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LIETUVA TURI DERYBAS SU VOKIETIJA

t

MUSSOLINI PAGEIDAUJA 
NUTRAUKTI KARĄ

Prem. Lavalis tarpininkauja 
derybose su Anglija

ITALIJAI LABAI NORISI UŽGROBTI 
ETIOPIJOS PLOTUS

ANGLIJA NEPAISO MUS-ROMA, gr. 3. — Sužinota, 
kad diktatorius Mussolini .jau
nori nutraukti karą Etiopijo- SOLINIO GRASINIMO
je, kad nusikračius negeisti-! _______
nomis sankcijomis. I LONDONAS, gr. 3. - Pa-

Per Prancūzijos premjerą 
Lavalį jis įdavė Anglijai tai
kos sąlygas. Anglija padavė

tirta, kad Anglijos ministe
rių kabinetas vakar trijų va
landų posėdyje nusprendė ne-

VYRESNIOJO TEISMO NAUJAS TEISĖ IAS ŠIANDIEN ĮVYKSTA 
“ORAUGO’rRADIJO

Šiandien 4 vai. po pietų iš 
stoties \YEDC girdėsime 
‘•Draugo’’ radijo progratną. 
Ši programa dabartiniu lai
ku ypatingai mėgiama šeimi
ninkių, kurios gauna įvairius 
pamokinimus ir receptus.

Taip gi bus gražios muzi
kos ir vėliausi pranešimai.

KATALIKŲ MISIONIERIAI 
KINIJOJE YRA PAVOJUJE

GALIMAS APKALINTŲ KLAIPĖDOS 
IŠDAVIKŲ PALEIDIMAS

savo taikos sąlygas. Premje-1 kreipti domės j Mussolinio 
rui Lavaliui tenka tai visa i grąžinimus ir ateinančią sa- 
suderinti ir paduoti savo pa-, vaitę Ženevoje remti aliejaus 
žiūras. (žibalo) sankciją prieš Ttali-

įAnglijos griežtas nusistaty- ją. 
mas ir rengimasis karan ver- T. Sąjungos 18-os valstybių
čia Mussolinį taikon.

Tačiau jis nori daug lai
mėti — pasisavinti visas iki
šiol užimtas Ettopijos terito
rijas. Sužinoma, kad Angli
ja reikalauja, kad Italija ap
leistų kai kuriuos užimtus 
Etiopijos plotus.

Anglija seniau buvo iškil
mingai pareiškus, kad jei 
Italija nori taikos, ji turi 
kreiptis stačiai T. Sąjungon. 
Taip pat sakė, kad be Etio
pijos atsiklausimo jokia tai
ka neįmanoma. O Etiopija 
reikalauja, kad italai visiškai 
evakuotų visus to krašto pa
imtus plotus.

Šiandien gi Anglija jau 
imasi betarpiškų derybų, su 
Italija. Kam čia reikalinga

Chicago aldermonas Osear Nelson prisiekdintas vyres
niojo teismo teisėju. Jis čia (kairėje) vaizduojamas su sa
vo namiškiais ir teisėju Sullivanu. . (Acme Photo.)

komitetas ateinančių savaitę 
susirinks Ženevon svarstyti 
aliejaus sankcijos klausimą.

Tačiau sankcijos vykdyme 
Anglija laliai pageidautų už
imti antraeilę vietą. Norėtų, Į 
kad kuri kita valstvbė imtu-; 
si vadovavimo vaidmens, kad j 
Ttalija ir svetur negautų nė, 
lašo gazolino.

Anglijos vyriausybei Vra 
daug nesmagumų su Kanados . .
nusistatymu. Kanados vyriau- ’ 
sybė atsisako prisijungti prie 
militarinių ir žilmlo sankcijų, 
o ypač nepaisyti Anglijos 
nurodymų.

Kanados nusistatymas dž
iugina Italiją. Ji mato, kad 
D. Britanijos imperijoje nė
ra sutartino veikimo sankcij'ū 
reikalu. Tokiu būdu gali būt

PENKI KUNIGAI K TECHNY, III., 
DINGE VOKETUOIE

ITALIJA SUSIRŪPINUSI
NEDARBO DIDĖJIMU

ROMA, gr. 3. — Sankcijų 
vykdymas žymiai reiškiasi vi
soj Italijoj. Mažieji pramoni- 

negaudami iš užsie
nių žaliavos, uždaro savo fa
brikus. Šimtai ir tūkstančiai 
darbininkų netenka darbo.

Vvriausvbė susirūinusi be-

Dieviškojo Žodžio draugi
jos, Techny, III., iždininkas 
kun. B. J. Bonk šį mėnesi iš
vyksta Vokietijon, kad ten 
suradus šios kongregacijos

UNION CITY, N. J. gr. 3. 
— Šv. Mykolo kunigų pasi- 
jonistų vienuolynui pranešta 
iš Kinijos, kad Hunan pro
vincijoje ((centrinėj Kinijoj) 
didiR pavojus gręsia 28 pa- 
sijonistams misionieriams ir 
15-ai vienuolių.

Pranešime pažymima;
1 “Raudonieji gaivalai ver
žiasi. Paėmė Supu ir Čenki. 
Artinasi Cihkiango link. Mie
stas rengiasi prie apgulimo.
Kunigai ir vienuolės neturi 
galimumo apleisti miestą.”

Sužinota, kad keletas mi-

T. Sąjunga, arba Etiopija., x , ..
r , , ... pakirstas sankcijų vykdymasLondonas padiktnos taikos, . v 7
sąlygas Etiopijai.

Italų laikraščiai tarp kita-
ko. paduoda džiuginančių ži
nių. Pažymi, kad talka yra 
netoliausia.

Anglijos vyriausybė steng 
sis Kanadą patraukti savo 
pusėn.

MIRĖ ANGLIJOS KARA
LIAUS SESUO

APSAUGOS MIESTĄ NUO 
PUOLIMŲ Iš ORO LONDONAS, gr. 3. — 

Šiandien anksti rytą mirė 
ŽENEVA, gr. 3. — Etiopi-1 Anglijos karaliaus sesuo pr- 

jos vyriausybė pranešė T. Są Viktorija, 67 m. amž.
jungai, kad ji nusprendė iš | Mirusioji visą gyvenimą iš- 
Harraro miesto ištraukti visą niergavus ir nedalyvavus jo- 
kariuomenę, kad apsaugojus , kiam viešajam gyvenime, 
civilinius gyventojus nuo puo j Šiandien atidarytas naujas 
limų iš oro. i Anglijos parlamentas. Mirus

Pažymima, kad Harrare y- karaliaus seseriai, paneigta 
ra daug ir svetimšalių. Anot iškilminga karališka proeesi- 
Ktiopijos vyriausybės, šiame ja. Karaliaus pavaduotojas 
mieste tik sužeistieji bus slau skaitė jo pranešimą parla- 
gojami. Tad italai neprivalė- mentui.
tų jin svaidyti orinių bombų.

penkis kunigus, kurie jau ke- į pionierių paspruko iš raudo- 
letas mėnesių nežinia kur' nųjų veržimosi juostos, 
dinge toje Hitlerio valdomo- Visi misionieriai pasijonis- 
įe valstybėje. tai yra amerikiečiai. Seserys

, . vienuolės vra vienos gailes-
aikstėn,Tas iškelta aikštėn, kai 

kun. Bonk kreipės pas fede- 
ralinį prokurorą Chicagoj,

darbių skaičiaus didėjimu, kad gavus rekomendacinį laiŠ
Dalis jų siunčiama į kaimus, 
kad tenai užsiimtų žemės į- 
dirbimu. Tačiau kaimas nega
lės aprėpti daugelio bedarbių.

