy
venti Lietuvoje, bei ir kitur 
emigruoti. Lietuvoje svetim
šalis gali gyventi tik gavęs- 
leidimų, o jei jis nori čia 
verstis prekyba ar kokiu ki
tu verslu (pav., amatu), tu
ri gauti darbo leidimų. Pas
kutiniu metu svetimšaliams 
darbo leidimų davimas yra 
labai suvaržytas, nes įvairio
ms specialybių vietoms užim
ti jau turima vietos žmonių.

ATLANTA, Ga., lapkr. 29.
— Prez. Rooseveltas kalbėjo 
čia piliečių gausingam susi
rinkime. Kalba buvo trans
liuojama per radiją.

Kalbėjo apie krašto stovi. 
Pažymėjo, kad laikij gerėji
mas jau pastatytas ant stip
raus pagrndo ir tolesnė biz
nio pažanga priklauso nuo 
pačių piliečių. Krašto vyriau 
sybė atliko svarbiausių darbo 
dalį. Pradėjus ateinančiais 
metais vyriausybės išlaidos 
bus palaipsniui mažinamos.

Prezidentas peikė visus 
tuos, kurie be jokio pagrindo 
puola krašto vyriausyflbję dėl 
jos išlaidumo. Tegul tie prie 

j šai dirstelia, kų vyriausybė 
atlikus trejais metais.

---- - ■ ■
PREZIDENTAS NENORI 

DIDINTI SKOLŲ

AVASHINGTON, lapkr. 29.
— Sužinota, kad-^prezidentas 
Rooseveltas imasi visų prie
monių, kad valstybės skolos 
iki sausio mėnesio nieku bū
du neperšoktų 30,000 milijo
nų dol. sumos.

Lapkričio 25 d. viešosios 
skolos pasiekė 29,592,727,733 
dol.

Skolų augimo sulaikymas y 
ra reikalingas demokratų par 
tijog politiniams sumetimams.

MEKSIKOJ ŽUDOMI 
“SUKILĖLIAI”

MEKICO CITY, lapkr. 29. 
— Vyriausybė Rkelbia, kad 
federalinė kariuomenė nuko
vusi 19 “sukilėlių” Jalisco 
valstybėje.

LENKAI STUDENTAI 
PUOLA ŽYDUS LVOVE

VARŠUVA, lapkr. 29. — 
Nacionalistai lenkai studen
tai ir toliau kelia riaušes pr
ieš žydus Lvove ir kituose 
miestuose. Daugelio žydų par 
duotuvių langai išdaužyta 
Lvove.

Vietos cenzūra neleidžia 
paduoti žinių apie studentų 

'vykdomu* prajovus prieš žy
dus.
PLATINKITE “DRAUGĄ

A M ST ERD AM A S, Olandi
ja, lapkr. 29. — Vokietijos 
propagandos ministeris Goeb
bels nusprendė, kad vokiečių 
katalikų publikacijos negali 
dalyvauti 1936 metais įvyk
siančioj didelėj tarptautinėj 
katalikų spaudos parodoj Va-

■ tikane.I
Šį kartų Goebbels nepaduo 

da priežasties. Matyt, naciai 
bijo, kadangi vokiečių katali
kų išstatyta spauda supažin
dintų pasaulį su tuo, kaip na 

jciai “kultūrina” vokiečių j tautų.
įdomu, kų naciai bendra tu 

ri su katalikų spauda?

NACIAI NUBAUDĖ 
KUNIGĄ B

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Nacių specialus teisimas Koel 
ne mieste nubaudė vienerius 
metus ir tris mėnesius kalėti 
katalikų kunigų Mutli iš Ras 
eheid miestelio už tai, kad 
jis viešai nupeikė Hitlerio 
jaunimo organizacija ir kata
likų jaunimų suorganizavo 
katalikiškon draugijon.

KATALIKŲ 
15 PARAPIJIEČIŲ

Podraug su kunigu buvo 
teisiami ir 25 parapijiečiai, 
kurie savo klebonui gelbėjo 
organizuoti jaunimų ir nuvy 
kusiems areštuoti kunigų na
cių agentams pasipriešino,

Iš parapijiečių 10 išteisin
ta, o kiti nubausti įvairiais 
trumpais terminais kalėti.

Naciai sakosi, kad jie “ne
persekioja” katalikų.

HITLERININKŲ TERORAS 

VOKIETIJOJE

ILLINOIS GAUS 5 MILIJO
NUS DOL. ŠELPIMUI

LUinois Emergency Relief 
komisija gavo žinių iš Wash- 
ingtono, kad vyriausybė ski
ria 5 milijonus dolerių Illin- 
oiso šelpimo fondan už gruo
dį. Ir, matyt, šie milijonai 
bus paskutiniai. Pati valsty
bė tepagalvoja apie savo be
darbių šelpimų.

Komisija ir tuo nepatenkin 
ta. Sako, to per maža.

RYTOJ PRASIDEDA 
ADVENTAS

Rytoj, gruodžio 1 d., pra
sideda Advento laikas. Kata 
likų Bažnyčia pradeda nau
jus metus.

Adventas yra atgailos ir 
maldų laikotarpis, kad ver
tai pasirengus prie Kalėdų 
šventės.

6 ŽUVO GAISRE

BERLYNAS, lapkr. 39. — 
Nacių vadovybė atnaujhio te
rorų visam krašte. Areštuo
jami ne ftk nacių partijos 
priešai, bet ir įtariami neiš
tikimumu partijos nariai. Vie 
ni jų siunčiami į koncentraci
jų stovyklas, kiti — uždaro
mi kalėjimuose.

Dauguma areštuotųjų turi 
šeimas. Likusios moterys su 
vaikais negali iš niekur gau
ti sau pagalbos Nėra kur 
kreiptis, arba kam nuslskų- 

: sti. Už nusiskundimus žmo
nės baudžiami.

Sakoma, tas daroma paties 
Hitlerio nurodymais. Siekia
ma dviejų dalykų: norima iš
naikinti naciizmo priešus ir 
išvalyti pačių nacių partijų. 
Visi naciai turi aklai pasiduo 
ti Hitlerio vadovybei.

FORT AVORTH, Tex., lap
kr. 29. — Sudegė dviejų auk
štų apartamentiniai namai. 6 
asmenys žuvo ir 11 sužeista.

Gaisras kilo antrajam auk
šte sprogus beeisunkiančiam 
gazui.

KALINIŲ RIAUŠĖS

MONTREALIS, lapkr. 29. 
— Kaliniai sukėlė riaušes St. 
Vincenit de Paul kalėjime. 

s Du kaliniai sužeista.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatomas pragie
drėjimas; popiet kiek šilčiau.



DRAUGAS šeštadienis, lapkr. 30 d., 1935

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlahed Daily, Eicept Sunday. 
•U8BCKIPTIONB; One Year — *6.00; Blx Moatha 

*•.60; Three Montha — *3.00; One Month — 76o. 
"»• — One Year — *7.00; SU Montha — *<••; 
— .•>«.Uatnc ln "DRAUOĄ3" brta*a beat resulta rtlslaa ratas oa applloation.
LUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

“DRAUGAS”
1 įeina kasdien. &akyrua aekmadlenius 

MUBNUMERJLTOS KAINA: J. Amerikos valatyMse:• — ••■••. Pusei motu — ••■••: Trims mėnesiams *0: Vienam mAnoslul — 76c. Kitose ealstyMss kerata: Metama — |7.M; Pusei metų — ii.60.— •••e.ilbtmų kainos prtslunčlamoe parelkalavua ‘radarblama Ir korespondentams raitų nesrųilna. lema tai padaryti Ir neprlalunCiama tam tiks- teaklų.
»rlua prilma — nuo 6 vai. Ual£jratj|jogĮ^

KĄ REItKIA MŪSŲ PROTESTAI

dS

DIENOS KLAUSIMAI

TAISYKIME JAM KELIĄ

Rytoj prasideda Adventas ir su tąja pra
džia baigiasi Bažnytiniai Metai. Prasideda
nauji.

Adventas, tai laikas prisirengimo prie šv. Kalėdų. ,
Kiekvienam sąmoningam krikščioniui ži

noma, dėl ko reikia laukti šv. Kalėdų su tam 
tiktu dvasiniu susikaupimu.

Adventas Bažnyčios gyvenime yra gra
žus laikas — pilnas gyvumo, išsilgimo ir vil
ties.

Bažnyčia laukia gimstant savo Įsteigėjo, 
žmonės — savo lšganytojaus, vilties neteku
sieji — Suramintojo.

Taip, kaip prieš du tūkstančius metų: 
žmonės vergijoj būdami, persekiojimus, sku
rdą ir vargą kęsdaiųp, laukė lšganytojaus lyg 
saulės užtekant.

Laukė ir sulaukė.
Daug ir šiandien persekiotojų ir išnau

dotojų pasauly. Kur nepažvelgsi — visur 
daug skaudžios vergijos, skurdo, ašarų'.

Tautų ir valstybių valdovai ima perse
kioti tikinčiuo-sius, turtuoliai darbininkus 
skliaudžia, pasaulyje sėjama nesantaikos sė
kla, rengiamasi prie naujų žmonių skerdynių,
prie karų.

Dėl to ir šiandien su nemažesniu nekant- 
nimu laukiamas Išganytojas.

Jo sulauksime, jei lauksime, jei pas sa
ve pasikviesime.

Laukiant Didelio Svečio, reikia apvaly
tų aptvarkyti savo namus, būtent savo sielų, 
savo sąžinę.

Tam laikas — Adventas.
L Per šį mėnesį turime parodyti ypatingai 
didelio ir nuoširdaus prisirišimo prie Bažny- 
čos. Turime būti veiklūs, pavyzdingi, susi
laikyti nuo pasaulio tuštybių, padidinti ge
ro* darbus, pakelti maldingumą.

Mūsų pavyzdis kitus uždegs ir patrauks. 
Ji* sukels juose pasilgimą To, Kuris yra Ke- 
lias, Gyvenimas ir Tiesa.

Kuo daugiau žmonių pasuks į tą Kelią,' 
gyvens tuo Gyvenimu ir laikysis tos Tiesos, 
tao greičiau susilauksime ne vien dvasinės, 
b*t ir medžiaginės gerovės.

Taigi, ryt jau Adventas. Laukime Jo ir 
taisykime Jam kelią!

Jis Taikos Karalius, vargšų Užtarėjas 
— Jis visų žmonių, viso pasaulio Išganyto
ji

Kunigų Vienybės Centro Valdyba, taip 
kaip ir Federacija, pasiuntė Lietuvos Prezi
dentui p. Smetonai kablegranių dėl katalikų 
persekiojimo. KabTegramos turinys toks:

‘‘Šiurpulingos žinios dėl paneigimo ka
talikiškų organizacijų verčia mus kreip
ti* į Tamstą, ponas Prezidente, sustab
dyti katalikų persekiojimus. Memoran
dumas seka'*.
Po kablegramai pasirašė Kunigų Vieny

bės centro valdybos pirmininkas kun. K. Ur
bonavičius, sekretorius kun. Pr. Juras ir iž
dininkas kun. J. Simonaitis.

Svarbu, kad K. V. valdyba nutarė pa
siųsti Prez. Smetonai memorandumą.

Būt gera, kad ir kitos mūsų organizaci
jos pasektų Kunigų Vienybės ir Federacijos 
pavyzdį. Juk negalime nekreipti dėmesio į 
tai, kad mūsų senojoj tėvynėj katalikai yra 
persekiojami.

ffiimist. Lozoraitis Dėl Statutinio Teisino
Ryšium su dalomais vokie- mijos centro vyriausybės spie

čių spaudoje priekaištais dėl Indžiu augščiausias administra 
Statutinio Teismo insteigimo, cinis teismas. Žiūrėdami Kons

titucinę kitų kraštų praktikų,užsienių reikalų ministeris S. 
Lozoraitis, suteikė “Eltos” a- 
t s to v u i tokių paaiškinimų:

“Paskyrus spalių 24 d. Sta
tutinio Teismo teisėjus, Vo
kietijos spauda ėmė tvirtinti, 
esu, Statutinio Teismo instei- 
gimas priešingas Lietuvos ta
rptautiniams pasižadėjimams, 
tai yra, konvencijai dėl Klai
pėdos krašto, nes Statutinis 
Teismas esąs instėigtas tam,

galiniu rasti kaikurių analo
gijų statutinio teismo insttfu- 
cijai. Tai konstituciniai teis
mai, kurie yra insteigti Čeko
slovakijoje ir Austrijoje. Če
koslovakijos konstitucinis tei
smas sprendžia, ar parlame
nto arba autonominio Karpa
tų Rusų krašto seimelio iš-1 
leistieji instatymai yra suae 
rinti su valstvbės konstituci-

TAMOŠIAUS CIUIKOS 
GROMATA PROFESO

RIUI KAMPININKUI

Malonus ir loskaunas pro
fesoriau !

tais nesiskaito. Tat tikrai ste
buklinga, iš kur jie gali susi- 
krapštyti ir taip išsistatyti 
puikius namus, taip juos įsi- 
iengti, kai jų algos nėra mi
lijoninės — siekia po keletu 
šimtų litų mėnesiui. Tai,

KAS GAUNA >15,000?

kad spręstų vietoje Tarptau- jos, sudėtinių konstitucijos da

Jei Prez. Smetonai tikrai rūpi Lietuvos 
valstybės ir tautos gerovė, jis turės kreipti 
savo dėmesį į Amerikos lietuvių katalikų 
protestus, kurie yra siunčiami tani, kad su
stabdyti tautos vienybės ardymą ir kad dau- pėdiečiams, nei kitiems suta- 
gybės pavojų akivaizdoje ne mažinti, bet 
didinti tautos pajėgumą.

rinio Haagos Tribunolo apie I 
kompetencijos ginčus tarp Ce
ntro Vyriausybėm ir- Klaipė
dos krašto autonominių orga
nų. Toliau tvirtinama, esą Sta 
turinio Teismo sprendimai ne
gali būti privalomi “nei klai-

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Ražo L. Simuti*_________

ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

lių ar kitų konstitucinių in- 
statymų nuostatais. Austrijos 
1920 metų konstitucijoje bu
vo nustatyta, kad federalinės 
Austrijos konstitucinis teis
mas sprendžia, ar tam tikras 
instatvnio leidimo ar admini
stracijos aktas inelna m fe-

rties (t. y., konvencijos dėl Įderalinių ar provincijos orga- 
Klaipėdos krašto), dalyvia- nų kompetencijų. Panašių fu- 

' nkciją atlieka Austrijos Bun- 
desgcrichtshof pagal 1934 me
tų konstitucijų.

Nesirūstink, kad spausda- ....
m * ■ ... . , rods, taip ištaigingai pragv-mas lamstus neinu (Mai ’ . * . T

gaš! — prop. Kamp.) ranka
tavo grubiais pirštais p,.,.', 'ai „rbūtų IŠ ka. _ 
daug ji, suspaudžiau. Na, raut H'faės
pas mus tokia maria. Tams
tos, žinoma, neviena ašara iš 
sopsto nuriedėjo. Ale kų gi 
padarysi. Kitu kartu Tams
ta man tuo pačiu atsinagra- 
dyk, kad aš net pritūpęs rėk
čiau.

venti ir dar taip įsirengti tik
ri dabar,

ne-1
Į tiki, kad jie tuos kapitalus 
kokiais nors stebuklais užsi
dirbo.

Ponui Profesoriui daug lai 
mės linki mano žonka ir vai
kai.

Tamošius Čiuika.

Iš Vytauto Didžiojo Muziejaus sodelio 
iškilmių skirstėmės kupini gražiausių įspū
džių. Ten jaudinomės, verkėm, ryžomės, pri
siekėm.

Vakare rinkomės į Metropolio viešbutį, 
kuriame buvo parengtas kongreso atstovų 
priėmimas — buffet dinner ir šokiai.