Pramonės centruose dirban
tiems. darbininkams bus suma
žintos darlm valandos, kad 
didesnis skaičius gautų kiek

ką į U. S. ambasadorių AV. 
E. Dodd Beirlyne. Nes gal 
bus reikalinga ^ambasado
riaus pagalba, kad suradus 
dingusius kunigus.

LAIVYNŲ KONFERENCI
JOS LIKIMAS

tingosios seserys iš Convent, 
N. J., kitos gi — Šv. Juoza
po kongregacijos seserys iš 
Baden, Pa.

Tarp kunigų misionierių v- 
L ra trys buvę ehieagiečiai.

darbo.
, ------------------- I LONDONAS, gr. 3. —

NEPASISEKĖ PASPRUKTI i einantį pirmadienį čia
KALINIAMS Į atidaryta karo laivynų

---------- j ferencija. Dalyvaus ir J.
BOSTON, Mass., gr. 3. —; stybės.

Valstybės kalėjimo penki ka- Į Iš anksto nulemiama, kad

TRIUKŠMAS PRANCŪZI
JOS PARLAMENTE

PARYŽIUS, gr. 3. — So
cialistai ir komunistai atsto
vai sukėlė nepaprastą triuk- 

, šmą parlamente puldami vv- 
I riausybė, taip kad prisiėjo 
' nutraukti seriją.

NUŠAUTA DU ŪKININKAI

liniai šiandien mėgino išsi- konferencija neturės pasiseki- 
laisvinti. Kalėjimo kieme jie mo ir greitai iširs, 
pagrobė atvažiavusį penkių Į
tonų sunkumo t roką, užmušė 1 
t roko vežėją, su troko pajėga I 
išvertė trejus vartus ir dūmė 
gatvėn.

Neužilgo atvykusi policija .

Konferencijon atvyko japo
nų delegacija iš 20 narių.

LENGVAI PASNIGO

j ORENSE, Ispanija, gr. 3. 
(— Baltaro ūkininkai valstie
čiai sukėlė riaušes protestuo
dami prieš mokesčių didini
mą. Policija du valstiečius 
nušovė ir keletą sužeidė. Tbi 

1 areštuota.
. , . _ . , . i Chicago federalinis oro

v.eną kalnų nu.ove o ketu- bj.raa kftdft nugpfja KETUR, IŠGELBĖTA
ris sveikus suėmė. Dabar jie- , ... , r-*r-r*rx. , u, . .. y * orą. Pirmadieni paskelbė, kad EŽEROms teks atlsakvti ,už vežejo . ,

„ , antradienj bus giedra, tuo1nuzudvmą.

IŠ

SAKOMA SOVIETŲ RUSIJA ESANTI 
PRIEŠINGA SUSITAIKYMUI

KAUNAS, gr. 3. — Yra galimumo, kad gal Lietuvos 
vyriausybė paskelbs amnestiją daugumai iš. 80 apkalintų 
nacių (vokietininkų) — Klaipėdos gyventojų, kurie sankal- 
biavo prieš Lietuvą ir už tai karo teismo nubausti. Lietu
voj valdininkų tarpe kalbama, kad dauguma tų kalinių, ra
si, prieš Kalėdas bus paleisti. Lietuvos ministerių kabine
tas svarsto amnestijos klausimą.

Prieš kokį mėnesį laiko Lietuvos vyriausybė pradėjo 
slaptas taikos derybas su Vokietija. Tas įvyko patartus 
Klaipėdos konvencijos signatarams. Buvo nurodyta, kad 
Lietuva keistų savo nusistatymą Klaipėdoje vokietininkų 
žvilgiu. Kitaip gi Lietuvai nebūtų užtikrinta Rignatarų 
pagalba.

Praneša, kad Vokietija sutikusi nutraukti ekonominį 
karą prieš Lietuvą ir atidaryti sienas prekybos vedimui, 
jei Lietuva paleistų iš kalėjimų nubaustuosius nacius išda
vikus. Tarp abiejų kraštų būtų atnaujinti normalūs eko- į 
nominiai ir politiniai santykiai.

Sov. Rusijos atstovas Lietuvai Karski iš Maskvos grį
žo Kaunan. Šiandien jis atlankė Lietuvos užsienių reikalų 
ofisą ir ilgą laiką ten konferavo su valdininkais. KaUkma, 
kad sov. Rusija yra priešinga Lietuvos taikymuisi s.u Vo
kietija. Maskva pageidautų, kad ir toliau pasiliktų įtempti 
santykiai.

Klaipėdos gubernatorius V. Kurkauskas atvyko Kau
nan. Jis pranešė, kad Klaipėdos krašte vokietininkai su
darė direktoriją ir pareiškė ištikimumo Lietuvos valstybei.

Nutraukta vokiečių ir lietuvių spaudos tarpusavė kova.;,

VISIŠKAI ATSTATYTA 
VERDUNO KATEDRA

STIPRINA LONDONO
APSAUGĄ Iš ORO

• ':_
LONDONAS, gr. 3.. — An

glijos vyriausybė, atsižvelg
dama į neramiuosius laikus 
Europoje, suskato stiprinti 
šio miesto ir apylinkių apsau 
gą iš oro.

Nutarta reorganizuoti orinę 
apsaugą. Bus sudarytos ke
turios atskirtos saugumo gru- 

■ pės, kurios kooperuos su ka- 
i rališkomis oro pajėgomis.

PARYŽIUS (per paštą). 
— Po penkiolikos mėtų nuo
latinio darbo Verduno kated
ra pagaliau pilnai atstatyta 
ir joje atnaujintos pamal
dos.

Karo laiku katedra skau
džiai buvo apgriauta, Jai kl
iuvo šimtai patranki] didelių 
šovinių. Katedros sienos su
skylėtos, koro viškos sugriau
tos, stogas keliose vietose į- 
griautas. Vyskupo rezidencija 
ir gi sugriauta. Vargonai laiku 
išsaugoti. Kai kurie branges
ni daiktai ir iš sanktuariumo 
buvo paimti j saugią vietą.

Katedra atstatyta taip ma
jestotiškai, kaip ji buvo prieš 
karą, taip viduj, taip iš lau
ko.

Tai istorinė katedra ir už
ima istorinę vietą.

PASITRAUKĖ PERSŲ 
KABINETAS

TEHERANAS, gr. 3. — 
Atsistatydino Persijos minis
terių kabinetas. Priežastis ne 
paskelbta.

ĮSAKĖ IŠGAUDYTI SMUR
TININKUS

NEW YORK, gr. 3. — Šio 
miesto majoras LaGuardia 
įsakė policijai, kad ji iššau
dytų visus smurtininkus 
(gangsterius).

1 KAUNAS. — Kauno spor- 
■ to stadijoną (prie kūno kul
tūros rūmų), kuris bus di
džiausias ir moderniškiausias 
visų Baltijos valstybėse sta- 

idijonų, baigs įrengti pavasa- 
Irį. Ateinančią vasarą mūsų 
sportininkai jau naudosis nvo 

;derniškuoju stadijonu.

; ORAS
Į CHICAGO IR APYLIN

KES. — šiandien yra šalčiau.

tarpu per kiaurą dieną leng-į Chicagos pakraščių sargy- 
WIIQTATV^ MIFCTH va* sn*8°’ Sakė, kad tempera- ba vakar išgelbėjo keturis as-

SAJVUT/L * tfira kil8iantt Tačiau meni® iS Michi*an Ež-
“ giau šalo, o automobiliai sn-' cro bangos juos su valtimi

Chicago aldermonų tarybos iegą pakeitė ledu gatvėse, buvo nnvilkuRios net 15 my- 
Nužudytas • alkoholio pir- monstracijas ir riaušes prieš finansinių reikalų komitetas (Vietomis stačiai pavojinga lių nuo krašto.

pradėjo svarstyti miesto są- pereiti skersai gatvių. Įvyko , --------------------- .
matą 1936 metams. [daug nelaimių. PLATINKITE "DRAUGĄ

NUŽUDYTAS ALKOHOLIO 
PIRKLYS

EGIPTO STUDENTAI 
KELIA RIAUŠES

CAIRO, Egiptas, gr. 3. — 
Studentai iš naujo sukėlė de-

klys Stanley Markowski, 38 Angliją. Areštuota keliolika
m amž., Calumet City. studentų.

GRĮŽTA CHINA CLIPPER
OUAM SALA, gjr. 3. — K 

Manilos grįžta Amerikon pa
što lėktuvas China Clipper.

I-- -A. m/ .. .......................................
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)ol neprašomu tai padaryti Ir neprlstunčlama tam tiks 
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DIENOS KLAUSIMAI

IR VĖL NAUJA BAŽNYČIA

Gyvename sunkiais depresijos metais, ta
čiau lietuviai katalikai pajėgia ne tik seniau 
įsteigtas parapijas ir visokiausias įstaigas 
užlaikyti, bet ir naujas stato.

Prieš kiek laiko pranešėm, kad šiemet 
pašventinta dvi naujos lietuvių bažnyčios: 
Rocliester, N. Y., kur klebonauja kiui. J. 
Bakšys ir Providence, K. L, kur uoliai dar
buojasi kun. klebonas d. Vaitekūnas.

Praėjusį sekmadienį jaišventinta ir tre
cia nauja lietuvių bažnyčia. Ji yra Maspetlie, 
N. Y”., kur klebonauja darbštus A. L. R. K. 
Federacijos centro valdybos narys kun. Jo
nas Balkūnas.

Iš to aišku, kad lietuvių katalikų pasi
aukojimas Bažnyčios reikalams prie geros 
vadovybės yra taip didelis ir nuoširdus, kad 
siekiant užbrėžto tikslo visas kelyje pasi 
taikančias kliūtis nugali.

Kalbant apie Maspetlie’lietuvių koloni
jų, reikia pasakyti, kad ten seniai reikėjo 
naujos bažnyčios. Bet ilgus pietus teii klebo
navęs kun. A. Milukas buvo tiek užsiėmęs 
literatiniais darbais, kad neturėjo laiko nau
jiems darbams pradėti. Keletu metų toj para
pijoj padirbėjus kun. J. Balkūnui, žmonių 
noras susilaukti naujos bažnyčios jau nali- 
zuotas. •

Užbaigus bažnyčios .-urtnniio? darbų, kle
bonus taip kalba į tikinčiuosius:

“Laimingi esat jūs, šios parapijos pa
rapijonai. Jūsų triūsas ir Įiasiaukojimas 
baigias. Dabar kaip smagu pasižiūrėti į 
šiuos mūrus. Jūs dėjote plytų po plytos. 
Sunešėt savo turtus, įrengėt altorius, 
Kryžiaus Kelius, stovylas... Kur tik pa
žiūrėsi, visur gali pasakyti, tai mano. 
Kaip Saliamonas su žydais, kas gražiau
sia ir brangiausia sudėjote čia, nes Die
vui ne sau statėte. Dievas užtat šian
dien apsigyvens savo namuose ir lai-
mins o
Katalikai dirba ir nesigaili sunkiai už

dirbto cento Dievo garbei, d%l to ir turi. 
Šimtai bažnyčių, mokyklos, ligoninės, prie
glaudos ir kitokios įstaigos puošia Amerikos 
lietuvių gyvenimų.

Mūsų parapijos yra ne tik religiniai, bet 
ir tautiniai lietuvių centrai, kurie telkia lie
tuvius į krūvą, duodant progos organizaci
joms plėstis ir veikti, profesionalams ir biz
nieriams įsikurti ir savo tautiečiams viso
kiuose reikaluose patarnauti.

Dėl to, kiekviena liauja į «i rupija, nauja 
pastatyta lietuvių bažnyčia sustiprina mus 
ne tik religiniai, bet ir tautiniu atžvilgiu.

DĖL KOMUNISTŲ TALKOS

Praėjusių savaitę komunistų Nacionalis 
Lietuvių Veikimo Komitetas pasiuntė Lietu
vos Prezidentui tokio turinio kablegramų:

“Varde šešiosdešinns tūkstančių orga
nizuotų Amerikos lietuvių protestuoja
me prieš uždarymą valstiečių liaudinin
kų ir krikščionių demokratų jiartijų, a- 
teitininkų, jmvusarininkų ir kitokių or
ganizacijų. Reikalaujame piliečiams lais
vės ir sušaukimo seimo”.
Komunistų spauda nusistebėjo, dėl ko 

mūsų dienraštis nepusidžiaugė tokia komu
nistų talka ginti persekiojamųjų katalikų ir 
kitų organizacijų teises Lietuvoje.

Mūsų dienraštis nekreipė tlėmesio į 5Į 
komunistų žygį dėl to, kad tas vadinamas 
Nacionalis Lietuvių Komitetas neatstovauja

I

DRAUGAS Trečiadienis, gruodžio 4, 193"

60,000 organizuotų lietuvių — tai viena, o > 
antra — komunistų talka šiame atsitikime 
yra nenuoėirdi, veidmaininga.

Komunistai yra ne tik patys bedieviai, 
bet religinio ir visokio kitokio veikimo lais
vės panaikinimo didžiausi šalininkai. Savo

laikams Vilniaus priklausomy- tuvos vardas ir jos didybė ir 
• bė Lenkijai? Abejotina. Kiek- gulbė Vilniuje.

Lenkui šiandien skubinu le 
nkiuti Vilniaus kraštų. Jiems 

yksla taip put, kaip kadaise 
vyko naikinti mūsų 
Siųstieji lenkinti km

šių “gaiiiėušai” gal po kiek 
laiko, l aip ir Muravjj’.as Kū
likas, praneš į Varšuvą, kati

šiandien jau neb perkėlai; ii
Vilniaus krašto gyventojai vis 
tiek žinos, kad anapus tos li
nijos yra nepriklausoma Lie 
tuva. Jie vistiek žinos, kart

AR JIE, AR MES?
___________ vienas daiktus ir jo padėji

mas turi savo yi*itingą logi
kų. Jei ir ilgesnius dar metus 
paliktų “administracijas lini- rusam?

spaudoje ii per organizacijas veda kovų prieš veliU,„ojv ja|yje< »paN nomis taip, put, kaip spaudos «ia loJe vietoje, kui ji šunį- raides,
tikėjimą ir karštai lemia tų kiaštų budelius, jĮvllų,įluas šiandien yra pra- draudimo laikais puošėsi ‘pra- ^*cn yrtt> J* v*s paliks 
kuiie atima įeligijos, žodžio ii spaudos lais- vietoje jo atsirado voslavija’ ir “istinoju vierno- dvidešimt keli kilometrą
vę. I žtenka pa\\z«lžiui paimti Rusijos Komu- ,nnrM,inis iipmikiniHs Tuk ite. iindanostiiii” (tikro in ištiki- nuo \ ilniaus jos į vakarus

\ ilniaus byla savo atsiimti- nda ir tame krašt, silpnudvu 
mo pradžioje sudarė karišką šių, kurie bėga pas juos it
santykių įtempimų mūsų gy- puošiasi lenkiškomis plunks-

nistus. Kaip greit jie ten įsigalėjo, taip greit 
pradėjo uždarinėti bažnyčias. į kalėjimus so
dinti ir žudyti dvasininkus ir visai panaiki
no veikimo laisvę.