Šiame kongreso atstovų priėmime daly
vavo keli šimtai žmonių. Atvyko ministeris 
pirmininkas, ministeriai, aukštieji kariuome
nės vadai, visuomenės veikėjai, spaudos at- įį 
stovai ir kiti.

Toks svečių priėmimas tuo geras, kad 
nereikia išsėdėti prie stalo kelias valandas, 
yra daugiau progos pasimatyti ir pasi kaltė

ms .
Dėl šitų tvirtinimų tenka 

pasakyti štai kų: tvirtinimas, 
kad Klaipėdos krašto gyven
tojai esu sutarties dalyviai, 
neturi pagrindo. Tarptautinės 
sutartys sudaromos valstybių. 
Konvencijos dėl Klaipėdos 
krašto tėra penki dalyviai:

Statutinio Teismo insteigi- 
mas buvo diktuotas vien tik
tai noro, kad eventualiniai ne
teisėtumai būtų išaiškinami ir 
sprendžiami autoritetingiau
sios instaigos, būtent, teismo

Žinai, loskaunasai Profeso
riau, sename krajuje šlecht 
gešeft. Seniau vogdavo ir 
plėšdavo tik apdriskę, nuskur
dę. Gi dabar - tautininkiškų or 
ganizacijų veikėjai bei įvai
riais madoliais apdovanoti

Skaitau lietuviškų balšavi- 
kų popery:

“Mūsų draugai kiekvienoj 
kolonijoj turėtų greitai atsi
liepti į Smetonos uždarymą

Lietuva, Didž. Britanija, Ita- ‘. i , x •... , .. . ’ į ir, antra, kad statuto mterpre
uja, Japonija ir Prancūzija, i. .. . . .... tacija ir nuomonių skirtumai
Kitų dalyvių nėra. Todėl ir ... . , .. ..

.. . . . dėl jos butų, pagaliau, inves-
negali būti tarp lne t u vos vy’- ,

... , . ti in formalinį ir duocjantį vi-
riausybės ir kitų vyriausybių, ... ,

. J sas teisingumo garantijas ke- 
negu augiau pamigtos, ar flitoks ,t(!gali
instaigų ginčo dėl konvenci
jos vykdymo, kuris galėtų bū-

atiduotas Tarptautiniam 
m “k z r<' > i .

gvinti santykius autonominių 
organų su Centro Vyriausybe 

1 ir evenlualinių ginčų sprenllaa^oa Tribūnai aprę8U pa-, Vitmost'ero-
gal konvene.jos 17 str.. % statutinl5

Nuomonių skirtumai, kurie Teisinas padės išvengti nepa 
gali kilti dėl statuto vykdy- togumų, kurie galėtų susula- 
ti su didesniu žmonių skaičiumi, nes visi ka-p^o, gali būti dvejopi. Pirma, iryti ir kaikada susidarydavo 
rtu maišosi, vaikštinėja. Tikrai demokratiš-: tai skirtumai tarft Centro vy- dėl nevienodo statuto nuosia- 
kai. Į riausybės ir autonominių or- tų aiškinimo valstybės vxiu-

Kiek užkandus, pradėjo groti muzika.;oaillb Tai yia ginčas valsty- je. lokiu bildu Statutinio lei- 
Vieni įsismagino šokti, kiti sėlio prie stalių-Į bės viduje. Antrosios rūšies-smo insteigimas tegali būti 

nuomonių skirtumai gali kil-1 naudingas tiek visos vaisty
ti tarp konvencijos dalyvių,Į bės, tiek Klaipėdos krašto at 
t. y., Lietuvos, iš v^nos pu
sės, ir Didž. Britanijos, Itali-

liaudininkų ir krikščionių de- 
žinonės. Būdavo, jei koks ini- Įlnokrat,j partijų Lietuvoje.” 
zernus žmogelis nučiupo kur ste|)iu08t ,r lllirksiu. Kas 
nors kokį centi) kxt«, ta. jisa, (,abaI. per fon5s( Pri(j.cia

motus lietuviški balšavikai 
pagatavi buvo patys uždaryti 
krikščionis demokratus į So- 
lovkų salas, o dabar už krikš
čionis demokratus gali net 
atrytais pradėt inaršuoti.

Kibą balšavikam jau send- 
vičiai iš Rasiejaus sumažėjo 
ir jų fišhia jmis katalikus, ar

Lietuvos laikraščiai plačiai rašė, kad Lie
tuvos vyriausybė nupirko iš lakūno Įeit. F. 
Vaitkaus “Lituanica 11” ir už jų užmokėjo
penkiolika tūkstančių dolerių.

t. . '
Kadangi tą lėktuvą nupirko ir įtaisė lie

tuvių visuomenė savo gausiomis aukomis, dėl 
to ji turi žinoti, kas gavo tą didelę pinigų 
krūvą: Vaitkus. ALTASS, ar “Naujienos”?

Tą klausimą reikia išaiškinti.

Be abejonės, aukotojai antrajam transat
lantiniam skridimui būt daug daugiau buvę 
patenkinti,.jei “Lituanica H” būt neparduo- 

bet paaukota Lietuvos kariuomenei, kuriai 
mvojingu Lietuvai momentu lėktuvai y-

M labai reikalingi.

Tuo būriu būt parodyta aukojusiai visuo- 
gMnei ir visai mūsų tautai, kad tas skridi- 
HĮne buvo ųcganizuojamas patrijotiniais su

liniais, bet ne dėl biznio.

kų “krupniko pramonei stiprinti” ir juodos 
kavos su citrina gerti.

Mes, laikraštininkai, susėdome prie vie
no stalo, prie kurio pasimaišė ir tuomet bu
vęs vidaus reikalų ministeris p. Rusteika. 
Su juo vedėme gana karštus ginčus įvairiais 
Lietuvos vidaus politikos klausimais. Laik
raštininkai Rusteikai statė visokiausius klau
simus, o jis stengėsi į juos atsakinėti, karš
čiavosi. Tarp kitko p. ministeris pyko, kad 
opozicinių partijų vadai, sveikindami viso 
pasaulio lietuvių kongresų, lietė vidaus po
litiką. Jo nuomone, tai buvo ne vieta ir ne 
laikas. Dauguma luikiaštininkų buvo tos nuo
monės, kad kongrese kaip tik buvo vieta kel
ti tą, kas Lietuvoje negero, kalbėti apie su
darymą tautos vienybei sąlygų, nes kitaip 
kongrese keliami šūkiai apie vienybę neturės 
jokios reikšmės.

iš turmos vargu kada išsi- 
krapštys. Tuo gi tarpu da
bartiniai madoliotieji šiek 
tiek pasėdės turine, gi kiek 
vėliau 16-tos vasario, ar Tau
tos Vado kokio nors biliju- 
šo proga jam bus visa dova
nota ir jisai, ko gera, dar vėl 
gaus aukštą atsakomingą či- 
n» ar tariu b». Bet, antra ver- kok"s nemacys 
tus, kuriems gi galams 'to
kiam tipui storotis cino ar• 
tarnybos, kad jisai gali sau 
spakainas namie be darbo sė
dėti, kadangi jisai betarnau
damas jau spėjo pakankamai 
turto įsigyti, kurį ir užrašė 
žmonos ar kurio nors giminai
čio vardu, ir sau ramiai gy
venti.

Saldieji žodžiai dažnai vir
sta karčiausiais. Tai turi įsi
dėmėti visi mano kampelio 
tavoršeiai.

žvilgiu.
Grįžtant prie antros rūšies

jos, Japonijos ir Prancūzijos, Į — tarptautinių ginčų, galin
is antrosios. Pastarosios rū-i čių kilti tarp Lietuvos ir kitų
sies nuomonių skirtumai su
daro tarptautinį ginčų.

Kartą susiginčijo anglas su 
amerikiečiu, kieno yra sau
gesnės piniginės šėpos (safe- 
ty vaults). An&las sako, kad 
jis kartą seifan uždaręs ka
tę, seifą apkrovęs malkom, 
anglimis, apliejęs kerosinu ir 
uždegęs. Seifą taip įdeginęs, 
kad ta net žėravo. Paskui 
kuomet atidaręs spintą, katė 
buvo sveika ir linksma.

Amerikietis tik nusispiovė.
— Aš uždariau gaidį, — 

sako amerikietis, — ir spin
tą kaitinau iki tol, kol ji iš 
karščio net baltavo.

— Na, ir ką, gyvas buvo 
gaidys, — klausia anglas.

— Ne, — atsakė amerikie
tis. — Gaidys buvo kietai su
šalęs.

Bekonai labai pigūs. Tik 
kai buvo suvažiavę Kaunan 
lietuviai iš viso svieto (sako, 
kažinkoks jų kongresas bu
vęs), tai tada bekonai buvo 
pabrangę. Mat, norėjo pasi
rodyti, kad Lietuvoje nėra
krizio. O gal anie iš viso

kių ginčų Tarptautiniam Ha,, |(UV(>
agos Tribūno ui spręsti. . u , a(|ra!k ka,i Ilaį žymiai pabran-

valstybių, konvencijos daly
vių, reikia pasakyti, kad kon-

Kadangi, tokiu būdu, gin- i vencija dėl Klaipėdos krašto
čai dėl statuto vykdymo- gali 
būti dvejopi, tai jiems spręs
ti turi būti du keliai. Vienas 
valstybės viduje, liečiąs Cen
tro Vyriausybės ir autonomi
nių organų santykius. Antras 
gi kelias, tarptautinis, ginča-

17 str. numato tam tikrų pro
cedūra, būtent, atidavimų to-

prantamas dalykas, kad Sta
tutinio Teismo insteigimas nie 
ku būdu nepaliečia kitų kon
vencijų pasirašiusių valstybių,ms tarp pasirašųisių konven

ciją. valstybių spręsti. Abu šie t. y., Didž. Britanijos, Italijos 
keliai yra skirtingose plotmė- ir Prancūzijos teisių, kurių 
se ir vienas antram nepriėsta- jos turi iš konvencijos 17 str. 

Kadangi Rusteika buvo vienas, dėl to rauja. 'Lygiu būdu Statutinis Teis-
jam nelengva buvo atsispirti visam būriui Tiksliausia teisės normų ga-jums nesusiaurina Tarptauti- 
apsukrių laikraštininkų.

Šiame baliuje turėjau progos pasikalbę
ti ir su kitais nunisteriais, eks-ministeriais, 1^ normalinį statuto funkeio- se. 
profesoriais ir visuomenės vadais. Nemažai inavimą ir vienodą jo inter- Pagaliau, tuo pačiu konven- 
sutik&n ir iš kitų kraštų atvykusių lietuvių ' protarijų, kiek tai liečia mū-jcijos 17 str. suteiktoji Tautų 
veikėjų. v»l*tybės vidaus santykius, Sąjungos Tarybos nariams tet

Lietuvos vyriausybė paslrmko ; sė atkreipti Tarybos dėmesį 
šią garantiją, insteigdama Sta'in konvencijos sulaužymą pa- 
tntinį Teisiną. ;lieką kaip buvusi”.

6ino dalyku mes vadovavo-----------------------------------
mės kitų kraštų praktika. Pav.! KAUNAS. — Grįžęs

Žodžiu sakant, vakaras buvo įdomiai ir 
smagiai praleistas. Pastebėjau, kad ir kiti 
amerikiečiai buvo patenkinti “savo likimu” 
ir džiaugėsi turėdami progą susipažinti su 
“dideliais ponais” ir su jais prie vieno sta
lo vakarieniauti.

Šiuo baliumi ir baigėsi pirmoji Viso Pa-

go ne tik bekonai, ale ir visi 
kiti valgomieji produktai. Sa
ko, ir lašiniai buvo pabrangę. 
Na, lietuviai vis lietuviai. 
Kur jie nebūtų, o lašinėlius 
mėgia. O ten gimtajam kra- 
juj juos taip čestavojo ir, 
sako, pinigų už tai neėmę. 
Sako, ir arielkos davę ir nie-

rantija yra teisminė garanti- nio Haagos Tribunolo kompe- (j.o Įaį ne8kaįtę. 
ja. Todėl, norėdama patikrin- tencijos konvencijos dalvkuo- Į _______

iŠ

Daug sename krajuje yra 
ir tokių, kurie nei iš šio, nei 
iš to {ėmė ir išsistatė didžiu
lius namus, įsigijo gaspadory- 
stes, susidėjo kapitalus. Tik
rai stebuklinga. Nieko nuos
tabaus būtų, jei tie ponai bū
tų taupūs, čėdytų pinigus, 
niekur nešvaistytų litų, nemė
tytų centų. Bet dabar šito 
nėra. Tie ponai ir puotauja ir

Suomijoje, kurios dalis — A- (Sov. Rusijos kun. Juozapas 
landų salos — taip pat turi Kazakevičius prieš metus lai 
autonomiją, yra nustatyta, ko mirė ir buvo palaidotas1 baliavoja, ir ūžia ir laltravo-

šaulio Lietuvių Kongreso diena, kurioj įgytų kad nuomonių skirtumas tarp' Kauno kapuose. Jam pasta 1 ja na, ir kortomis pralošia,
įspūdžių niekuomet neužmiršime. . autonominių organų ir Suo-įtytas gražus paminklas. an ar su li-

Einu aną dien gatve. Prie
šais mane eina Kunkulienė. 
Prie vi«ių namų nuo porčių 
moteris ją užkallidna.

— Elio, kas girdėt kumu- 
čiukėf

— Prastos navynos, Dara- 
tėlė, — atsako Kunkulienė. 
Vyras pasimirė, Dieve duok 
jam dangų.

— Tai tau! Ar ilgai sirgo!
— Dvi savaitėlei, Daratė- 

le.
— Tai menkniekis, — sako 

Daratėlė. — Manasis du mė
nesius lovoj išdribsojo. Aš 
vos iš proto neišėjau. Užuot 
mirus, žiūrėk, ir dabar da 
valkiojas.



Klajūnas

Ašara Nuriedėjo Danguje
(Pagal J. Krašiauskį)

np a rn \« 3

vai sunkiais puikybės šar- dėmės pančiai ir suskambėjo ir bus jums visiems dovanotai mės... 0 skausmo ir pasibjau- nyčia. Bažnyčios pastatymas,
vaisi... Pakelk akis į dangų ir 
prašyk Dievo malonės!...

Kas supras nusidėjėlio mai-

Tėvo balsas:
— Nenuliflskite! Nesipikti

nkite! Neteiskite! Argi neiš-
dą?... Kas supras jo atgailų?., klausyta nusidėjėlio atgaila? sas danguje. Jis aidėjo ange-

Visi yra mano vaikai... Pasi- rėjimo ašara, kuri nuriedėjo be sienojaus medžiagos, kaa- 
tikėkite manimi!... (danguje, buvo paskutinė pa- tavo apie 8000 litų. Tam rei-

Ilgai, ilgai aidėjo Tėvo bal- j laimintųjų eilėse... ; kaliu visa parapija buvo ap-
Isidėjusi gana dideliu (po 2,5

(Tęsinys)

Nubudo tremtinis. Kurti ty
la viešpatavo aplinkui. Saulė 
buvo apsigaubusi kažkokia 
niūria skraiste. Dūmai tingiai 
draikėsi tarp dangaus ir že
mės. Minia jau buvo išsisklai
džiusi. Jis dairėsi vienišas. Jo 
ištartas baisus prakeikimas, 
lyg koks sunkus akmuo, slėgė 
jam krūtinę.