Lietuviškieji komunistai šimtą nuošim
čių stovi už Sovietų Rusijos kraugerius dik
tatorius. Tai matome iš jų spaudos ir veiki
mo amerikiečių lietuvių tarpe. Taigi, ko ver
ti yra jų protestai dėl Lietuvos kutalikų per
sekiojimo, kuomet jie nė žodžio nesakė ir 
nesuko dėl liejamo tikinčiųjų kraujo jų idea
lizuojamam krašte — Sovietų Rusijoj! Ne 
tik

ėjęs. Bet vietoje jo atsirado voslavija’ ir “istinoju 
moralinis. Įtempimas. Tas įte- podanostiju” (tikrąja ištiki- 

! įlipimas tebėra šiandien ir ro- mybe), Atsiranda ten nemaža 
do palinkimo dar aštrėti, pa- ir skelbiančiųjų, kaip ir prie 
lodydamas, kad kova dėl Vii- rusų, kad “prieš vėjų nepa- 
niaus virsta moraline kova - pūsi”. Ir lenkai vaikiškai no- 
taip, kaip tatai ir numatė nuo ri tikėti, kud Vilnius jau jų 
savo įsikūrimo dienos Vilniui yra “ant amžių amžinųjų”. 
Vaduoti Sųjunga. Ta kova šia- Pastiprinę savo “draugys- 
ndien atrodo tikslesnė ir tik- tę’* su “trečiuoju reichu”, le 
resnė kaip pradžioje. Ta kova nkai tariasi prie savo 30 mi- 
ir tinkamesnė mūsų tautos bū- lijonų gavę dar 65 milijonų 
dui. Ji kažin kaip nepapras- sąjungininkų prieš pustrečio

lietuviu jau neliko nė vieno 
krašte ir kad Lietuva jau vir
to “seviero - zapadnym kra- 
jem”. Ar tai iau bus viskas 
atlikta ir Vi'niaus byla jau

kadaise ta pati Lietuva buvo jų galutinai 'uiiiičta? L nkai
ir jų krašte, kad ji išaugo ir 
sustiprėjo ir kad Vilnius vi
suomet buvo tos Lietuvos pui 
ki sostinė, nors “ištino pols
ki” istorikai ir kažin kaip

netruktų įsitikinti kaip jie 
skaudžiai klydo!

Lenkai šiandien labiau, ne
gu kiti, yra užkonspiravę sa 
vo tikra būti. ĄJes nedaug a-

izuojamam Kiasle - tų misijoj. imena | koVQ dė, sa. milijono nykštukų ir tuo bū- mėgintų iškreipti istorijų
ik liepi atestuoja, bet piįesingai, visomis ’i spaudos. Kova dėl spaudos du galutinai pasitikrinę sau sudeginti visus Mickevieii 
uriąnis persekiotoju.- ir žudytoju. g,n« ; - j() |,iHnv„s va,slvWs Tai|> Kraševskio, Kondrataviėitur,o,O.. perseKoHoju. z.u.,,.oj,,» Bo.„ . . .. |.ietnvus vaislyhės lopšį. Taip Kraševskio, Kon.lratav.ew.ii.

Mes lietuvių komunistų ta -os nuoair jtetllriaw|a5įH|, metų: ėjo aujutrodo šiandien lenku padėti.;*1* V1S11 kitų kuriniu, lenkų 
durnu akcijoj prieš rei,guos !nepalj.giaa,„ai atipre8niu ir diJ ir j, -trįupai” Vilniaus by. kalbu, kuriuose minima. Lie.

dėsnio tarptautinio svorio prie l»je lenkų ir visų kitų, kas'“ 
šu kaip lenkai. Ji taip j>at gerai visos aplinkos nežino, 
buvo mums be galo skaudi ir i akimis žiūrint.

bendrai dėl laisvės varžymo Lietuvoj 
sime tik tuomet, kuomet jie pradės reika
lauti iš Sovietų Rusijos valdovų, kad ir ten 
būtų grąžinta žmonėms teisės, religijos, spau
dos ir veikimo laisvė, kad ir ten būtų su
šauktas Seimas ir sudalyta teisėta ir demo
kratinė vyriausvbė.

KOVA DĖL VADOVYBĖS SLA

sunki. Silpnadvasiams iš mūsų 
tarp) ji atrodė beviltė. Kai ku
rie jų pabėgo iš mūsų pas ru
sus — priėmė jų papirštų ‘gia 
ždanką*. Kiti sutiko su neap
sakomu spaudimu ir kentė. Ta 
tai buvo tos rūšies žmonės, ku
rie tuomet paleido į apyvartų

Bet kų rodo tikrovė? Tikro 
vėje lenkai po storu savo bra 
viravimo apdangalu jaučia di
delę tuštumų savo Vilniaus 
valdyme. Tai įrodo kad ir jų 
mėgiamasis tvirtinimas, kad 
“laikas Vilniaus byloje vai
dina jų naudai . Jei Vilnius 
būtų jų, jei jie turėtu mora-

Šį mėnesį SLA kuopos renka kandidatus 
į centro valdvbų. Yra du kandidatu sąrašai:
tautininkų - šandariečių ir socialistų - komu- kalba> įki šiai dienai
nistų. Pirmųjų sąrašo priešakyje stovi Ras- taipt P,ac“1 ^likusią patarlę: jįnj p^-įn^ jį turėti ir val- 

prieš vėją nepapūsi . lik dytį, tai nereiktų jiems nė 
nedidelis rinktinių žmonių — ]aįko šauktis. Vadinasi, Vil- 
dvasios milžinų būrelis prisi- nius vra jų ir bus _ ku.

tenis, ”inikas ir Lojiata, o antrųjų 
čius, Jurgeliūtė ir t i ūgis.

Šiomis dienomis tautininkų ir socialistų 
spauda veda aštrių tarp savęs kovų. Nesi
gaili vietos ir pusikoliojimui bei vieni kitų 
šmeižimui. Net šlykštu ir skaityti ‘apie tai, 
kaip varžomąsi dėl vadovybės lietuviškoj or
ganizacijoj.

Tautiškai nusistatę nariai, manome, bal
suos už tautininkų - šandariečių sąrašų, ku
ris, ar šiaip ar taip kalbėsime, susidaro iš 
lietuviškesnių žmonių, negu socialistai ar ko
munistai, kurie kliudė ir tebekliudo visokiam 
padoresniam lietuvių tautiniam veikimui.

Bago-

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Rašo L. Simuti* _________

K0MPR0MISA8

mėgintų iškreipti istorijų ir pie juos težinome Bet ir iš 
iaus | tu menku žinių, kurios mus

pasiekia, 
sunkių moralinę depresijų. Jie- 

(Tęsin > ant 3 pusi.)

mes gerai numanė

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kelionei p^r mares, ale per
---------------------- kinius, liemeningus ir barzdo-

Pereitą nedėlių buvau nu- tus cinus negalėjau prieiti, 
moklinęs į Kšlend ’ditoiijų, Taip ir .likom be večerės.

buvo su- Publikoje, žiūrint 15 užpa
kalio, matės labai daug su-

kur Altas cicilistai
ėmė tų primestų mums mora- kag čia nevaidintų jokio vaid- renKV lak- Vaitkui pašenav 
linę kovų ir varė jų dešimt- „,ens Ret kai nėra moralinio riV- ®jau su rokunda, kad sa- vargusių moterų: dresCs iš 
mečiais sunkiu slapto knyg- pagrįndo, tai reikia pasitikę- vo švelniu delnu paglostyti užpakalio nuplyšę net iki
nešiavimo būdu, ir ją laimėjo. tį laiku _ gal jis užpildys tų vi8US činus, kurie ilgų skrajų juosmens. Sėdėdamas užpaka-
Kas buvo pusantro šimto mili-- baisių vidujine spragų, kuri I)er H,arw# rflnijo. Ale niantly žmogus ant plikų nugarų 
joninei Rusijai trijų milijonų gusj(iar^ lengvapėdiškai už-' mdeko to džiabo^ba patys či- galėjo su penzeliu visokias 
lietuvių tauta? Nykštukas! grobus \'jinjų yies tačiau na’ v*en’ kitus net susirietę rokundas daryti arba net il- 
Bet atėjo laikas ii milžini- žinome nemaža pavyz-
škoji Rusija turėjo nusileisti džių> kad ir ]aikag nevisada
nykštuko teisingiems reikalu- i pa(,aro tai> ko ,enkai noii 
\imanis. Ji tui ėjo grąžinti j įoįį ieškant pavyzdžių, imki- 
mums spaudų. Ji negalėjo to lne nn-lslj Klaipėdą. Joje vo- 
nepadaivti, nes mes, lietuviai,, kiečiai ėmė sėdėti prieš 700 
buvome teisūs ir tvirti Kaip Hlety “ Dcutšlumo” įdiegimas 
uola, o rusai, nois ii užsispy- j |en visuomet buvo jų vyrau-'

glostė. Nelektintas Altaso pre gų karaspadencijų parašyti, 
zidentas paglostė ir vienų pi- Su ta mizerna lak. A aitkaus 
lietę sakydamaiį kud ji vienu pašenavone, sako, jau pasi- 
atstojanti visus Čikagos ka luiigė ir visas skrajaus biz- 
talikus. Gal ir neperdėjo, ba nis,
pilietė iš stuomens ir lic-1 ----------
mens.

JT, bet neteisūs — ir be to lo-
Lakūnas Vaitkus nors atro- 

! jauti mintis — ir ar išnaikino dė starkus ir labai lagadnas

Vienas Aidaho šteito pilie
tis sykį taip sučiaudė, kad net 
iš vietos išmetė savo petį. 
N’uvežus jį ošpitalin ir pa
guldžius ant opereišino sitalo,

gikos ir dvasios pagrindo, ku-; jįe įen lietuvius, senuosius ir į vyras, -ale toj pašenavonėj bu 
ris reikalingas moralinei ko- j tikruoaiiis krašto šeimininkus?! vo lig koks areštantas: legi- 

;vai laimėti. Tegul Klaipėda nėra dar ide- j jonieriai su raipeliais jį ant ^uodęs iterio tas pilietis vėl
stcičiauH užvarė. Kėdžių ant ,aip kad jo petys

Vakar paskelbiau originalę Pasaulio Lie 
tuvių Kongreso rezoliuciją ir redakcijos ko- Lenkai šiandien kovoje dėl alus pavyzdys. Suomija, ^ra 
misijos rezoliuciją. , Vilniaus yra panašioje pade- geresnis. A ienatikybiai su stio

Rezoliucijos turėjo būti priimtos pasku-1 tyje, kaip tuomet rusai buvo 
|inę kongreso dienų, būtent rugpiūčio 17 d. kovoje dėl raidžių. Jie taip

steičiaus frunito nebuvo, tai atšoko į savo vietų ir dakta-
miais švedai valdė šalį ilgiau, 1 nabagas su savo gražia žon- TU\ nere*kėjo opereišino da

irti.kai per penketų šimtų metų. ka turėjo pasieny atsisėsti ir -
Susirinko atstovui į posėdį, bet jis ne- 1«» “ mus fi-! Doug labiau išdirbta švedų iš užpakalio klausyti s— 01 k'"1 tol> ne-

‘ ‘ ' kalba buvo visai išstūmusi šuo ' gadynės ir atbulo chorų
mių. Runebergas, panašiai' nuškų. Net kai atsistojo šne- I,ai\ nų pisoiius
, . , ... * i- j . • 1 tų ir visiems parodytų antrokaip Mickevičius ir Krasevs- keti ir tai atrodė daugiau į 1 . i- -e
, . .... , . ... . . i skrajaus rokundas,, kuriųkis, rase ne^uomiskai ,— bet .nevalninką, lyg 1

prasideda. Nėr nei prezidiumo nei rezoliu- >ra t»ip patjnorin-
cijų komisijos. Pradedama nerimauti. Jie ne
žino, kad nors rezoliucijų komisija savo dar
bų buvo atlikusi, tačiau su savo darbu — 
rezoliucijomis turi bėdos. Buvo vedami pasi
tarimai su valdžios atstovais, kurie tvirtino, 
kad rezoliucijos yra per griežtos, kad šiuo 
pavojingu valstybei momentu blogai atsi
lieps į užsienius, kad jas reikia švelninti ir 
t.t. Dėl to nieko daugiau neliko, kaip prieš
pietinį posėdį sutrumpinti, o rezoliucijų priė
mimą palikti popietiniam posėdžiui, kuris 
programoj nebuvo numatytas.

Komisija suprato, kad reikia eiti į kom
promisus arba kongresą baigti be jokių nu
tarimų ir rezoliucijų. Pasirinkta pirmasis ke
lias, nes nenorėta iškelti skandalo, kuris, ar 
šiuip ar taip kalbėsime, nebūtų išėjęs tautai 
į sveikatą.

Kompromisinė rezoliucija Lietuvos vi
daus politikos reikalu išėjo tokia: išeinant iš Lietuvos Valstybės Konstitu-

“kongresas reiškia viltį, kad atgaivin- į cijos dėsnio”.
tosios nepriklausomos Lietuvos vidaus j ftį rezoliucija buvo kongreso priimta. Ko- 
santvarka evoliucionuos ta kry ptimi, ku-į midija spyrėsi, ktui būtų palikta rezoliucijos

gi ar užsispyrę. Jie ir šioje 
kovoje su mumis naudoja tokį 
pat smurtą ir žandarą kaip 
ir rusai spaudos kovoje. Bet 
ir jie neturi tos logikos ir dva
sios, kaip ir rusai, reikalingų 
moralinei kovai laimėtu

Iš paviršiaus žiūrint, kai 
kam atrodo lenkai dėl A’il- 
niaus esą ramūs. Jis yra jų 
rankose. Jie apstatė jį stipriui 
utilitariniu kumščiu ir tyčio
jasi iš mūsų. J>e taip put at
kėlė į okupuotąjį mūsų kraš
tą tūkstančius savo “poselen- 
cų” ir “činovnikų”, turinčių 
diegti “polski ducli” ir pabrė-

senos
dai-'“ “ktintas Altaso prezidentas;