Silpnas, nuliūdęs tremtinis 
vėl nuėjo į žmonių minių. Ta
čiau dabar jis nesigyrė žmo-' draugQ p^į^,^,
nėms: “Aš jus išgydysiu, aš Tremtin| pabuėiavo jo drau 
jums patarsiu, aš jums pade- angelag _ tremti.
siu ’. Dabar jis nesivežė j au- nį pabučiavo visi angelai. Nu- 
kštybes, neieškojo garbės. Da- švito j0 veidas> karščiau su- 
bar jis dirbo niekeno nepaste- plakė širdis, jis išskleidė spa- 
bitnas, nepagiriamas, neatlygi- rnus ir lengviau nuplasnojo 
namas. Dabar jis troško tik ant žemės.
skausmų, nusižeminimo... Žemė buvo nuklota auksi-

Deja, ir dabar jį pradėjo niais tt kančios saulės spindu- 
uiti minia: liais. Visa gamta, visi žmonės

— Ko tu čia? Eik šalin nuo jau buvo atbudę, tarsi iš ko- 
niūsų! Eik šalin! kio sunkaus, gilaus miego...

Jis šalines nuo tų, kurie ji Tremtinis stojo i naujų da
lijo, laimino tuos, kurie jį mu- rbų ir kančias, 
šė. Žmonės paniekinančiai, iro-

Praslinko daug metų pasi- niškai žvilgčiojo į ateivi. Lž 
šaltus žmonių žvilgsnius jis 
siuntė meilius šypsnius ir drą
siai pluošė toliau...

Kiti jį sveikino pašaipa. 
Jis ir jiems dovanojo.

Dar kiti ji stumdė, blaškė 
iš pykčio... ,Jis meldės už juos, 

Tremtinis, atgaivintas dan
giškojo pabučiavimo, mekii 
nesi bjaurėjo, nė vienu priešo 
neaplenkė savo meile, malda...

Jis sužavėjo žmones. Atsi
vėrė jų akys. Pagaliau vienas 
sušuko:

I — Kiek jis mums gero pa
darė. Palaiminkime jį, pagar
binkime ji!

Tam balsui pritarė minia, i 
kuri pirmiau neapkentė, stu
mdė, mušė tremtinį: I

j — Palaimintas! Garbė tau! 
būk pagarbintas! Teatlyginie 
tau Dievas už tai, kiek tu iš

šventime, darbe ir prakaite. 
Pagaliau, jau senstelėjęs tre
mtinis nuliūdo, sustiro nro ša
lčio, atsisėdo ant akmens ir 
paskendo kaičioje melnncboli 
joje...

— Argi aš dar pasauliui rei 
kalingas? Argi jis neatsiėmė 
savo iš manos? Kodėl aš ken
čiu? Di, tu varge, varge!..

Tremtiniui atsakė tūkstan
tis pašnipes balsų:

— Eik šalin, ko tu čia snan 
di ant akmens?!

Antras tūkstantis dar skau
džiau pakartojo:

— Eik šalin, tu senas ba
laste!

Pravirko tremtinis, nuleido 
rankas ir nusiminęs savo sie
loje kartojo:

— Sunkus, sunkus yra žmo-

Kas supras dangaus džiaugs-'.Ar gi jam nedovanotina tiek lų širdyse. Tie žodžiai buvo I Šių vasarų kleb. V. Beino- lit. už ha.) mokesčiu, ir,kle- 
kimas! Prašyk Viešpaties pa-!,n4^ • Kas supras Tėvo mei- kartų. kiek kartų jis nusldė- užrašyti ant baltų angelų spa- liaus rūpesčiu, parapijiečiams bono pranešimu, 95 nuoš. gy- 
sigailėjimo, prašyk, kad tavęs jęs gailėjosi? Argi jis nepasi- mų. Tuos žodžius dangaus pa- uoliai prisidedant, Gelažiuose ventojų tų pasižadėjimų kas
daugiau nebandytų!.. ' Nuo nusidėjėlio nukrito nuo tikite mano meile? Gailėkitės, siuntnys atnešė ant mūsų že- 1 pastatyta nauja medinė baž. kuo galėdami atlikę.

Deja, tuo tarpu suskambėjo J —
Dievo balsas:

— Grįžk dar į žemę!
— Grįžti? Kaip gi aš sugrį

šiu? — puolęs ant veido de
javo tremtinis angelas. — Ma
no jėgos išseko, mano dvasia 
atvėso, kančios mane sugrau
žė, kaip amžinasis kapas la
vonų !

— Teatgaivinie tave tavo

Ui Dievą- Tėvynę ir Lietuvišką Kalbą
REIKALINGA 500 SAVANORIŲ-KARIŲ ARMIJAI MOBILIZUOTI

Atsišaukimas

®E abejonės, pamatęs šį atsišaukimų Tamsta nustebsi. Spaudoj ir 
gyvu žodžiu visur kalbama už taikų ir smerkiama karai, ku- 
rie išžudo milijonus nekaltų žmonių ir iš pagrindų išgriau

na visa tai, kų šimtmečiais civilizacija yra sukūrus, o čia leidžia
ma karingas šūkis.

Jau ne nuo šiandie Amerikos lietuvių tarpe grumiasi dvi ga
lybės: gera ir bloga. Mūsų tarpe be paliovos kaujas dangus ir pra
garas, tiesa ir melas. Didžiausias tų galybių ginklas yra — spau
da. Geroji spauda atlieka konstruktyvį darbų. Ji stato ir palaiko 
bažnyčias, mokslo, kultūrines, labdaringas ir finansines įstaigas, 
mūsų kalbų, tautiškumų ir stato užtvankas, kad jų neužlietų sve
timos bangos. Ji palaiko mūsų biznierius, profesijonalus ir kelia 
šūkį: Savas pas savąjį. Ji kursto mumyse karštesnį tikėjįmų, ku
ris kiekviename žmoguje sužadina gyvenimo ir kovos norų. Šei
mose ir pavieniuose ji skaidrina doros idealų, kuris parodo tikrųjų 
žmogaus vertę.

Blogoji gi spauda visa tai iš pagrindų griauna ir ant tų griū
vėsiu kelia raudonųjų vėliavų sėdama šėtono karalystės sėklų.

Mūsų likimas — šioj žemėj ir amžinatvėj — priklausys nuo 
to, kurioj pusėj bus daugiau ginklų — spaudos. Daugiau jos bus 
geroj pusėj, bus apginta mūsų Šv. Bažnyčia, apgintos mokyklos, 
įstaigos ir visa, kų esame per desėtkus metų subūdavoję. Daugiau 
jos bus blogojoj pusėj, ji visa sugriaus, sutrips ir mus pačius pa
darys šėtono vergais.

“DRAUGAS“, vienatinis tautinės ir tikybinės minties dien
raštis Amerikoje, neatlaidus kovotojas už kilniausius mūsų idealus, 
su Gruodžio 15 diienų, šių metų, skelbia VAJŲ — mobilizuoti didesnę 
armijų kovai už Dievą, Tėvynę ir lehiviskąją kalbą, t. y., kad į kiek
vienų namų įnešus geros pusės ginklų,: dienraštį “Drangą’', savait
raštį “Laivą”, y erą knygą ir tt.

Vajininkų mobilizacija baigsis su Gruodžio 14 dienų, o Gruo
džio 15 d. prasidės darbas — vajus kuris tęsis iki Bal. 1 d., 1936 m.

=%.
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Dideles Dovanos Vajininkams
DRAUGO ’ ADMINISTRACIJA, SKELBDAMA &Į VAJŲ, VAJININKAMS SKIRIA DIDELĮ ATLYGINIMĄ, BRANGIAS DOVANAS

niu gvvenimas! Už k" iis yra .. ._ J musų nukentėjai!
duotas? Juk žmonės patys sau
neištenka, kitiems pogelMti tTOUtįV 'pįįpMjV Nooding, 
negali, tai kam šis gyvenimas?

O keistenybe! Palaimintas

ir pragaištinga puikybė pabel
dė į jo širdį — širdis pravė
rė savo nasrus ir priėmė tų 
bildesį... Jo siela tarė puiky
bės didybėje:

— Aš esu lygus Dievui! Aš 
esu geriausias, aš esu verčiau
sias, aš esu aukščiausias!..

Sutemo... Minia atsitrauKe 
nuo savo palaimintojo... Jis 
paliko vienas savo puinybėje...

Palaimintąjį supurtė šaltis... 

Jis suvalgė pats save ir palš-
____________________________ ko alkanas... Jis graibės lau-

ARKIVYSKUPAS JURGIS rų vainiko ant galvos, bet, de- 
MATULEVIČIUS. Labinu ir ja, (jis sučiupo tik aštrius ak- 
labiau nuga pasitikėiimns šiuo stinus... Jo siela ieškojo įšdi- 
šventu vyru, musų mylimu tau duino, bet rado tik sudžiūvu- 
tieči.i. Nebetoli gal ir tie tai rius ir šaltus puikybės Kau
kai, kada Dievas leis jj išvys- lūs... V argasl... \ argas!... Var- 
ti šv ntuoju paskelbtų. gas!...

Kiekvienom į lomu požin*1 Užmigo tremtinis, apakin
to garbingo Vilniaus vyskupo tas puikybės. Veltui plasnojo 
gyvenimas, Jj sužinosime i? jo siela į dangų — puikybė

Kam tie vargai?
Karčiai dejuodamas užmigo 

tremtinis. Jo siela nualpusį, 
išprakaitavusi, apsiašarojusi, 
nr lindusi, puolė ant dangaus 
vartų slenksčio.

— Brolau, brokui! — šaukė 
(nuliūdęs angelų choras, — tu 
vėl nusidėjai! Tu nustojai ti
kėjimo, tu nustojai vilties, tu 
nusiminei — nusiminimas gi 
yra nuodėmė kaip ir prakei-

PIRMOS VIETOS
TE I LIETUVĄ Į ABI PUSES IR $50 PINIGAIS. SI dovana skiria
ma vajininkams didžiųjų kolonijų
Chicagoj, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Phlladelphia, New York, 
ixew jersey valst, VVaterbury, Boston ir Baltimore su jų apylin
kėmis.

KLASE (B). Dovana — $200 pinigais I 
KLASE (C). Dovana — $150.00 pin gals 
KLASE (D). Dovana — $100.00 pinigais 
KLASE (E). Dovana — $50.00 pinigais 
KLASE (F). Dovana — $25.00 pinigais

ANTROS VIETOSE-
KORTE j LIETUVĄ APMOKĖTA J VIENĄ PUSĘ. Ši dovana 
skiriama didesniųjų kolonijų vajininkams:
VVisconsfoio valst., Waukegan, Illinois, Gary, Indiana ir Indiana 
Harbor, VVestvllle, III., Springfieid, 111., St Louis, Mo., ir E. St. 
Louis, 111., Grand Rapids, Mlch., Shenandoah, Pa., Scranton, Pa., 
Pittston, Pa., Wflkes-Barre, Pa., Binghamton, N. Y., Rocbester, 
N. Y., Amsterdam, N. Y., Utlca ir Schenactady, N. Y., VVorces- 
ter, Mass., Bridgeport, Conn., New Haven, Conn., Hartford, 
Conn., Providence, R. I., Lavvrenct, Mass., Nashua, N. H., New 
Britain, Conn., Mt Carmel, Pa., Forest City, Pa., Du Bois, Pa., 
Ir visų kitų čia neišvardintų.

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

nešty po nustatytą sumą, gaus po lygią dovaną.
Jei antros vietos, t. y. mažesnių kolonijų kuris vajininkų

pasiektų Pirmos Vielos Klases: (C), (B) arba (A), jie taip pat 
gaus pirmos vietos dovanas.

Taškai bus duodami ir “Drauge“ bei “Laive“ skelbiami 
tiktai gavus pinigus.

Gavus pinigus kiekvienam kontestininkui kontesto vedėjas iš
duos pakvitavimų ir kiek gavo taškų.

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

Skaitytojams Dovanos
1. Kiekvienas naujas “Draugo“ ir “Laivo“ skaitytojas gauna 

dovanų knygomis: “Draugo“ prenumeratorius $1 vertės, o “Laivo“ 
.50. Knygas pasirenka pats prenumeratorius iš katalogo, kurį vaji- 
ninkas gauna iš vajaus vedėjo. Dovanos skaitytojams bus išsiųstos 
tik gavus pinigus, už prenumeratą. Kiekvienas vajininkae, siųsda
mas pinigus, turi pažymėti, kokias skaitytojas pasirinko knygas.

Prenumeratos kaina
“Draugo“ J. A. V. metams — $6.00, pusei metų — $3.50, trims 

mėnesiams — $2.00, vienam mėnesiui 75c. Į užsienį metams $7.00, 
pusei metų — $4.00.

“Laivo“ J. A. V. metams $2.00, pusei metų — $1.00. Į užsienį 
melams $3.00.

Gerbiamasis! Dar žodelis į Tamstos protų ir širdį. “Žmogus 
gimsta darbui, kaip paukštis lėkiojimui“ (Job. 5, 7). Esi Dievo ap
dovanotas sveikata ir gabumais, tat kviečiame Tamstų į kilnų dar
bų dėl DIEVO, TĖVYNĖS IR LIETUVIŠKOSIOS KALBOS! Tas 
šūkis teužkuria Tamstoj didelių norų.

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

šj kuponą reikia iškirpti ir ‘•Draugo'1 Administracijai atsiųsti

Registracijos Kuponas
Gerbiamieji!

Perskaitęs gautų Jūsų atsišaukimų, pasižadu dirbti per 
“Draugo“ vajų, sutinku su visomis taisyklėmis ir šiuo prašau 
įrašyti mane į vajininkų skaičių.

Vardas ir pavarde ...................................................................................
Adresas.........................................................................................................

DETECTIVE RILEY

nesenia: išėjusios kuygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS“

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigu, 
mokytojų. Knyga yra didel" 
sn stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1 90.

“DRAUGO“ KNYGYNE

jų murdė į šaltų žemę... Jis 
dabar tik išvydo savo dangiš
kąjį draugų, nuo kurio žvilg
snio išseko paskutinės jo jė
gos...

— Brolau! — maldavo tre
mtinis, — ar nenuneštom ma
ne į mano gimtinę — į aan-

— O, aš trokšte trokštu, bet 
neįstengsiu, nes tu apsišarva-

Py Richard Lee
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KLAIPĖDOS SEIMELIS 
SUSIRINKO

Autonominis Klaipėdos Kia 
što Seimelis, dėl kurio tiek 
daug triukšmo buvo daromu 
vokiečių spaudoje ir hitlerini
nkų organizacijose, kaip Elta 
pranešė, susirinko G lapkri
čio Klaipėdoje. Kaip tie rin
kiniai baigėsi ir kokios buvo 
Seimelio atidarymo ceremoni
jos, jau yra visiems žinoma iš 
lietuviškos spaudos.

Nors užsienio spauda semi
to rinkimų išdavas anti-lietu-
viškumo laimėjimu, tačiau šio ______
ketvirtojo Seimelio rinkiniai Viso- pasaulio ir visų tautų 

rnei kiek nesiskiria nuo pra- Maldos Apaštalavimo Nacijo- 
eitų (trečiojo ir antrojo) Sei- nuliai Direktoriai gavo nuo 
mėlio rinkimų, nepaisani ne- ;y. Tėvo Pijaus XI kablegra- 
paprastų vokietininkų propa- nius, prašančias jo specialia

no agentai grųsinimais n- pri
sidengdami krašto autonomi
jos ūbaisiais, dikčiai prisirin
ko sau tokiu būdu ir gryniau
sių lietuviškų balsų. Greit bet-' 
gi Įiamatysime, kiek toje 
“Klaipėdiečių vienybės” gru
bioje pusirodys atstovų ne tik 1 
“lietuviškai kalbančių”, bet 
ir “lietuviškai protaujančių”., 
Klaipėdos Krašto lietuvių ai- ‘ 
džiuma turės galop susiprasti. 

Lietuvos Pasiuntinybes 
Informacijų Skyrius, 

Washington, D. C.