1 —............:gal, išmes-

setiatn kra-
ar šiandien negyvuoja laisva, ' juį prie tautininkų cenzūros: 
nepriklausoma Suomija su sa- Šnekėjo daugiausiai ir iš ank-
vo atskira kalba? Mūsų kai
mynai latviai ir estai buvo 
vokiečių baronų valdžioje nuo 
1201 metų. Kas būtų galėjęs 
kalliėti 1725 metais apie sa
vitą Latviją ir Estiją, bet 1925 
metais jos buvo tikrenybėje

Lenkai dažnai mėgsta kai 
tinti kartais' vilniečius, kar 1 
tais nepriklausomųjų Lietuvų 
nerimu ir bruzdėjimu Vilniaus 
krašte. Bet, jei ir nebūtų ten

sto parašytų jum poperukų. 
Taip atrodė cicilistų monopo
lizuotas lak. Vaitkus.

skrajaus rėmėjai 
pamatyti.

labai nori

Jonas Jšmintaitis vienoj 
krautuvėj nusipirko knygų. 
Ant rytojaus eina atgal į tų 
krautuvę ir sako pardavėjai:

— Ar tamstos priimate at
gal čia įpirktus išliktus, jei 

, kostumerini nepatinka, ir grą-

Prasfiendinęs prie tikietų 
langelio 75c. ir už tai nei sau
sos duonos plutos negavęs, 
po visam norėjau su lak.
Vaitkum ir jo šaunia žonka ; jj^tg pinigus? 
nors po adogsą suvalgyti, ba, Į _ Visuomet, 
sakau, gal, ir jie buvo dar be j _ Taigi> atnešiau atgal 
večerės, ir asabiškai pakvo- knygų.
linti jį už drąsų, kad iš 40

žti visur, kad‘tut polski ducli, jokio nerimo ir sambrūzdžio,! tūkstančių dol. sudėtų skra- 
tut Folšeju pachnet’. Atsira- or jau būių išspręsta visiems ! jui, tik 50c. Altas davė jam

ri labiausia atitinka lietuvių tautos ge
nijų ir gyvenamosios politinės epochos 
Lietuvos valstybei statomus uždaviaius,

užbaiga, kuri buvo tokia: kad suverene pri-
klaaao tautai, kari valdžią vykdo per 
Respublikos Presidentą, Vyriausybę ir Sei

mą”. Bet iwbūgta žodžio Seimas ir tų užbai
gų reikėjo nubraukti.

Kai kurie rezoliucijų komisijos nariai iš
kėlė mintį, kad su tais klausimais, kurie 
nebuvo galima iškelti kongrese, stųmžindinti 
Prezidentą. Tai buvo padaryta. Kaip — apie 
tai parašysiu vėliau.

— Kas yra su ta knyga ? — 
klausia pardavėja.

— Perskaičiau ir man ne- 
patiko jos pabaiga.

— Pasakyk man, Mikai, ką 
reiškia tas skaičius numerų 
ant tavo automobilio laisnio?

— Ir aš nežinau, — atsa
ko Mikas. — Oal skaičių su

mažinėtų Čikagoj žmonių.

M V,



Trečiadienis, gruodžio 4, 1935

(Tęsinys iš 2 pusi.)
me, kati jie šiandien gyvena 
ras šiandieniniame Europos 
chaose labiau nei kam kitam 
neaišku, kur ir kaip eiti. Da
ncigas, Koridorius, Tešenas, 
Galičina, Velninė ir Vilnius 
yra kaip sunkūs akmens prie 
jų kojų, arba kaip slogučiai, 

-kurie vienas po kito griebiu i 
Tenkus už gerklės, neduodami 
atsikvėpti. Nuolaidai kiek Da
ncigo ir Koridoriaus reikalą, 
tai aštriai kyla Težinąs, Lvo
vas, Vilnius ir Pinskas. Nu- 
maldai Tešenų, tai kils Dan
cigas su Koridorium. Ar šiaip ! 
versi, ar taip — tos svetimos į 
okupuotosios žemės yra Len
kijos “jaunystės nuodėmės”, 
kurių pasėkos, juo ji labiau 
sens, juo labiau reikšis.

I^Nesvarbu, ar Beckas tikrai 
diplomatiškai serga — sva

rbiau, kad Lenkijos užsienio 
politika serga. Nerami sąžinė
Lenkiją lengvai atplėšė nuo 
jos senos ir išmėgintos sąjun
gininkės Prancūzijos ir dar 
ltngviau ją bloškė i Vokieti
jos glėbį. Dabar tenka jau 
siųsti į Paryžių “žemės ūkio 
misiją” atgailauti savo tokį 
elgesį ir parengti kelią vėl 
tokiu pat lengvumu atitrauk
ti Lenkiją nuo Vokietijos ir 
tokiu pat lengvumu blokšti

3r* f a n n a c

AR JIE, AR MES? kstienė, L. Tamošaitė, O. Ale 
ksandravičienė; Dievo Motinos 
Sop. dr-ja, auka $5.00: C. Juo>-

Stučinskienė; šv. Vardo dr-ja, 
auka $3.00: M. Staselis, FaIv. 
Kraujalis, A. Žičkus; Ražan-

Knyga Priešams 
Atremti

Italijos mokyklų vaikai surinkę namie senus puodus, indus ir kitokius “džunk- 
sus” suneša i mokyklas. Tie visi “džunksai” bus sunaudoti karo reikalams.

Moterų Sąjungos 21 kuopa, 
auka $5.00: J. Čepuliene, M. 
Sudeikienė, S. Bartkaitė.

CICERO. — Šv. Antano pa
rap. — Labdarių 3 kuopa, au-

CENTRO PADĖKOS ŽODIS Z. Stonkienė, A. Phillips. MJka $l0000: Valančius, Vilkas, 
' Gumuliauskis 20, J. Bradley Pociu?’ Takoris, Yvarauskas; 

Buvusis labdarių metinis 15. K. Obelienius alaus už ^v‘ hCazimieio Akad. Rėmėjų

zaitienė, O. Krasauskienė, O. cavos moterų dr-ja, auka $5:
Rimkienė; Moterų Sąjungos 2 M. Nebereizienė, O. Skirienė, 
kuopa, auka $3.00: B. Palubin- M. Barščiuvienė; SLRKA 10L 
skienė, S. Jakušionienė, M. kuopa: A. Valuckienė, K. VI- 
Lukanskienė; Tretininkų <lr->. ckiūlė, J. Grisius. Šiaissugedimolaikaiskiek-
ja, auka $3.00: A. Stulginskas, BRIDGEPORT — šv. Jur- v'enoJ vietoj susiduriame su 
J. šlikas, M. Krizienė; \ isų gjo parap. — Labdarių 5 kuo*- priekaištais Katalikų Bazny- 

i Šventų moterų ir vyrų dr-ja, pa, auka $20.00: M. L. Gurin- Visokiais piasimanymaiu. 
|auka $2.00: Dilienė, Grigaliū- skaitė, C. Gudienė, J. Garuc- iškraipytais faktais bedieviai 
nas, Daujotienė; Nek. Prasid. kas, J. Dimša; Šv. Petronėlės *1*1 kuojuodžiausiai piešia. Net 

i mergaičių dr-ja, auka $2.00: dr-ja, auka $3.00: K. Bnrčie- puola Katalikų Bažnyčią ir 
Z. Stulginskaitė, A. Jaukšai- nė, E. Nedvarienė, V. Visoc- sąmoningą kataliką jie pri 
tė; Federacijos 12 skyrius, au- kienė; Šv. Kazimiero Akad. i vere’n Nutilti dėl to, kad ka- 
ka $3.00: St. Kučaitė, L. ša- Rėmėjų 2 skyrius, auka $3.00: talikui trūksta žinių apie Ka- 
putienė, P. Pocienė; Liet. Vy- V. Gudienė, J. Šaltenienė, B. talikų Bažnyčią. Kur gauti 
čių 14 kuopa, auka $2.00: B. . Naujokienė. į tų žinių, faktų?
Rimkiūtė, J. Rimkiūtė, M. Ra- NORTH SIDE — Šv. My- “Draugo” knygyne yra 
košiutė; Amžino Ražančiaus, k0]0 parap. —Labdarių 6 kp., knyga, kuri padės kiekvienam 
auka $3.00: C. Lupeikienė, M aufca $15.00: E. Andruškevi- katalikui atremti bedievių 
Valulienė, K. Laketienė; Gy- f.ienė, A. Bacevičius, M. J<a- priekaištus Bažnyčiai. Toji 
vojo ir Amžino Ražančiaus: J. reekienė; Šv. Ražančiaus dr- knyga, lai “Bažnyčios Istori- 

i Mitkienė, A. Rakauskienė, H. ja, auka $3.00: M. Kupčiū- ja” parašyta kun. Aleknos.
Valančiūtė; Šv. Antano iš Pa- nienė, A. Martinkienė, P. Du- Knygoje yra trys žcmlapiai
dvos: J. Karpis, J. Šileikis, J. mblauskienė; Šv. Cecilijos dr- tekste ir ’ spalvuotas žemla- 
Mikolainis; Šv. Vardo Jėzaus: ja, auka $3.00: P. Maskolai- pis gale. Knyga kelių šimtų
J. Palubinas, A. \ alančius, l*r tienė, A. Saliukas, O. Valat- puslapių. Kaina tik 75c. Va-

kienė\ E. Maskolaitienė, O. dinasi, už 75c. nusipirkęs 
Milerienė; Aušros Vartų M o- “Bažnyčios Istoriją”, rasi joj 
tinos Dievo dr-ja, auka $3.00: užtektinai faktų atrėmimui 
F. Tomasevičius, A. SakiŠa, bedievių zaunų ir tuo pasiro 
J. Kupčiūnas; SLRKA 16 kuo- dvsi sąmoningu kataliku. Rei
pą: A. Kumšlytis, M. Kareč- kalaukite “Draugo” Knygy- 
kienė: šv. Juozapo Glob.: V. ne, 2334 So. Oakley av., Chi- 

(Tęsinys 4 puri.) cago. III.

Stupiras

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Labdarių 4 kuopa, auka 
$25.00: P. Valuckis, M. Čes- 
navičius; Šv. Antano iš Pad- 
vos dr-ja, auka $3.00: A. F. 
Brožas, J. Smoltauskas, A. 
Kuiza, M. AVeberezas, M. Ba- 
rčius, A. Skirius; Apaštalys
tės Maldos dr-ja. auka $3.00: 
A. Šalčius, M. Lorencas, a. | 
Grikšienė; Šv. Kazimiero Ak. j

atgal į Prancūzijos glėbį, jei seimas gerai pavyko. Dėl to 7.75. Įvairiais daiktais prisi- ’9 skynns, auka $2.00: O. Rei-
t*k jis jiems atsidarys. Tuo Labdarių Sąjungos Centro Va- dėjo Zalatoriai, Cibulskiai, P. kauskienė, A. Dainelienė, Mi-
tarpu tas glėbis dar užsida- ldyba mato reikalo nuošird- Pocius, Kalėdos, A. Stasiulis, liauskienė; Apaštalystės Mai Rėm. 5 skyrius, auka $2.00:
ręs ir iš neseniai čekoslova- žiai padėkoti visiems prisidė- A. Kucbi, Pr. šemetas, K. Bei 'dos dr-ja auka, $5.00: A. Jau- U. Jucienė, V. Vidmontienė, P
kijos užsienio reikalų minis- jusiems prie seimo pasiseki- narauskis, A. A. Vičius, J. Į
terio Berašo ištartų žodžių mo. Šileikis, J. Račiūnas, J. Rūta,
anglų korespondentui aišku, Pirmoje vietoje dėkoja dar- M. Žičkus, Petrauskis, P. Žą- 
kad Čekoslovakija su Prancū- bščiani Šv. Antano parap. kle- sytis, J. Maskoliūnas, S. Dau- 
zija yra užimtos “vidurinės tonui kun. J. Vaičūnui už at- gek-vičia, A. Čiuras, VI. Sta- 
Europos”, paremtos kolekty- laikytas bažnyčioje pamaldas, siulis, A. Vrauskas, O. Šukie- 
vinio saugumo dėsniais, kuri- u£ saię) garsinimus ir visus nė, P. Švelnis, A. Budrys, Ja
niu ir prie to bloko gul kuo- kitus darbus. Dėkojame labda- .kubonis, broliai Kučinskai, 
met nors ateityje prie jos bū- rių 3 kuopai ir jos pirminin-1 Širdingiausia ačiū tarru vi- 
sianti prileista Lenkija. Šian- kėi K. Sriubienei, už pasidar- siems geradariams. Lai Die- 
dien Lenkija, taip atrodo, ima bavimą, gardžius pietus ir t.t.; vas užlaiko jus geroje sveika- 
pagunda smogti savo šarvuotu J. šlikui už aukas, kun. A. Li- toje ir lai Dievas jus laimina 
kumščiu Tešeno kryptimi. Ji nkui ir dr. J. Poškai už refe- jūsų darbuose, kad ateityje į 
tai mielu noru padarytų, bet ratus, seimo prezidiumui su K. taipgi galėtumėte prisidėti J 
tai Lenkijai būtų beveik tik- Račkiene priešaky, komisijoms prie labdaringų darbų. Dar 
ra mirtis. ir visiems aukotojams. j kartą ačiū visiems.

Dabar eina prancūzų ir vo
kiečių “susipratimo” pasika
lbėjimai. Keno sąskaiton jie 
eina? Ar akli yra vokiečiai 
nesuprasti, kad jų “rytų pro-

Labd. Centro Valdyba

AČIŪ AUKOTOJAMS

BRIDGEPORT. — Kaipo;
gramai” labai kliudo Korido- Labdarybės Sąjungos 5 kuo-, 
rius su Dancigu? Žodžiu, į Pos pirmininkas įvairiomis 
kurią pusę Lenkija bemėgina progomis esu savo kolonijoj 
suktis, toje pusėj randa sau sav<> pažįstamus pakalbinęs 
yilko duobę, kurią ji kitiems Prie aukaviino. Taigi nuo pra- 

g ėjusios Vainikų Dienos iki
paskutiniojo Labdarių pikni
ko aukų esu gavęs šitaip:Kartais iš moraliai nuvar

gintos lenkų krūtinės išsiver
žia toki desperatiški šauksmai 
apie baisų lenkų mažumos pe
rsekiojimą Lietuvoje, Čekoslo
vakijoje, Dancige ir kitur. Tuo 
norima prikelti romantišką, 
neseniai į visas puses mosta
gavusią kardu, Lenkiją. Vai

Jonas Dimša,
Labd. 5 kp. pirm. (

LABDARIŲ SEIMO 
PROTOKOLAS

(Tęsinys)
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 

apskritys: E. Ogentitnė ir Stu 
mbrienė.

Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 
— Ona Reikauskienė.