ŠV, TĖVO KABLEGRAMA

gandos priemonių.
Visi dvidešimts devyni (29)

Seimelio atstovai gubernato
riaus p. V. Kurkausko aki
vaizdoje pasirašė šitokių prie
saikų:

“Prisiekiu Visagalio Die
vo akivaizdoje, kad būsiu 
įsitikimas Lietuvos Respub
likai, saugosiu Lietuvos Va
lstybės Konstitucijų, Klai
pėdos krašto statutų ir ki
tus Klaipėdos krašte vei
kiančius Lietuvos Respubli
kos ir Klaipėdos krašto į-
stutymus iv sązininkai eisiu py pirmojo 
seimelio nario pareigas. ro tik dalinai 
Taip man. Dieve, padėk”. ją, 0 po antrojo gali kaip ne- 
Karakteringa, kad Seimelį sustabdomas gaisras apimti vi 

atidarė atstovas Vaičvs ir Sei Sy pasaulį.

"VYTAUTO” SPAUS
TUVĖS PENKMETIS
BROOKLYN, Y. N. — Pen

ki metai, kaip penkios minu
tės, prabėgo nuo “Vytauto” 
spaustuvės įsteigimo, savo 
kalboje išsitarė žynius New 
Yorko lietuvių katalikų vei
kėjas J. Tumasonis, “Vytau
to“ spaustuvės penkmetį mi
nint.

Didysis New Polkas ir jo 
apylinkės, iškėlus LRKSA. 
laikraštį “Garsų” į Wilkes- 
Barse, Pa., liko be laikraš
čio.

Lietuvių visuomenės gyve
nime pasidarė didelė spraga, 
kurių jautė kiekvienas visuo
menės narys. Jų reikėjo už
taisyti, bet nebuvo galima dėl

Praslinkus keliems mėne- 213 So. 4th St., Brooklyn, N. 
siams, 4 dienų liepos mėn. Y., įvyko labai svarbus Spau- 
1930 V. I). metais, įvyko Šv. Į dos komisijos posėdis, kuria- 
Jurgio par. salėje Rytinių
Valstybių Am. Lietuvių Ka
talikų Seimelis, kuriame buvo 
ir spaudos šioj apylinkėj rei
kalui svarstomi.

Po ilgų karštų kalbų ir 
svarstymų, seimelio dalyviui 
vienbalsiai nutarė savo kata
likiškų laikraštį išteisti ir jį 
užlaikyti.

“Vytauto” spaustuvė pra
dėjo veikti 15 dienų spalių 
mėn. 1930 V. D. metais.

Komunistų i i tautininkų 
spauda nemaloniai “Vytau
to” spaustuvės atsiradimų su
tiko, nes ji aiškiai .matė ir 
suprato, kad katalikai, turė
dami savo spaustuvę ir lai
kraštį, jų nerems.

Nevienas komunistas ar

nūs.
Laikraščio platinimo didelė 

našta daugiausia krito aut 
pirmųjų pionierių-spaustuvės 
ęsteigėjų pečių, kurių dėka 
laikraštis tapo išplatintas.

Laikraščiui čia dirva yra 
didele ir gera. Tik reik.a jų 
mokėti išnaudoti. Jeigu kiti,

i nie daugiau buvo kalbama 
spaustuvės reikalais ir būsi
mo laikraščio leidimu. ,

Šiame susirinkime J. P. j 
Mačiulis nupiešė spaustuvės 
veikimų ir iškavė smulkiai iš
jos veikimo apyskaitų, iš ku- . . . .,V1 . , , * . spaustuves priekyje stovintiems paaiškėjo, kad spaustuve

intencija maldų. Tai pirmas 
atsitikimas visame Bažnyčios 
gyvavime, kad Popiežius sių
stų visam pasauliui tokį sku
bų prašymų. Kablegramoj nė
ra pasakyta, kokia ta specia
lė šv. Tėvo intencija, liet mes 
galime sjiėti, ar tik ne pavo
jus baisaus pasaulinio karo, 
kuris gali įstumti jau ir taip 
merdėjanti jKisaulį į negirdė
tų vargų, katastrofas, badų ir 
kraujo praliejimų, o kas bai
siausia, — į moralį skurdų ir 
kraugeringų komunizmų, ku- 

Pasaulinio Ka-t 
ro lik dalinai sužeidė žmoni-

stokos pinigų, kuriuos, tam 
tikslui greitai surinkti, buvo tautininkas sakė, kad \ ytau 
sunku. Į to” spaustuvė neilgai tegy-

Vietinė komunistų spauda1 'U<,H’ *><‘t apsiriko,
Vietinė komunistų ir tauti

ninkų spauda labai nudžiugo, i 
kai neteko katalikai savo lai- į 
kraščio, ir griebėsi gana 
smarkiai katalikų tarpe sau i 
pasekėjų žvejoti, ir savo šiam-I
štus jų ta r jie platinti.

Bangelis žmonių, norėtų ži
noti, kas jų ujiviinkėse dedas 
ir vietii ių ž.nių gauti, pirko 
tuos jų laikraščius ir skaitė, 
nežiūrėdami, kokio jie nusi
statymo ar jiakraipos buvo.

nes
g.v-spaustuvė įsisteigė ,kad 

vuotų taip ilgai, kol čia lie 
tuviai gyvens ir lietuviais 
jausis.

“Vytauto” spaustuvė kas- 
dienų kilo, au. u ir stiprėjo

Sjiaudos komisija savo su
si rinikmus darė ir ieškojo 
būdų sjiaustuvės pagerinimui.

mėlio pirmininku buvo Išrin
ktas atstovas Baldszus — a- 
budu lietuviai, nors ne iš lie
tuviško surašo.

Nors rinkimuose dalyvavo 
daugelis grupių bei partijėlių, 
tačiau tos grupės rinkimų me

tu susijungė i dvi sroves: lie 
tuvninkų n vokietininkų; jia-
staroji pavisadino “vienybės >UU

„ „ . ii. x x dzinsųrasu ir gavo 24 atstovus, 
gi lietuvninkai gavo 5. Būtų 
visiškai klaidinga manyti, kad 
tie 24 “vienybės” atstovai y- 
ra vokiečiai. Ne, jų tarpe bent 
trečdalis yra lietuviai klaipė
diečiai. Tokiu būdu Seimely
je bent pusė atstovų yra ne
abejotinai lietuviai, nors ne
vienodo nusistatymo.

Rinkimų metu vokietininkai 
nedrįso atvirai pasiskelbti vo
kiečiais, nes, beabejo, būtų | Šv.

įsteigus spaustuvę, sjiaudos 
komsiija kiekvienam savo su- 
sirinikme kalbėjo ir rūpinosi, 
kiek galint, greičiau savo nai- 

Blogos sjiaudos skaitymas i, J9 laikraštį išleisti, 
gręsė jiavojum daugumai lie-' Kadangi išleidimui na’-’ 
tuvių išgamomis, bedieviais, laikraščio reikėjo laimi d..ug 
svetimų valstybių liernais tap-tai tas dalykas buvo 
ti ir greitai nutautėti. labai atsargiai ir rinitai svar-

Katalikiškos lietuvių visuo- atomas ir gvildenamas.
Kablegramoje yra pažymė

ta ypač aukojimas ir klausy
mas šv. Mišių. Be abejo, sa- 
vaiini suprantama, ir priėmi
mas šv. Komunijos.

Kadangi šv. Tėvas taip sku- 
biui kreipiasi į visų katalikiš
kų pasaulį, tai kuo greičiau- 

išgirskime jo baisų ir di 
užsidegimu eikime kas

dien klausvti šv. Mišių, o kas 
to negalėtų, tai nors šventa-. 
dieniais nepasitenkinkime tik 
vieneriomis šv. Mišiomis. Gi
nk Dieve, jeigu įvyktų aplei
dimas ir nė vienerių šv. Mi
šių neišklausytume! Be to ei
kime Pirmais Penktadieniais 
priimti šv. Komunijų, o kas 
negali, tui būtinai pirmais 

' mėnesio sekmadieniais.
Tėvas kablegramoj tai]) 

kad tas

menės vadai tų greitai pas
tebėjo ir susirūpino jos-liki
mu, ir ieškojo būdų tai spra
gai užtaisyti — savo katali
kiškų laikraštį išleisti, ir lie
tuvių katalikiškos visuomenės 
gyveninių į geras ir tinkamas 
vėžes įstatyti.

Susirinkę katalikų visuome
nės vadai, rimtai tarp savęs 
tarėsi ir planavo naujo 
kraščio išleidimų.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Dirva naujam laikraščiui 
buvo jialengva ruošiama ir į- 
dirbama.

Pirm, negu bus pradėtas 
leisti laikraštis, buvo nutarta 
pardavinėti serus po penki< 
dolerius, kad sudarius reika
lingų laikraščio leidimui ka
pitalų ir išleisti nedidelį lai 
kraštukų vardu “Vytauto

|ai. ' Pranašas”.
Vasario mėn. 23 dienų 1931

gerai laikosi ir, jeigu būtų ga
lima iš visų jos skolininkų, 
už padarytus jiems darbus, 
greitai pinigus gauti, tai 
spaustuvė būtų turėjusi, jau 
virš šimto dolerių gryno pel
no.

Kad laikraštį išleisti, komi
sija nutarė pažiūrėti ar tvir
tai “Vytauto” spaustuvė lai
kosi ir buvo reikalinga, kad 
spaustuvė pati apsimokėtų ir 
dar pelno gautų, įsigyti lino- 
type ir jį išmokėti.

Sjiaustuvės veikimui ir jos 
knygų patikrinimui buvo iš
rinkta komisija, kurion įėjo 
kun. S. Remeika, kun. N. Pa
kalni-. ir A. Stanšauskas.

Taip j»at uvo nutarta Vely
koms išleisti jau ir antrų 
“Vytauto Pranašo” numerį J 
ir išsiųsti į visus šios apylin
kės parapijas maždauš po: 
HMM) egzemplorių.

Aptarę ir išdiskusavę įvai
rus spaustuvės reikalus, ko
misijos nariai nutarė dar' 
smarkiau veikti, kad greičiau 
savo laičraštį išleidus.

Paagliau, už dviejų metų 
“Vy tauto” spaustuvė tapo 
įkorporota ir jjaavdinta Uni
versaliu Lietuvių Biūru, ir 1 
dienų gruodžio mėn. 1933 me
tais išėjo, nors ir su dideliah 
trūkumais, laikraštis vaidi 
“Amerika”, kuris visuom nė 
iškarto dideblio pritaimo ne 
gavo, nes žmonės tikėjosi ge
resnio ir rimtesnio laikra.- 
susilaukti.

Vėlesni laikraščio leidimai 
jau uvo kiek geresni, bet vi
suomenės savo turiniu pilnai 1 . . . . * nepatenkino ir reikėjo dai 
daug darbo ir pasišventimo į-!

ji asmens, būtų, išleidžiant 
laikraštį taip energingai ir 
smarkiai pasdarbavę, kaip 
kad pirmieiji, šiandien lai
kraštis labai puikiai gyvuotų.

Šiemet spalių 15 dienų su
kako lygiai penki metai nuo 
spaustuvė* įsteigimo.

Ta proga šios 
moterų draugijos

metais, pas kun. S. Remeikų, dėti, kari ji šieš tiek praplati

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKlKICAkLY AKIl 
8PEC1 AUSTAS

l’ulengvlns

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
, Ofise Phone Rea. and Office Tel CANai 026*

PROspect 1028 2869 8. Leavitt 8t.
CANai 0706

!(.«>,. Uitt.speet 6669

mėjimais ir nnveiktais dar
bais bei jų vaisiais, bet pasi
ryžti daugiau ateities dar
bams ir dėti pastangas, kad 
mūsų s|)austuvė didėtų ir lai- 

, kraštis “Amerika” tajity- di
desnis, įdomesnis, įvairesni.-, 
savo turiniu ir nuolat jis aug
tų stiprėtų ir greitu laiku 
virstų dienraščiu, nes, jeigu 
laikraštis netobulės, jam atei
tis nebus užtikrinta. L.

apylinkės 
surengė 

sjiaustuvės penkių metų gy 
vavimo paminėjimui vakarie
nę, kurioje dalyvavo apie p-, 
rų šimtų žmonių.

Laike vakarienės buvo daug 
kalbų jiasakyta ir dainų su 
dainuota.

Nevienas kalliėtojas pažy
mėjo, kad “Amerika” ir 
spaustuvė yra tvirtovė, ajika- 
sai ir ginklas, kurio mes ka
talikai kovojame su savo i- 
dėjos priešais, aš kur juos at- 
rėmėme ir daromi* užpuoli
mus.

Čia buvo jiareikšta “Ame
rikai” daug gražių minčių it 
linkėjimų, ir daugelis džiau 
gėsi savo įstaiga .kurioje gali 
ne tik laikrašti užsirašvti, bet 
įi tonų n r kitų anglių užsisa
kyti, kad įstaigos langas la
bai išpuoštas, kuriame randa
si knygos, paveikslai, kryže
liai, kibirai anglių ir kiti da
lykai. ‘

Minint šias sjiaustuvės s.<- 
kaktuves, nereikėtų dar mums 
taiji daug džiaugtis savo lai-

UFTUVIAI DAKTARAI?

Offio Tol. HEMIock 
IO-b Tel. GROvehill 0<17

6924 8 TALMAN AVĖ.

DR, J. J. SIMONAITIS
2423 W MARQUETTE ROA I» 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 Ir 7—9 vak 
Ketv. Ir Nedėllomia sualtarus

KALNAS. — šiomis die
nomis miškų departamentas 
atleido įvairioms bažnyčioms 
bei jų trobesių remontui sta
tybinės miško medžiagos.

Nemokamai atleista 
7,150 lt. ir išsimokėtinai 
5 metus už 11,400 lt.

uz
per

VIS V GERŲJŲ 
IŠDIRBYSČIŲ
NAUJI 1936

RADIOS

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

Parsiduoda
MAŽIAUSIOMIS

KAINOMIS

1936 nuo

Ofiso: Tel 
Res. Tel

LAFayette 4017 
HEMIock <286

pralaimėję. Berlyno projiaga- jiut prašo, kad tas dalykas 
ndos mašina drųsiai skelbė pa- būtų kuo plačiausiai garsina-' e«t\alpcTž^tmiklUgaKoTP8k^udėjimJ)‘’ 

imu: žodžiu, rautu ir per ra SSTSSUSJ
diol Kunigui, pradėkime ta, 
daryti kiekviena proga Iš sa-' 
kyklų, visi Maldos Apaštala
vimo nariai jiadidinkime xe-1 
leriopai tų Maldos sųjungų, ' 
pritraukdami naujų narių, o 
kuriose parapijose tos sųjui: 
gos nėra visomis jėgomn ste
nkimės jų pradėti, jiasilanant 
su vietiniais dvasios vadais.

Bau Ii ui, kad Klaipėdos Krašte 
didžiuma gyventojų yra vo
kiečiai, tačiau agituodami 
klaipėdiškių tarjie neapsėjo be 
lietuvių kalbos. Neskaitlingi, 
bet gudrūs Užnemunio kaimy-

ai •Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Chieago, III.—“Kuomet lik vidu
riai neveikia ar nemala linu Triner’s 
Bltter Vynų ir nuoėlrdžiul rekoiucn- 

į4uoJu visiems." — Mrs. Susanna 
tFavlus. -

Nodar>klt»; bundymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Ultter Vynų, 
turis pęr pastaruosius 44 metus prl- 

14 save atsakančiu vaistu dėl už- 
lltlatėjimo, gasij. prasto apetito, gal- 
Įvoa skaudėjimo, neramaus miego Ir 

ilų Ilgų. Visose vaistinėse.

Dabar gruodžio mėnuo yra 
skiriamas Nekalto Prasidėji
mo Marijos garbei. 8 dienų 
jos šventė. Laimi jiatogu, nes 
sekmadienis, visi eikime 8v. 
Tėvo intencija prie Komuni
jos! O prieš šventę pirmasis 
mėnesio penktadienis, — ir 
čia pasirodykime prie Dievo 
Stalo... Užprašinėkime tuja in
tencija šv. Mišias. Visi kuni
gai liuosu noru pasmilkime 
tuojau nors po vienerius at
laikyti. Šv. Tėvas laukia...

Kun. J. Bruiikas, S.J.

klmuoae egzaminavimas daromas su 
elektra, pkrodančla mažiausias klai
das. Specialė at> da atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7869

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 VV 63rd St., Chieago 
OFFICE HOURS

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Ofiso Tel.. PROspect 63 M 
Res. Tel.: HEMIock <141

Resld.; 2616 W. <9th Ht-

DR. J. RUSSELL
Ir Chirurgus

63rd STREET 
Iki 4 tr Iki 2:20

I

Letuvls Gydytojus
2500 W. “ ‘

Ofiso vai.: 2

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

OR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

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

2 aukštas
I Pastebėkit mano iškabas 
| Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6.

Phone CANai 0628

Tel. BOUIevard 7<4>

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAJB

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo • Iki 8 vakare
8eredoJ pagal sutart)

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldenclja 6600 So. Artesian Avė

Valandos) 11 ryto Iki 2 popiet 
< Iki 8 v vakaro

Tel CANai <122

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomls tr Nedellotuis pagal subirti 

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė.

Telefonas REPublic 7868

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

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

Nedėliomis pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 2142

DR. A. J. BERTASH
Ofisą vai. nuo 1-1; nuo <:20-S:>0
756 VVEeST 35th STREET

DR. CHARLES SEGAL | DR. MAURICE KAHN
OFIBAS .

4729 So. Ashland Avė. 
s labfc

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDtray |<ao 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 11 vai. ryto, nuo 2 ta. 

vakaro Nedėliomis nuo 10 ud 12 
vak po pietų lr nuo f tu Oi M vax

GYDYTOJAS lr CHIRUROAS 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tol YARds 0994
PLAsa >400 

Valandos:
Nuo 1S-12 v. ryto: 2-1 Ir f.S v. 

Nedėliomis nuo 19 Iki 11 diena

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

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

Rezideniijos Ofisas: 2666 W. 69th St 
Valandos; 10-12 lr 8-9 vul. >ak 

Seredomis tr Nedėliomis pagal auta t

Tel. CANai 2845

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 Ir 7—t vai \akar< 

K.-lv.-rgaiM (Migai HUt.irt)
RES. 2136 W. 24tb ST 

Tel. CANai 0402

TR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SD. 49th CT.. CICERO. ILI.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai 

2147 SO. HALSTED HT . CHICAOO 
Paned.. Sered. Ir Subat. '2—9 vai

Dienomis Tel. LAFayette 5792 
Naktin,i« Tel. CANai 0402

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

Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Phone Ht inlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6668 So. Wesfcern Avenue

Yalan<i<>H.* 9 A. M. iki 8 P. M 
Nedėliomis pagal sutari į

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ 
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo t tkl 10 rytais — 
1 k • popiet — < Iki 1:10 vak.

Nedėliomis nuo ll ryto Iki 1 p.p

Midget RADIOS
*8.95

1936 Console RADIOS nuo

Visi

Pasirinkimas:
PHILCO 
ZENITH 

RCA VICTOR
ir kitų

kiti Radios Demons-
tratoriai Krautuvių Sern- 

peliai ir Išmainyti
Pilnai Garantuoti

Parsiduoda už mažiau negu 
vienų trečdalį tikros vertės 

$25.00 vertės po
*8.75

$50.00 vertės po
$ 17.50

$75.00 vertės js»
*24.50

$98.00 vertės po
*35.00

ir daug\l)ė kitų
Lengvus Išmokėjimai

Didelė nuolaida už senus 
Radios mainant ant naujų

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St
Comer Maplevvood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Comer Richmond Street 

Lafavette 3171
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CICERO UETUVIŲ ŽINIOS
CICERO. — Visiems savo Šia jubiliejaus proga yra 

parapijonims, biznieriams, pro, žadama rengti visų dr-jų dau- 
l'esijoiudams, bulvariškiams, y- gyla- vakarų. Tas pramogas

VIETINES ŽINIOS
BAZARO ŽINIOS

knyga, kuri padės kiekvienam 
katalikui atremt i bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji j SENIS S. SAKO:-

pač Dievo Motinos Sopulin
gos, Šv. Antano vyrų, ir Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv.

lankyti yra visų priedermė ir 
yra garantuojama, kad nei vie
noj atsilankę neapsivils. Tad

mergaičių dr-joms: visam jau rengkitės prie “lottsa gud - 
nimui ir visiems aukotojams tinių’'.

AUŠROS VARTAI. — Pa
rapijos bazaras eina prie sėk
mingo užbaigmo. Pailėkonės 
dienoj buvo tlaug vietinių ir 
taipgi svečių ir viešnių: Ste
fanija Lenkauskienė, 1). Krū

ir aukų rinkikėms, tariu Sir-; ----------
dingiausių ačiū už gražų pa- Jaunimo atydaij Kaip buvo 
sidarbavimų, aukas ir atšilau- pirmiau minėta, yra rengia- 
kyuią į prieš jubiliejinę para- į uius jums labai didelis Har
pijos vakarienę lapkričio 24 d. j bas. į tą darbą bus visų prie- 
¥ •SIU
liau paminėsiu. Čia tariu tik ju, kad nei vienas to neskai 
abelną ačiū visiems už taip j darbu, nes bus tikrai ma- 
gražią paramą savo parapijai. 1 lonu jame darbuotis. Bus spo-

vas apdovanojo ARI) apccia- knyga, tai Bažnyčios Istori- 
liais atlaidais. Jos dirba ne -a parašyta kun. Aleknos Nevienas turėjęs progos ap
sčiu tik Dievui ir Tėvynei, lą Knygoje yra trys žemlapiai lankyti Šv. Tėvo privačią siu 
augštai stovinti dvasiškiai ir tekste ir spalvuotas Žemiu diją, galėjo kartais pas efočti 
inteligentija pilniausiai įverti- . P'h gnk*. Knyga kelių šimtu mažu žaisleliu, kuris stovi 
na. l'ž tai ARD turi visuomet puslapių. Kaina tik 75c. Va-t
ir visur pasisekimo. Štai ry- dilinsi, už 75e. nusipirkęs 
toj, 4 vai. popiet mūsų para- Bažnyčios Istoriją”, rasi joi 
pijoj, mokyklos svet. ant 2 riižtektiuai laktų atrėmimu 
lubų įvyksta graži bunco par- bedievių zaunų ir tuo pasirokienė su dukterinius. Visos

viešnios buvo gi Rūkingos, j ty gu |)rangion,į8 dovanomis. «Iysi sąmoningu kataliku. Rei
kalaukite ‘'Draugo” Knygy
ne, 2334 So. Oakley av., Chi- 
cag j. III.

Daug biznierių ir piofenijonn. Jžanga Hk aBnlaniui Vi. 
lų jau apianki, bazarų „ gerai p,.|l|i|s n||-H|

»s vakarienę lapkričio --t u. f r* — lul«i->viiiėio Hmm dr Rin/k ir .. 4 . . • v5 dermė atsilankvti Ir neabeio- ^'1Z- 1 J ' 0 ' Rytojų namų reikalams. Tuo-metų. Aukotojų vardus ve-Įdenne atsilankyti. ir neanejo k g D Lakavičius. J. J, t
mi palengviname jiarapijui, re

Specialį ačiū tariu parapi
jos komitetams, ypač tiems,

I
rtų, dramos, rašymų ir dar ki
tko. Žinios kuslink pirmo ge-

Roselamle po naujų vargonų . - iiipaėvea.iaia a jisai Lilėj pLč • J““? '"T“ PER M6NESI PERVEŽTA
West Si.l/j puru- ! P»™P‘W- Prašome visų ,5,373 VAGONAI PREKIŲ

kurie darbavosi ir virėjų va- i neralio susirinkimo bus paduo 
dovei už puikų valgių paga- l()ti vėliaus. I’iek dabar sakau, 
minimą. jaunime ręngkis prie “didžiau

Kurie - kurios dar neati- sio momento savo gyvenimo 
davėte už parapijos bankieto greitoje ateityje”. Planai dėl 
tikietus, arba, kurie turite su- tos organizacijos yra varomi

smo visus, 
pijos bazare Lakavičius pavai
šino vyrus, o paskui moteris. 
0 dabar jisai organizuoja sa
vo klūbo narius - biznierius

į bunco party. N.

rinktų parapijos bankietui. pi
nigų, labai nuoširdžiai prašau 
tuoj atnešti parapijos ofisan. 
Būsiu jums visiems labai, la
bai dėkingas.

Kun. H. J. Vaičūnas,

rastas liuosybes, apart tų ku
riu buvo minėję:-. I.aikraštia 
toliau sako, kad kai kurion 
liuosybes visai žuvo, kilus gi 
ike apkarpytos. Pade du pa

ties laikraščiu komentarai.

Retai istorijoje atsitinla. 
kad šalies prezidentas i, vice
prezidentas tuo pa-'ni laiku a- 
tostogau.ja. Taip įvyko kiek 
laiko atgal, kada mūsų pre
zidentas atostogavo I’uęifiko 
vandenyne, gi mūsų vice- pre
zidentas Filipinų salose ir Ja
ponijoje. Šalies sekretorius 
l'ordell liuli likos tuo laiku 
ėjo prezidento pareigas. Per 
tai padarytas naujas paragra
fas Amerikos istorijoj.

Vaikutis, kuris vykdo, ma
žuosius dalykus gerai, ruošia
si vvkdvi i didžiuosius geriau.

greta jo teolugiškų tomų. Tai 
yra mažas juod-baltis šmbu 
1 as. šuniuko1 istorija papras 
ta. Audiencijos imtu Popie
žius Pijus XI įsižiūrėjo į vie
ną mažytį vaikutį, kuris aty- 
džiai Jo klausė. Vaikutis, ma
tydamas šv. Tėvą žiūrint ; 
jį, manė, kad gal kariais no
rėtų jo gražų šuniukų Tad, 
mažytis drąsiai priėjo prie .)< 
šventenybės ir pasiūlė ma,šir
džiai savo brangųjį turtą. Po
piežius priėmė jj su tuo r.un-K ALNAS. — Didžiausias

šiemet prekių |>ervežinias ge- *ii‘dumu, kuriuo buvo inažv- 
ležinkeliais buvo spalių mėn. išreikštas. I odėl teologu -

,,..................... .. Gerb. kun. P. V. Strakaus-. vjg0 f.j mėnesį buvo pa- >:°s knygos — ir čia pat -
oazaro jiz algai prie zai imu Į<as, jįv Juozapo pax klebu- krauta net 15,373 vagonai į- mažas juod-baltis žaisliukas 

° ’ ~ nas, Lovvell, Mass., užsisakė vairių prekių. Daugiausia bu šuniukas.
Labdarių fanuos kalakutas 1200 kalėdinių plotkelių. vo pervežta javų, kiaulių, ______

NAUJAS ORDERIS

f

labai smarkiai mūsų gabiau- leko Juozui Griciūnui. Šiemet Neseniai buvo atsilankęs ke- cukr. runkelių ir kt. Javų per 
siu vadų, su gerb. klebonu j’1111 Mintingai gerui sekasi. Ba py|<|<>Il biznierius Jurgis Bra- pervežta 1,957 vago-
priešakvje. zaro užbaigoj dar bus daug zaUskas 2743 W. 59 St. Sakė na* *r kinnlhj. 1,147 vagonai.

“Get ready
. ....... “

Angkit Su Mumis!
sūrių, gyvas paršiukas, ančių,

Gaila tokius dalykus pašte- vištų, lietuviškų saldai-
Klebonas ^ėti ii' pranešti. Štai, kiek lai- nių, šaudymas indijonišku in 
_ ko atgal dvi mūsų jaunos pa- stnunentu, bus Telšių maži

neles buvo pakviestos daly- kantai, kurie visus palinks- 
vauti veikale su savo drau- mins. \ isų prašome nesivėluo- 
gais, draugėmis. Tas veikalas ti. Ypax-. dar nebuvusieji biz- 

A, kad buvo skanu! Net ir buvo statomas jaunimo gero- niėriai ir neprisidėjusieji prie 
dabar smagu apsilaižyti ir at- vei- To* panelės tiek daug a- bazaro yra laukiami. Rap.
siminti tuos skanaus, puikiai P*‘ *“ve manydamos ir many--------------------
prirengtus valgius, kurių vi- damos, kad jos jau yra tikros
si prisivalgėme iki valios pe- žvaigždės, atsisakė priimti

SIS TAS IR DAR KAS 
IŠ CICERO

reitą sekmadienį, lapkr. 24 d. 
Šv. Antinio parap. svet. Kaip 
visi gerai žino, be abejonės,

r
tą vakarą buvo parapijos tne-

kvietimą. Girdi jos turinčios 
daug darbo, dalyvaujančios 
svetimtaučių veikaluose ir tu-

SUMUŠĖ KAZIMIERĄ 
KATKŲ

skaitęs apie 
norįs nia- 

mašiną, kuri kepa plot- 
keles. Įnėjęs kepvklon viskas 
jam paaiškėjo. Brazauskas kai 
l>o biznierius, klausė, kaip plo 
t kėlės apsimoka biznišku at
žvilgiu. Jam plotkelių kepėjas 
paaiškino, kad kainos negali
ma pritaikinti. Tik norima, 
kad užsimokėtų elektra, maši
nos, medžiaga ir kitos išlai
dos. Žinoma, šis-tas atlieka, 
bet kartais reikia pasitenkinti 
tik patyrimais.

naują išradimą ,

Jei norite BANKA turiu 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREIT 
* S ME NTSK U P ATA K N A VI
MU. kviečiame jus atsinešt 
savo problemas ii savo BIZNI 
čionai.

'i

eC
/•į

Pietvakarių laikraštis, spn 
sdinamas < įkinkomoje, South 
\vest Courier, vieirinie isl’to 
riale labai žymiai ir graži ’i I 
komentavo afi<- “Kai Kuriasi 
Prarastas Lii. s a b s“. Proga j 
buvo tame, pasak laikiašči • 
kad senatorius ilastiugs i.- i
Virginijos, kritikuodamas Ro 
ose velto administraciją, 
miršo priilvti kai kurias

DIDIS
IŠPARDAVIMAS

DRAEUŽIŲ
PLOVYKLŲ

IR

KAURŲ
VALYTOJŲ

už- i
pra

WEKT SIDE. — Praėjusį 
trečiadienį, lapkr. 27 d. apie 7
val. vuk. trys vyrai priėjo prie tuoniolikietis g M skla,u 

tinė ir sykiu priešjubiliejinė 'a>kinais. (Jos yia baigusios namų, 2350 So. Oakley Avė., 
vakarienė. Tos dienos visi lau-1Pr“dinę mokyklą prieš du ir

Taipgi buvo atsilankęs aš

5: /
y • i -£ Kalstės! Exchan
£ National Bank
ę 19th PI. and Halsted St. /

KALĖDŲ EKSKyŠlJA 
| LIETUVA

graborius, 7LS W. 18 St. Jisa
, , , ... „ . ir Paskambi,,,,. Kai Kaz. Kat- pini|U sykil| ,.in

ke. Zmonttį į gana erdvę salę P"1“.’ tarta). Heli, Įiamaniau, atidarė duris, tai plėšikai , k- .,|otke!ės kepamo 
buvo kupinai prisirinkę. Ir pamatysiu kiek tos dvi Htsie-1pU0Įg jį mušti ir sukruvino

1
v

Išl’LALKIA Iš NE\V YORKO 
SEKANT’U ’ LAI VI 

GRIPSHOLM .... Groudžio 7 
H e mos Eks k u r s i jo m s 

I a iv ako rči ų k a i uos
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
l''-;i m statykis tuodernlSkaa laivus 

•• M A 111 EHOI .M.” I ’ltil e.snes Informa
cijas teikia Ir patai uodą laivakorte* 
vist švedų Amerikos Unijos skyriai, 
•nlpgl visi uutorlzuotl laivakorčių a- 
ientnl.

Swedish American Line
21 State St., New York, N. Y.

sprendžiant iš džiaugsmo ir bė su svetimtaučiais, “Bolie- 
patenkininio šypsenų, viskas minais ’. Dalyvavau kaipo sve 
visiems puikiausia patiko. tys vienam susirinkime, vėliau

Po skanios vakarienės buvo ‘r k,tan1’ _ išviso Sidieėiai šį įvykį apgallestau-
prograaias, kuris buvo stro- ''P'e P'"k‘S Syk'"S- > ir j» parapijos
piai ir seniai rengtas. Didžiau Xugi, brolau, gavau tikrą bazare.
šią dalį programo išpildė mo- “surprizą”, kuomet pamačiau, 
kyklos vaikučiai, kurių dainos kad ten jų nieks nei žinoti ne- 
ir visas programas labai pa-, ^*no- J°s ^en nebuvo pastebė- 
tenkino. ^os- Dramos mokytojas tenai

išrinko veikalui savo tauiie-
Juokų ilgi netrūko. Ale, o

Šia proga reikia priminti, kini 
Pas jį rado tik 30c. Jo aunu, sku(lui ..Drallg#„ >pil„<t„V(-. 
apiplėšti nesuspėjo, nesjo spaU8dinalna gražū8 193B „K
drangas sukėlė riksa,,. Tfest ta|us kalendoriai.

moj SUARI PRAMO
GĖLĖ GERAM TIKSLUI

Kiyga Priešams 
Atremti

RAKING P0W0ęp į*
for finest bakincp L j
Šame price 
as45years
25 ounces for 25c <
Manufarturad by bakinj ?cw.' 
t»t«iali»U wha make naiki-j ba( beking pew4ar — undar 
titperviiien ef aa*art «h«mi 'j 
ai natienal rapulatien.

N'anįos Mados pilnai giiun- 
tm.tns Drabužių l’!«»vyk,ės. 
Reguliarės vertės $49.50. 
Sumažinta ^2 9.75 
kaina.............
1936 metu mados pagražin
tos ir pagerintos Maytag 
plovyklos *60.50
Geros Panaujintos Plovyk- 
l»'s. pilnai garantuot po

*15.00
IK

*19.50

čius, ir tuos, kurie turi tikrą 
boy, kas sakė, kad čia nėra taĮen|^ 
gerų vyrų kukoriųf Bai gosli,

Šiais sugedimo laikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažnv- 

parapijose nesiranda \elkles- -įaį Yį^kjaįg prasimanymais,
BRIDGEPORT. Turbūt

MILUONS OF POUNOS HAVflRTs 
USED BY OUR GOVERNN1EHJ

t
- - - - - — rPoi i "IC • ♦ 11 ’ ‘ ’ Įnvrvui." pianiinaii uiiui.',
jei dar vienas ar du tokie ku- 'aigl’ ir Vera’ ,,n* nių draugijų, kaip ARI) sky- iSkraipytai8 faktftis bedieviai

i..•---- ». kitę is to įvykio gerą pamoką. -±-i vv_.----------- h.riai.,rotTwr , a,olLt , Dalyvaujant rėmėjų sei-1 . ,<atftllkų Bažnyčią b
is Antanas, tai kitą savai- laiP&1 lr VL 1 kltl jaunieji, ku muOs į,. kiausant raportų, iš- , kimiuodžiausiai niešia N ‘
r šiur būt “grand openi- 1'e Pat inano- Svetimtau-į^į kiekvienas skyrius kntnlikn iie nei

„iras” “nauios kukinir šku ‘*‘9 tarPe sunku prasimušti. ' namuiioi ineša dauc- tmm ' ’ 9 'ngas naujos kuking sku- J k k savo parapijoj pieša daug p«- Ven,ia nutįĮti j-, t(>< ka(, ,.ft
lės”. Ką tas mūsų gabus ku- nel™tų jum. mergaitėms no parapjj08 naudai, apart pa t , , • trūk«ta žinių anie Ka
korius \iitamm Valančius ne ^uv§ ^auK geriau, jei būtu- ... ... v . ,a,lkui tmk. ta Z 11 a| l\nkomis Antanas valančius ne- v n ’ laikymo ir rėminio Sv. Kazį- tMi:k,, Ho«nvčiM Kur <>»iuti
nrimokino t«i nėra sviete l)nr ,uėte SHVO puikybę UŽllllrSU- . talikų Dft/.ny ią. Kur gautipnmokino, tai m ia svitų. Dai .... . nuero Akademijos mergaitėms tu žinių faktų?ir dalyvavusios su tuo- e

Už taip kilnius darbus Rv. Tė- “Draugo” knygyne v r uman ir dabar juokas ima pu- s,<>s 
mislijus apie jo “receptą” ni*’ kuris jus kvietė? 
kaip “kukyti žuvis”, kurios
yra laikomos tris dienas karš- Naujai susiorganizavęs klu- 
toje saulėje prikaltos prie le- susidedantis iš merginų, 
ntos. pereitą šeštadienį turėjo Uun-

_______ co party pas vieną narę na-
Well, viską sudėjus, pura urnose. Klubas vadinas “Tee- 

pijos vakarienė Į>asisekė tanai nya Club”. Dalyvavo apie dvi 
gerai. Malonu į tokius vaka- dešimts .įminu vaikinų ir me
rus visiems atsilankyti. rgaičių kurie man sako turė-

_______ jo labai gerus laikus tarpe
Ta nelemta mirties šmėkla savųjų, žaisdami bunco ir ki- 

vėl pasisuko čion ir nukirto tką. Tokį pasilinksminimą y- 
g.vvybę jaunai, dvylikos metų ra visiems malonu matyti, o 
Lilijanai Bylai. Po trumpos ne pas kokius žydus eiti.
ligos, plaučių uždegimo, pasi ■ -----------
mirė šeštadienį ir buvo laido- Mokyklos rengta bunco pa-
ta antradienį, 26 d.

Reiškiam gilios užuojautos
šeimai nuliūdimo valandoje.

rty praėjusį antradienį gerai 
pavyko. Žmonių buvo daug ir 
visi buvo patenkinti.

“Draugo’’ radėjas

JOHN P. EWAI .r>
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc , atsišauk

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279J

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJlMO B-VĖS
raktinėje

PiHiiuirn I l« |h Iškii

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3323 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 . .
INC

Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius

Ikn ii.m Del Alnmijliibim >iIih litm.Umne (’n-l. 
liiMunim-*- — I K»le-. VennloH. Aillomoblllų.

Silkių Ir UI.

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu e->nje rrlkalltigl p.nigii atmok, n rullųjj morirl'1 • iriai uft 

tm’iktl naujų paakolų ani -nvo iiutnn. al-t-uilkIte

Gediminas Bldg. & Lcan Assn.
JOHN SzblNDEItS. pirm VINCAM P M itATIs. ka-l. rl.r

LEO V ARD AS A. OREETI8. s<<kn Kirlio 

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valam Inta mm • ryto Iki II vai. vak. Trc^SailIetiial- Iki • vai. vakaro.

'f.

$35.tM) kaip nauji 
llGOYER ŠLAVIKAI po

*17.95
r »>.(;«> kaip nauji EUREKA 

šlavikai |x>
*12.75

/.(litu ūs Išmokėjimai
Didelė nuolaida už senaR

plovvkli’s ir šlavikus./
PIIIKITE ČIA DARAU 
TAI’PY K IT E PINIGUS

1222-26 S H.«lsie< St 
Tel. VICtorv 4226

Veilėja.- J Kalėdinaka.-

Leidžiame gražius radio 
programus kas tiedėlię, II. 
vai. prieš piet, iš stoties 
AVOKS, 1360 kiloc.
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TEISIU SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 
6322 S. Western A v., Chgo.

TIKIMOS DIDELES TALKOS
Visų Kolonijų Veikėjai Suintere

suoti “Draugo” Vajum
KLAUSIMAS: Apie pen

kis mėnesius atgal mano mo
teris atsiėmė divorsų nuo ma
nęs. Mes visados gerai sugy-

Be vienuolikos užsiregistra
vusių vajininkų ruošiamam 
“Draugo” vajui, kuris prasi
dės su gruodžio 15 d., ateina 
žinių, kad tuo vajum ir dide-

jininkai turi būti visu kuo ap
rūpintu

Iki šiol vajininkais užsire
gistravo: iš Cicero, IH. — A.

venom ,rą nežmogau pne- ,..... .. „....... .. . .............. _ Stu|ginskas ir
zasties dėl ko taip ji padare. ję.m dovanom suinteresuoti ir ,T A , Ty XT ., o.
Kadangi jų mylėjau, tai aš
taip leidau kaip ji norėjo. Ki- tolimesnių miestų lietuvių ka 
tais žodžiais sakant, nesiprie
šinau prieš jos užvestų teis
mų. Courtas jai pripažino, 
kad ji laikys su savim abudu 
mano vaikelius. Kaip tik tei
sėjas išdavė persiskyrimo po- 
pieras, užkelių dienų ji numi-

V. Semetulskas. Iš North Si- 
kitų Chicagos, apylinkės _ >r 1 de _ A. Bacevičius ir V. Rė-

kus. Iš West Side — A. Kū-
talikų veikėjai. Neužilgo pa- nickas p PabijonaWs. K
skelbsime va,įninkąs is Chra- M tte Park _ j
go kolonijų: Bridgeport, To- gt Staniulis j Mo(J.
wn of Lake, Dievo Apvaizdos , TX t, , .’ . __ i kus. Is Roselando — M. Mi
parapijos, So. Chicago, YYest 
Pullman, taip pat Chicago 
Heiglits, AVaukegan, Wlscon

tai apmąstytų ir seminarijos 
rūmų statybą. Tam užtrauk
ta paskola $25,000. Kad bent 
per porą metų tą skolą atmo
kėjus ir nuo TT. Marijonų pe
čių prašalinus tų sunkenybę, 
kuri su savim neša lr stam
bius nuošimčius.

Kalbėta ir apie seminarijos 
koplyčios reikalus. Bet Kop
lyčios reika’ai dar galima ati
dėti.

tavo brangiai įvertinta ir mo- Į šiai ir greičiausiai savo tau-, vičius (Lidy) bagė teisių mo-
r>olA . J • V*___ 119 9a 9. a ! - _ -- _ralė seimo parama, kaip sek 
mingiau TT. Marijonams atei
ti į rimtų pagalbų.

J. Šliogeris, koi.

tiečiams klijentams galėtų pa- kslus Northwestern ir De

KRUTAMO PA
VEIKSLAI

SO. CHICAGO. — Rytoj, 
gruodžio 1 d., 7 vai. vasare 
Šv. Juozapo parap. svetainėj 

TT. Mari jonai rimtai galvo- |jUS rodcmi įdomūs krutami 
ja apie visus viršminėtus se- paveikslai, atvaizduojantieji 
minarijos reikalus pasitikėda- vįgą gy. Antano gyvenimų; Vi
rai visuomenės duosnumu. Nes si kviečiami atsilankyti, 
jei menkesni reikalai, kaip

tarnauti, jų ofisas randasi ar
ti visų advokatams svarbių 
vietų.

Visi žinome, kad dvi galvos 
yra daug sumanesnės negu 
viena galva. Tai gerai žino
dami, advokatai Ferdinandas 
Petraitis ir Albertas Lidike
vičius susijungė vienam ofi
se.

Adv. Ferdinandas Petraitis 
baigė mokslus University of 
Illinois ir Chicago Kent Co- 
llege oi Law. Pirm negu įsi
taisė šį naujų ofisų, praktika
vo po antrašu 188 W. Ran
dolph St. Petraitis priklauso 
prie šv. Cecilijos dr-jos, yra 
vice-pirmininku Amer. Lietu
vių Politikos klubo North Si- 
dėj ir narys Lithuanian Ame
rican Bar Asociacijos. Pir
miau buvo narys adv. bendro
vės po vardu — AVetten, Pe- 
gler & Dale.

Adv. Albertas B. Liedike-

Paul Universitetuose. Jo se
nas ofisas buvo Bankers Bu- 
ildinge. Gyvena po num. 7041 
So. Cardon Avė. Adv. Lidi
kevičius yra narys Illinois 
State Bar Assoeiation, Chi
cago Bar Assoeiation, Chica
go Bar Assoeiation, Lithua- 
nian-American Bar Associati- 
on, Humbold Park Politieal 
klūbo ir Proviso Township 
Politieal klūbo. Adv. Lidike- 
vičiaus žmona, Adelina Gele- 
žiniutė, p Barboros Geleži- 
nienės duktė, taip pat moki
nasi teisių. 7?np.skridimai ir Dariaus - Girėno 

paminklui visuomenė sukėlė 
reikalingas lėšas; tad pasltikt- 

Ambicingi žmonės, kurie no ma, kad lietuvių visuomene Į 
savo aukščiausioms ir svar 
blausiems savo jaunimo Svie . 
timo reikalams visos Ameri

siunas.

rė. Dabar mano vaikučiai yra y Detroit Cleveland ri pasidarbuoti katalikiškai
A X z. . T. X T rt V» 7 7 *1 • • W J • 1 1 Apas jos seseris. Aš noiėčiau 

juos gaut pas save. Ar būt 
galima juos atsiimt? Jeigu

ir kitų. Tose ir kitose koloni
jose dabar tarp katalikų vei
kėjų eina pasitarimai. Be abe

spaudai ir už tai dideles dova
nas laimėti, prašomi tuojau 
rašyti “Draugo” vajaus vedė

LIETUVIAI ADVOKATAI 
GRAŽIUOSE NAUJUOSE

OFISUOSE

Didžiajam Chicagos vidur- 
miesty lietuviai advokatai, A. 
Lidikevičius ir F. Petraitis,

GARSINKITĖS “DRAUGE”
PARDAVIMUI BIZNIAI

galima tai kokiu būdu? i . _ . • iiri 2334 So Oaklev Avė Chijones, gausime smagių žinių JU1’ vaaiey. vm
eago, III. Atsilepusiems tuo
jau bus pasiųsta visos vajaus

ATSAKYMAS: Jūs turite jr įg tolimesnių miestų. Bū- 
nueit pas advokatų. Advoka- sjmį vajininkaį prašomi tuojau 
tas pagamins tam tikrų do- užsiregistruoti, kad vajaus ve 
kumentą ir eis prieš tų patį dgjas iaį|<u aprūpintų kvito- 
teisėjų, kuris išdavė tų per- mig, reįkalinga literatūra ir1 reikalu informacijos ir talsyk- 
Biskyrimį. Advokatas persta- į Talka prasidės gruodžio lės.
tjs tikrų faktų ir tada grei- d, fat į^į ^am ]aikui va- Vajaus vedėjas
čiausiai, sugražins jums vai
kučius.

KLAUSIMAS: Aš turėjau 
$2000.00 pirmų morgičių ant 
vieno žmogaus namo. Aš pa
vargau beeidamas pas tų žmo-

Į talkų visi veikėjai, kata
likiškos spaudos platintojai 1

IŠ TT. MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHIC. APSKRIČIO

Apskričio susirinkimas Įvy- likų gyvuosius reikalus. Buvo 
gų, kadangi jis pasilikęs su ko Aušros Vartų parap. svet., rimti ir atviri išblaškymu: 
nuoširčiais ir taksais. Pada- lapkr. 20 d. Susirinkimas bu- skundų ir abejojimų. Diskusi 
viau vienam real estatininkui, vo paskutinis prieš 9-jį seimų, jos buvo nukreiptos į obalsį 
kad jis man iškolektuotų. Už Buvo labai gyvas, ypač seimo sųvas pas savų. Kad Šv. Krj

kos lietuviai atvers savo šir- ] atidaro naujų ofisų Chicago 
dis duosnumui. Nes čia jau ne Temple name, 77 W. Wa- 
vienos parapijos, bet visų A- shington St. Kad kuogeriau- 
merikoe lietuviu reikalas ir
tai aukščiausias reikalas.

Tad apskričio sus-mas nuo
širdžiai ir kreipiasi prašyda
mas, skaitlingai atsilankyti į 
sekantį Mar. Rėm. seimų, gruo 
džio 8 d. ne vien organizaci
jų atstovus bet lygiai ir pa
vienius, profesijonalus, biznie
rius ir visus, kam tik aplin
kybės leis.

Brangus lietuvi, ateik! Čia 
nebus žiūrėta, ar tu išgali 
seimų paremti ar ne. Čia bus

PARDAVIMUI FARMA

Parsiduoda 80 akerių farma,1 
1 mailė nuo Scottville. Geroj 
vietoj, gera žemė, visa dir
bama. Su gyvulais $6,500., be 
gyvulių $4,500. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu: 

B. Misevich 
Box 215 

Scottville. Mich. 
PARDAVIMUI BIZNIAI

Pardavimui delicatessen ir 
bučeraė. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

New Lif? Delicatessen 
3331 So. Halsted St.

Pardavimui Shoemaker šapa 
1445 So. 50th Avė. Kreipkitės 
pas savininkų, 1408 So. 48th 
Ct. ant antru lubų.

MR. MEŠKAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Pakeleiviui $1 00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

kiek laiko, jis man pranešė, reikalais, 
kad namo savininkas atsisakė Sus-mų atidarė pirm. A. Ba- 
mokėt man mokesčius. Tik cevičius. Malda atkalbėjo Kun. 
tada girdi mokės, kada sutik- J. Mačiulionis, M.I.C. 
siu jam nuleist perpus, t. y. i Protokolų iš spalių 30 “d. 
nuo $2000.00 iki $1000.00. Aš perskaitė rašt. J. Kulikauskas, 
iškliausęs real estatininko pa- prot. vienbalsiai priimtas. 
reiSkiin, sakiau, kad aš ne-; Atstor,, atsUankė iš šių ko- 
priimu tos propozicijos. Vė- |onijų. North sjde> West gida> 
bau sužinojau, kad jis prie- Marquettc Park ir Archer Hei- 
mė $1000.00 nuo namo savi-
ninko be mano žinios, arba _ . .. T , , . .
. .... T- , • ■ i-z vi Raportų is Labdarių Sųjun-įgaliojimo. Kokioj padėty as .. . . . ., , . , , . gos praėjusio seimo, Įvykusiodabar esu ir kų tunu pradėt , , ' , ,

ĮI lapkr. 10 d., Sv. Antano par.
ATSAKYMAS: Pagal įsta- ;’lcero\B1; lšdave tninipai J; Sų-gos seirat>-

žiaus ligoninėje kaipo lietuvių 
katalikų ’abdarių įstaigoje, g] 
dytojų štabe vadovavimas bū- j 
tinai būtų lietuvių katalikų | 
daktarų rankose, o ne svetim į 
taučių gydytojų. Daugiausiai | 
diskusijose dalyvavo protesi- 
jonaiai.

Labdarių seimas reikalauja, 
kad ateity ligoninėje gydyto 
jų štabe būtų lietuviai ir ka 
talikai. Taipgi ir slaugės.

Tai nors tiek trumpai prie 
J. Šliogerio raporto iš Labd.

Švęskite
KALĖDAS

RADIO
SU

NAUJU

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus lr Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.
NERIA VILNONES PANC1A- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas lr 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.)

Tel. VIctory 348#
Atdara dienomis, vakarais lr 

sekmadieniais.

JOHN R RORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank narnėk 
Valandos kasdien nuo 9 Iki fi 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčloi-

vakarats « iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas RFFublh MOA

Telepbone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
TzTETUYTR ADVOKATAS

4631 South Ashland Aveniin 
Rps. 6515 So RonktvoH S+»-pe1 

T lephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St. 
i Phone ARMitage 0590

; FERDINAND PETRAITIS
I LIETUVIS ADVOKATAS 
Suite 1009 — FRAnklin 6990

1 188 W. Randolph St.
Chicago

„ ... v. Šliogeris, kurį sus-mas pilnaitymus, namo savininkas žino- v _ 
jo, kad jisai buvo jūs agen- uz«yr®-
tas ir jis turėjo turėt autori-į Sakė, kad šįmet Labd. sei- 
tetų kaip mes vadinam “un- mas buvo vienas iš gyviausių, 
der the seal” arl>a jūsų in- Nes referatai dr. J. Poškos ir 
dorsuotų aktų. Jeigu jis pa- kun. A. Linkaus palietė Lab- 
sirodo, kad agentas to netu- darių ir abelnai lietuvių kata-

Toliau Marouette Parko ko
lonija pranešė, kad turėjo pa
rengimą, kuris davė pelno $25 
seimo dovanėlei. Tai gražus 
pasidarbavimas, kokio laukia
ma iš plačiosios visuomenės.

Draugijų dėmesiui: TT. Ma
rėjo, jis neturėjo teisės pa- ------------------------------------------  rijonų Rcrr. seiman uzkvieti-
daryt nuolaidų su namo sa- ean prove this, whieh is dif- ma’ platinanti laiškai turi būt 
vininku. Tada jūs galite skų- fieult, we would say that you suprasti, kad jie taip gen dr- 
st namo savininkų kaip mes have no action against the gijoms, kaip ir pavieniems a- 
vadinam į Court of Eąuity ir doctor and we are sorry that smemms.
atsiimsi atgal iš jo morgičius. you suffered this tragedy.”
Taip pat sykiu gali užvcnt KLAUSIMAS: Aš apsive- 
aktų į cpiity ir j tų pati teis- džiau sn vfena merginaj 8U 
mų gali užvest foreclosavimą kuria ]abai ažiai ena
ant jo namo. Agentas tada Ji yra skirtingo tikėjimo. Jos

Gerb. kun. J. Mačiulionis 
M.I.C. darė platų pranešimų 
kaip seminarijos taip ir sei
mo reikalais. Kad seime refe
ratų skaitys gerb. kun. P. Vai-’

._ . j- • • . tukaitis ir apibudino visus ki-tevai uždraudė jai gyvent su .
lūs seimo bėgančius prisiruo
šimus.

Iškeltas klausimas a. a. kun.

turės atsiteist su namo savi-
ninjra pagal įstatymu.. manim ir pataria pam(,st ma.

KLAUSIMAS: Mano gydy- ne. Kų aš galiu padaryt? Ar 
tojas padarė operaciją ant yra toki įstatymai, kad galė- 
mano vaiko ir vaikas nuiūirė. čiau jų priverst?
MAn rodos, kad daktaras grei- ATSAKYMAS: Iš paduotų 
čiausia buvo neatsargus. Ar faktų, yra labai nemalonus dėjęs bankininkas J. Brenza 
aš jį galiu skųst už vaiko gy- sprendimas, bet galima paša- suteikti stambių aukų. Tuo 
vybęf ’ kyti, kad šitas dalykas pri- klausimu plačiai kalbėjo gerb.

ATSAKYMAS: “Ordinari- klauso jūsų moterei. Jeigu ji {kun. M Urbonavičius, MĮ.C. 
ly, the> doctor is not liable un- norės su jumis gyvent, tada karštai paremdamas pamink- 
less you ean prove sueh lack ji pareikš jums ištikimybę, o
of medical skili and care that jeigu ne, tai žinoma jūs turė

Aombinacinis 

tadijušas .su 

Fonografu 

Puikiam 

Cabinetc,

189. - vertės 

abar tik

SO

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

j Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri- 
' nimai, smagumas, — Buick turi visus, »isvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

F. Kudirkos paminklo staty
mo reikalas, į kurį yra pasiža-

lo statymų pagreitinti ir kad 
paminklo klausimas būtinai

an ogdinarv doctor would tumėt eiti į Courtų ir reika- būtų keltas seime.
have exercised under similar laut kaip mes vadinam “Writ 
eircumstances and unless you of Habeas Corpus”.

Abelnai, sus-mas gyvai pa
geidauja, kad visuomenė rim-

PRIIMAME JŪSŲ SENUS RADIJUSUS IR 
FONOGRAFUS MAINAIS

RooseveltFurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

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

Ine

Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’,35, 5 Sedan 57, garant. kaip naujas.......................*945.
BUICK '35, 5 8edan 47, daug ekstras, garant...................... 895.
BUICK. '34. 5 Sedan 57. labai puikiam stovy......................... 745.
BUICK '34, 6 Coupe 68. kaip naujas, garant......................  745.
BUICK '33, 6 Coupe 58, tobulam stovy....................................  495.
BUICK *33 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................495.
BUICK '33. 5 Club Sedan 91, gražus karas............................. 695.
BUICK '33. 5 Coupe 68 tobuloj tvarkoj........................................ 545.

• BUICK '32. 6 Coupe 96, labai pulkus karas........................... I5O.
BUICK '32 5 Sedan 87. gerai bėga................................................. I5O.
BUTCK ’32, 6 Sedan 57. Idealus Selmvnni................................... 395.
BUICK '31. 6 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina............ 295.

CA DILINK C '32. 5 Town 8edan, labai pulkus karas............ 995.
CADILLAC '32 6 Sedan, tobulam stovy.................................. . 895.
CADILLAC '31. 5 7own 8edan. gražus karas......................... 445.
CADILLAC '29. 6 Town 8edan geroj tvarkoj......................... 195.

CHRYSLER '86. 6 Sedan. trunk. kaip naujas garant....... 795
DODOE '34. 6 8edan 2 durų, labai Svarus......................... 415.
LA SALI.E '31, 6 Sedan, lobai puikiam stovy,.................. 875.
LINCOLN '80 5 Sedan. gražus karas......................................... 295.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovv................. 775.
PACKARD '30. 7 Sedan geroj tvarkoj......................................... 295.
PONT’AC 8 '35, 5 Tourlng Sedan, no ujo karo garant., SPĖČIAU 
PONTTAC 8 '34. 6 Sedan, tobulam stovy.................................. 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

j CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05
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VIETINĖS ŽINIOS JAU VISKAS PRIRENGTA

MISIJOS šš, PETRO IR 
POVILO PARAPIJOJ

W. PULLMAN.

RASTAS NEGYVAS1 vai. popiet mokyklos kam
bary. Tuoj po susirinkimo a- 
pie 2 vai. turės kauliukų žai
dimų parapijos svetainėj. Vi
si esat kviečiami atsilankyti 
ir paremti. Valdyba

.dėl neužmirškite užslstatyti 
savo radio ir pasiklausyti.

Rap. XXX

viekų name, 4538 So. Wash- 
tenavv Avė.

Visi biightonpuikiočiui ir
Metinei Vakar dienų policija rado 

savo diržu pasikorusį prie lo
vos galo Joseph Domikų, 55 
m. amžiaus, 2476 Blue Island 
Avė. Velionis buvo ant rely- 
fo ir jau kiek laiko buvo be 
darbo. Policija kūnų nuvežė į 
Lekavičiaus lavoninę, 2314 W. 
23rd PI. Yra žinoma, kad pa
liko žmonų ir sūnų Stanislo
vų Lenkijoj.

Jo kambariuose ptr-.cija ra
do laiškus nuo Simon Paugo- 
nis, 4405 S Talman Avė., ir 
nuo AVilliam Sandarg, 6520 
Neenali Avė. Policija prašo, 
kad giminės arba draugai at
sišauktų pas graborių Lakavi- 
čių arba į Marųuette policijos 
stotį, 23rd ir Damen gat., pa- 
sirūpnti laidotuvėmis.

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti katalikiškų 
laikraštį.

NOKTII S1DB. svečiai iš kitų kolonijų esate 
parap. vakarienei jau viskas kviečiami atsilankyti ko skai- 
rūpestingai ir stropiai yra pri- tingiausia, bus skanių uZkan- 
rengtu; programas, kuris su- jjįų Pelnas skiriamas Mari-

« p j džioje glaudėsi prie jos, o pas- “idė“ d‘“nl,’|' ,‘r kul‘ jonų Seminarijoe klierikams.
SS. Pe- , . y . . -. i .A. i I1'6'1 sutvarkytas; seunimn- Vaidyba

[Apvaizdos purapiju per savo 
35 gyvavimo metus buvo Či
kagos lietuviams lopšys. Tūks
tančiai atvykę iš Lietuvos pra

REIKALINGA ARTISTAI

BUDRIKO VALANDA

tro ir Povilo parap. bažnyčia- kui įvairiose miesto dalyse da kurios pagamins skanių _______
je prasidės misijos sekmadie- vS l,,ia,z”l naujoms paiapi- vakarien taipgi sak? kaa BRIGHTON PARK
m, gruodžio 1 d ir baigsis se- darbas galima sakyti atliktas. Kaziluiero Akademijos
kiuatlioiii. ornotizio S <L Pri rimšini n ipii rinrluii nnhR.*0*ii • /» i _ • ...

- Šv. 
Rėmė-

kniadienį, gruodžio S d. 
Misijas ves tėvas pasijoms-

n

I

Priruošiamieji darbai pabaigti skyriaus susirinkimas į-
. „ svarbiuose gyvenimo įvykiuo- tll<riaukiama skaitlingo ai- vyks 8ekniadienį, gruodžio 1

tas kun. Vilius kvecinskas, C. stvngiasi visU(Muet . »dankymo publikos, kuri uz d > tuoj niin08> niokykio8
P. ............ . labai mažų atlyginimų gaus kaJubaryje

gaidžių vakarienę, išgirs gra-
... , ,žų programų ir pasiklausys' l’raliome narių skaitlingai

savo senų draugų ii kitų ko- ka,bų> kuria8 susirinkti ir grąžinti pinigus
unijų ir žada visiems B“'»s vi(.tiniai kolonijos da,.buotojai " tikietus nuo praėjusio bu-

laikus. Pradžia 7 vai. vak. 1. v. . m . . , . . • nco kuris ivvko Įtinki’ 9 dir svečiai. Taipgi toje vakane- c ’ KUllb iv.VKO lapai-. u u., 
vieš ys n- įggipgįjn pranešimų apie J au^/1 namuose. Reikia už- 

I praėjusių metų parap. dirvoje i *r suves^ sųskaitų.
18-ČIAI ČEM PI JONAI ' -veiktus darbus, kuriems vi į E «

______ j dovavo mūsų brangusis aniži-
Dievo Apvaizdos parapijų- no« atminties klebonas kun. J. BRIGHTON PARK. — Mo- 

oti šiomis misijomis ir įsi- nai neapvylė misijonieriaus Svirskas, kurio jau neturėsi- terų Sųjungos-0 kuopos įvyks 
gytį malonių. 'Bružiko. Praėjusį sekmadienį «avo tarpe vakarienę vai- pnešmetims susirinkimas,

Kun. A. Linkus įsu virSuni 1000 jfejrlkiavu- K«nt ir dalinantis nuveiktų gruodžio 2 d. lygiai 7 vai. vak.
'sios šeimynos prisiartino prie ^rhų įspūdžiais. Nors jo ne- mokyklos kambaryje. Visos na 
Dievo Stalo. Krūtinės žydėjo bus tarpe, bet jo ava-Jeb dalyvaukite, nes hms nm-
rožėmis, kurių malonus kva- sia bus su mumis. Todėl ry- I karna nauja valdyba 1936 m.
pas sklido po visi} bažnyčių. toJ vakare visi northsidiečiai Bus v<uSes narėms, atsiveski-
Pro džiaugsmo ir dėkingumo gausingai susirinkime į par. j^® ^aajtl nanų.
ašaras daugelis vos galėjo pa- svetainę, kur pasidalinsime
stebėti duodama Komunijų! mintimis, ir nutiesime pianus ....

ateities darbams. įžanga tik Agotos moterų ir mer
di užbaigoj 3:30 popiet l>ie- 50c asmeniui Lietuvytis oaičiU laikys priešmetinį su-

vo Apvaizdos bažnyčia pasiro

ta kaipo savo tėvynės Ir jos

“Šiandien jeigu išgirsi d o 
baisų, neužkietink savo šir
dies”.

Taip suko Viešpats kiekvie
nam iš jūsų, broliai ir seserys. | 
Misijose girdėsite Dievo balsų
jus šaukiantį į dangaus ka- , 
ralystę.

Kviečiu visus parapijiečius 
apylinkės lietuvius pasinau-

ti. Todėl ir ateinanti sekma
dienį aštuoniolikiečiai laukia

Jaunuoliai, kurie mėgstate 
vaidinti, dainuoti ar groti by 
kokį instrumentų — susirin
kite ateinantį sekmadienį — 
gruodžio 1 d. 3 vai. popiet 
Brighton Parko liet. parap. 
salėn, kame pradedama pri
siruošimo darbai prie didžiu
lio, L. V. Centro rengiamo va
karo “minstrel and aniateur 
jamboree”.

Žinokite, kad patyrimo ne
būtinai reikia turėti — gau
site jį dirbdami su vakaro ve
dėju J. Rakausku, ruošiantis 
prie to didžiulio pastatymo.

3 vai. pp. rytoj — Brighton 
Parko parap. salėj.

Reng. Kom.

JUBILIEJINĖS VAKARIE
NĖS BELAUKIANT RADIO

Visi. su nekantrumu laukiu 
Budriko radio vu.aiuios kožnų 
sekmadienį, nts. ištlkro, yra 
ko pasiklausyti. Programai y- 
ra duodami iš galingos WCFL 
stoties nuo 5 iki 6 vai. po pie
tų. Ryt dienų išgirsite daug 
gražių dainų, kurias sudai
nuos rinktinis dainininkų cho
ras po vadovyste Steponavi
čiaus, o Budriko radio orkes
trą vėl pasirodys pilname sa
vo sustatė su įvairiais, gra
žiais muzikaliais kūriniais. NeI
pamirškite pasiklausyti, turė
site daug malonumo. Primin
ti na, kad Budriko krautuvėse 
dar yra proga pigiai ir gerai 
įsigyti radių, rakandų, skal
byklų, karpetų ir refrigerato- 
rių, nes dar vis eina didelis 
24 metų sukaktuvių išparda
vimas. Duodama dykai daug 
gražių knygų ir kitokios dova 
nos. Z.

Be Dievo ir šventojo Raš
to teisingai valdyti pasaulį 

'neįmanoma.

Aštuoniolikiečiai ateinantį 
sekmadienį rengia savo para
pijos tradicinę metinę vaka
rienę. Šįmet ypatingo dėme-
šio kreipiama, nes Dievo Ap- lds maža Bažny{los '1>ttur. 
vaizdus parapija mini savo » | liaatojai tik bėgiojo> ar nesu. 
metų sukakti. Šituo parengi- ras ,.ur noR( vienj( t|lS(,iQ 
n,u norima padėti antspaudas vie,e,ę Slaiga fi„žibo ,.anko. 
ant visos Šių jubiliejinių me- * ,.|eklIW

Pranešimai

MARQUETTE PARK. - 
Šv. Kazimiero Akademijos Re

lų parapijos darbuotės. Dievo Pa5iginb> ’ ,l,is?i,>rlj,.ria„s Rs. , niėjų 8 skyriaus prlešmetinis

PADĖKONt

■ <"> '< '
ADELINE

BULAUSKAITĖ
kuri mirė lapkričio 7 <1. ir ta
po palaidota lapkričio 11 d.,
1935 m., o dabar ilsis Sv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nutl 
lūs ir negalėdama atidėkoti 
liems. kurie suteikė Jai pasku
tini patarnavimą ir palydėjo į 
tą nelRvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami Jos prasiftalinitną iš mū
sų tarpo dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. Val
donui, kun. Klortui ir kun. 
Juškevičiui, kurie atlaikė js- 
pudingas pamaldas už jos sie
lą ir kun. VaiCOnui už pritai
kintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukotojams ir var 
goninlnkul A. Mondelkai. Dė
kojame seselėms Kazlmierie- 
tėms už gražų išpuošimą baž
nyčios.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui A. Petkui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją j 
amžinam j. o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą tr rūpes
čius. Dėkojame grabneštams ir 
visiems, kurie paguodė iiiuh 
mūsų nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėso žmo
nėms: o tau a. a. Adetine, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsj.

Nuliūdę lieka Tėvai, Broliai 
Ir Giminės.

TOWN OF LAKE. l)r-

JL
A. į A.

JUOZAPAS ŽOLYNAS
Mirė lapkr. 28 d., 19 35 m.. 

10:0H vai. ryte, suluukęs apie 
50 metų amžiaus.

Kilo iš Mitriam poli s apskr., 
Antiškų parap., Plutiškių kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
ntotcrj Antaniną, po tėvais 
Prušlnskaitė, sūnų Povilą, duk
terį Birutę, brolius: Antuną tr 
Joną, pussescr) Kotryną Bud- 
rovičlenę, Ir gimines; o Lietu
voje motiną Ir tėvą, 2 brolius 
lr SMer).

Kūnus pašarvotus 6709 Ar
cher Avė.

laildotuvės |vyks pirmadien), 
gruodžio 2 d. 1935. Parapija, 
kurtoj |vyks laidotuvės bus pa
skelbtu vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gim įlies, draugus-ges ir pužj- 
statnun-tiias dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę; .Moteris. Mftmtt, 
Duktė, Brolis, Pusacscrė lr 
Giminės.

Laidotuvių direktorius H. 
Skudas. Telef. MONroe 3377.

laptingas balsas... “Mes kata. Į brinkimas iv>’ks sekmadie- tymuį 
kombose!.. Atnaujinkime pir- nh gruodžio J d., lygiai 1*31 
mųjų amžių tikėjimų, jeigu'vak P° parapijos s» ?-
i eik tų įuivti už Kristų nebi- tainėje. Bus rinkama nauja 
jokime, būkime ištikimi savo valdyba ateinantiems 1936 m.

ir yra daug svarbių dalykų 
svarstymui. Todėl kviečiame 
visas nares atsilankyti, taipgi 
meldžiame užsimokėti mokes
čius, kuriuos yra užsilikusios.

Valdyba

i sirinkimų. sekinad., gruodžio 1 
d., 2 vai. popiet Šv. Kryžiaus 
parap. svet. Tamstų atsilan 
kymas yra būtinai reikalin
gas, nes bus valdyba renka 
ma ateinantiems metams ir y- 
ra kitų svarbių reikalų svars- 

Valdyba

Vadui iki mirties!“Pakilo žva 
kės, visų širdys degė karžy
giška dvasia. Veiduose matė- 

i si pasiryžimas. Visi pasijuto 
; lyg naujai atgimę. Meldėsi už 
mirusius dvasioje, nes varpas 

• liūdnai priminė tų nelaimin
gųjų padėtį, kuri yra nesuly
ginamai baisesnė už kūnišką 
mirtį. Kiekvienas pasiryžo ta
pti apaštalas: nešti tikėjimo

TOWN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyr. priešmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, gruo-

šviesų į tikėj/ne užgesusias j dži° 1 d. 2 vai. popiet Šv. Kry 
§įrcĮįs Dalyvis žiaus mokyklos kambary. Pa-

___________ ■ geidaujama, kad visos narės
atsilankytų, nes įvyks valdv-GARSINKITĖS “DRAUGE' bos rinkimas.

PADĖKONĖ

A. 1 A.
LILLIAN BYLA

kuri mirė lupkrlėlo 22 d. ir 
tapo palaidota lapkričio 26 d., 
1936. o dabar ilsis Mv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilus 
Ir negalėdama atldėkoll tiems, 
kurte sutelkė Jai paskutini Pa
tarnavimą ir palydėjo Ją Į tų 
neišvenglumą amžinybės vielą.

Mes atmindami tr apgailėda
mi jos prasišalininią iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. Vaiėūnut, 
kun. Klorlui ir kun. Juškevi
čiui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už Jos sielą. Ir kun. 
Vulėūnul už pritaikintą pamo
kslą.

Dėkojamo šv. Mišių aukoto
jams. gėllt) aukotojams ir var
gonininkui A. Mondelkai. Dė
kojame seselėms Kuzitnlerle- 
lėnis už atlankymą šermenų 
uamuosc ir utkalbėjtnią maldų 
už velionės sielą nu mokyklos 
vaikučiais: Ir už graži) išpuo
šimą bažnyčios. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui A. Petkui, 
kuris suvo geru Ir mandagiu 
patarnavlnhi garbingai nulydė
jo Ją j amžinusi|. o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą Ir 
rūpesčius. Dėkojamo grabne- 
šlams Ir visiems, kurie pa
guodė tnus mūsų nuliūdimo 
valandoje lr pugallos. dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau a. a. 
Lllllan. lai Dievas sutelkia am
žiną atilsi-

Nuliūdę lieka Tėvai, Broliai 
Seserys Ir Giminės.

TOWN OF VARE. _ Su
sirinkimas įvyks Moterį} Są
jungos 21 -kp. gruodžio 1 d.

Valdyba

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Kolegijos Rčingjų 35 

1 skyrius rengia bunco pariv, 
gruodžio 1, 2 vai. popiet, Na

MYKOLAS
0ALUN3AS

mirė lapkričio 28 d., 1935 m., 
1:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo Iš Mažeikių apskr., Ixil- 
žuvos parap.

Amerikoj Išgyveno 32 metus.
Vėllonis priklausė prie Pa

laimintos Lietuvos dr-jos.
Paliko dideliame ntUiūdlme 

gimines, drungna lr pažįstamus.
Kūnas pašarvotas Masalskio 

koplyčioj, 3307 Lituanica Avė.
Utldotuvčs Įvyks pirmadieni, 

gruodžio 2 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas ) 6v. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vėllonlo sielą. Po Pamaldų 
bus nulydėtas J Av. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: (Ūminės, Drangai 
Ir Pažįstami.

laidotuvių direktorius A. 
‘Masalskis. Toletonas BOL’le- 
vard 4139.

laidotuvėms rūpinasi Domi
nikos Balis, 6658 H. Morgan 
St. Tel. WENtworth 0418.

ACCORDIONAI
Saxophonai, Gitaras, Pia
nai pardundami lengvais iš
mokėjimas. Pilnas kursas 
lekcijų dykai.
12 Basų Accordionai už

*19.50
48 Basų Accordionai už

*49.50
86 Basų Accordięnai už

*69.50
126 Basų Accordionai už

*99.50
Accordionai padaromi ant 

užsakymo

Jus. F. Budrik, Ine.
1NCORP0RATED

3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-R167

Lietuvių programas: Nedėlioję iŠ 
stoties WCP*L nuo 6 iki 6 vai. 
po plutų. Gali prlsliygintl prie 
visų “Chain" programų, su pa
tyrusia didele orkestrą lr daino
mis. t
Programas finansuojamas lr lei
džiamas Budriko.

Rytoj, nedėldienį, 11 vai. 
prieš piet eina reguliaris sek 
niadienio lietuvių radio prog į 
rainas, kuriuos leidžia savo lė ' 
šomis ir pastangomis lietuvių 
krautuvė Progross Furniture, 
Co., 3224 So. Halsted St. Šie 
programai visuomet pasižymi 
gerais talentais. Taip ir ryt 
dienos programo išpildyme da i 
lyvaus žymūs dainininkai, mu
zikai ir kalbėtojai su daug 
ko naujo, gražaus ir įdomaus 
kiekvienam pasiklausyti, l’o-

VENETlAN MONUMENT CO., INC.

«• LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUSI
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
oatamautoia.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni lr lūs 
jaučiatės senu. priimkit NŪGA-TONF
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dol milijono moterų lr 
vyrų per paskutinius 46 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nustlpnėjuslus organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku tr tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų. neg Joks kitas vaistas ne- 
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL
— Idealų Lluoeuotoją viduriu 26c Ir 
»»«•

«■■■■■■■■■■■ ■
; REUMATIZMAS-
■ SAUSGBLB I■

Neslkankyklte savęs skaus- ■
■ mals. Reumatlsmu, Sausgėie, _ 
m Kaulų Gėlimu, arba Mėžlun- ™

glu — raumenų sunkumu: nea g
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę lr dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo _
■ CAP8IC1O COMPOUND moe- ■ 

tis lengvai prašalina vlržmlnė- ■
■ tas ligas; mums Šiandie dau-
_ gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
™ nea pasveikę. Kaina Sec. per B
■ paštą SSc, arba dvi ui II.06. "

Knyga: “BALTINIS 8VS1KA- ■B TOS” augalais gydytis, kaina M 
H SO centų.

Kuli)
3S59 80. HALSTED BT. 

Chieago, LL

MBNBBBBBBBB

išdirbėjai ankstesnės rnSies pamink
lų lr Orabnamių-------- o---------

Didiiansia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

SnvirS 60 metų prityrimo
---------o ■

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos. Cicero® Lietuviu I .aidotuvit^ 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTjĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. J. Zolp
J. F. Eudeikis

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Av» 
Phone YARds 1741—1742

LaMcz ir Sūnūs2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 592

S. C. Ladiawicz 42-4-1 E. 108th St. 
Phone PULIman 1270 
arba CANai 2515

J. Liulenūius 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

A. Masalskis
A. Petkus 
I. E. Radaus
S. M. Skudas

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 VVest 18th Street 
Phone CANai 6174 1

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

Yards 1741-1742
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(Acme Photo)

(Acme Photo)

Brazilijos prezidentas Ge- 
tulio Vargas, kurs dabar 
turi vargo su raudonais su
kilėliais.

Graikijos kariuomenė prisiekia sugrįžusiam Jurgiui IT. Visoj Graikijoj buvo džiūgavimas, kai sugrįžo kara
lius iš ištrėmimo. ■ '

&
■ ■I

-

(Acme Photo.)
Chicagos high schoolių footbollo čampionato rengėjai. Rungtynes 

rengiamos Soldiers Fielde labdary bes rekalams.

(Acme Photo)
Amerikos gen. Bouglas McArthur saliutuojamas Maniloj, Filipinų salose. Jisai buvo vyriausias Amerikos^ 

armijos štabo viršininkas. Iš tos vietos rezignavo tam, ka I filipinieeiams panrellr'ti suoriraniznoti armiisr.

•W.-«

-M, '**
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(Acme Photo)

Dr. James H. Breasted iš
Chicago universiteto, žino
mas egiptologas (senovės 
Egipto tyrinėtojas) sunkiai 
serga New Yorke. Tomis 
dienomis jis grįžo iš Euro
pos sirgdamas ir tuojau iš 
laiyo \ paimtas ligoninėn. 
Sakoma, kad nenustatyta, 
kokia liga įsimetusi. Pažy
mima, kad kokia tai mala- rija.

Į K ' • • • - ■Dr. Breasted, 74 m. am
žiaus. Rugsėjo mėnesį jis 
dalyvavo tarptautiniam o- 
rientalistų kongrese Romo
je, paskiau išvyko Egiptan. Anais metais jis pirmutinis įėjo į surastus požemius, 
kuT buvo palaidota Egipto 
faraono Tutankhamen auk
so nuklota mumija.

(Acme Photo)
Viešų darbų siuvykla Chicagoje, 510 E. 51st Street.

(Acme Photo)
iešų daihų darbininkų streikas. Sustreikavo dėlto, kad algos nėra reguliariai išmokamos.

OUTH) DBM. IMPOOVEMENT 
Plan pFoparad (be

CHICAGO PARK OISTRICT ’
• <»-••*»••••••• • X

OCT /335 -8RIDGE—
«iCOMPlETED

-VIADUCT— BAIDGt 
22% COMPIETED 63%

-NORTH APPBOACH 
100V0MPIETED (Acme Photo)

Asmaros miestas iš orlavio. Tas miestas yra italų Afrikos kolonijoj 
Eritrėjoj. Per tų miestų eina visos karo reikimuos Italijos šiaurinei 
armijai Etiopijoje.(Acme Photo.)Chicagos viešėms darbams suplenuota statyti Outer Drve. Čia parodoma to Drive’o planas.