, T0WN OF LAKE: Šv. Kry
žiaus parap. Labdarių Są-gos 

S. P. Mažeika $3.00, B. Nau , kuopa, auka $23 w. Q Nor. 
jokienė $2.20. Po $2.00 auko- kjenė j Ccptt,ienėi M 5u(Iei. 
jo: A. Brazą, P. LeSMnskie- kien5> 0 Martisipnf, 0. Vaz-

a I A m nlr » z-v ra X I / * o

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čia nuplėšti
Gerbiamai “Draugo” Administracijai:

Siunčiu su šiuo laišku S................. už kuriuos prašau kuogrelčiausia
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VYSK. P. P BUČIO KELIONĖS — $1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.
Mano adresas;

Be progressive about your appearance! If you don’t likę the 
color of your hair—change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We'Il help you select a becoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

Mail tbit coapon u’itb s thnt-inch ttrand of your 
bair and wt u/ili troat it and rotum it. postpaid,
U’itb our recimmendationi for CLAIROL treatmmt.

BEVERLY KING. Con.uli.m
HAIR BEAUTY GUILD
126*132 W«i 46(h Street New York City
Name........................... ....................... ................ t
Addrns......... .............................. ........ ........ •«••••/•
City.............................................................................................................................
M> Reaatv Shnn ................. ...............................................................................

Vardas. Pavardė

ne, R. Maziliauskienė. J. Ga- niene
ruckas $1.55. 1

Po $1.00: J. Gūrinskas, J.
Petrauskas, V. Stotkus, J. Po THE rGOOFUS FAMILY

.Street

7/

»|TOR Y0UR

e Ves

Night and Morning
l>vl aklų pa varu ilsių nuo Saulčs, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelia la

šus Murinę: Palengvina nuvargti- 
-ias akis.
Saugus Kildiklarns ir Suaugusiems.
Visose Vaistinėse.

VVrite for Free Book
"A Wo.ld ot c««»«rt lot Vo.r l»«'* MURINĘ CŪMPANY^f’/J

tui, tačiau. Moralinis kaimynų c*u®> ^r- Norki^s, J. Aleksa 
skriaudimo ir nesugyvenimo 
su jais vėžys ėda Lenkiją ir 
toliau ės....

Dabar klausimas Vilniaus 
byloje eina apie tai, katra pu- 
s9 geriau atlaikys moralinį 
įtempimą. Lenkai smarkiai 
laikosi, bet jie gursta — juos Engle nreW(ry Co Po 30e: B. ' 
Per daug kamuoja jų •niora- E-;<orskis, Adomavičiai. Po 25c ,

nė tuštuma” toje byloje. O Petrulis, Masalskienė, A. 
s? Mes turime tvirtai lai- Kaulakis, V, Kiedis. J, Rama- 
’is. Ir ne jie, bet mes turi

mi1 laimėti.

S. Šlepavičius. T. Ručas 80c, 
Lovikas 75c, A. Masalskis 60c. 
Po 50c: A. Nausėdienė, A. 
Stankūnas, Jurevičienė, Pet
raitis, J. Sapinskis, U. Pet- 
raitienė, A. Brazis, Linudan- 
skis, J C Sutkus, Overienf. 
P. Šimkus, F. Vaičius, AVhite

“TBPfTfe Att avJful. 
HAB1V MXi\E <3OT 
IftTO. LPtretV. HAMK

YJPKSnuG
TO BET'-’. VkV/DOKI'T, 

CULTNATre A 
Gooo hpibit. \ttsrepo. 
BHFORE TWRT BCTTišiG
FENVR "

Užsienio Vevesa “V. R. ,y

nėioriis, P. Leases, S. Valan
čius, M. Gurinska;tė, S. Sub ■ 
kaitis, Šūkis, L. šiukždienė, |

Gers >txj 
TRoublE ?

<• (.„mm mzz,

Fl)KJ būt 
l'LL. CUT »T 
otrr Some

1 BET you AM"/ AMOUNT
I

By H. T. Elmo
EXCOSE Tfle 
IKtTVUSlON.SlR, 
BOT IF you M 
COOS RiGKT l'LL 
Bet you-rae. 
MFHT y/OMAN 
TO GETOM YjePftS 
ABUJV PRESS'.

\NHPTT z ,
Care y - 
i?

■WAT

IT*.

V/HAT 
OoVOU 
WAMT?

I'LL^SOTRRTŠ
TAKE
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iaMAT 
STOPPtD 
ME FOR. 
TO KlD 
ME

NUJE 
TOFNEl 
you 
CAKfT 
KMOOd 
ME 4
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LABDARYBĖS. SKYRIUS.
LABDARIŲ SEIMO 

PROTOKOLAS

, žiai dėkoja Centro Valdybai j 
ir kuopoms už pasidarbavimų 
kilniam labdarybės reikalui, 
ypač už taip žymų .sumažini-į 
mų ūkio skolų.

2. Seimas reiškia pageidu- i 
vinių, kud 1956 melais būtų 
išmokėta labdariu ūkio visa 
-kola ir pradėtas lomias nųš-

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Mačekouis, A. Palubinas; šv.
Mykolo Ark. dr-ja: V. Duin- 
blauskas, T. Mackus, K. .Jūko- laivių ir senelių prieglaudom 
šaitis. statyti.

BRIGHTON PARK. — Nek. 3. Seimas prūso lietuvių vi 
Pr. P. Š. parap. — Labdarių suoinenės remti labdarių cen 
8 kuopa, auka $100.00: B. Gri- tro ir kuopų veikimų, taip pat 
bas, .1. \ alskis, ,1. Klimas. O. rašytis į '-ųjuiigų ir bendrui 
Šakuuiene. S. Mickevičienė, V. darbuotis labdarybės dirvoje, 
Kulikauskas, P. Kulikauskie- kad greičiau pastatyti reim. 
nė, Saninška: Moterį) Sų.iun- liugųsias prieglaudas, 
gos 20 kuopa, auka $3.00: Sta-1 4. Surengti labdarių savai-
tkus, Rasteinis, Balanas; Gva-'tę, per kurių rinkti prieglau- 
rdija 1 Div. Šv. Kazimiero dr- dų statymui aukas, einam per 
ja. auka $3.00: R. Andreliū- biznio įstaigas, profesijonalus 
nas, A. Barčius, B. Navickas; į ir šiaip jau visus namus, kur 
Nek. Pras. dr-ja, auka $3.00: [tik galima gauti parama. To- 
M. Sadauskienė, P. Vai k utie-< k io vajaus — rinkliavos už- 
nė, B. Gotautienė; Tr. tininkų baigoje surengti bizniškų va- 
dr-ja, auka $5.00: K\u.rag.*?nė, karų su tinkama programa.

n i? a m \ s

Bulius Prince of \Vales Chicagos galvijų parodoj 
laimėjo pinnų dovanų. Bulius atgabentas iš Union City, 
Oliio.

TIK 12 DIENŲ BELIKO

Ciceriečiai nekantriai iaukia
“LIETUVOS DAINA”

Petkienė, dokubausklenė, Ge- 5. Seimas dėkoja Seserinis gruodžio 15 d. Tų dienų pra-i BROOKLYN, N. Y. — 
dnrinienė, Lazickienė. Siaučia- Kazimierietėms už tinkamų Ii- sįdės “Draugo” vajus. Tai nas kitas laikraštis rašė

parodyti. Vardan kakarinės 
jie daugumoje atsitikimų au
kauja net savo tautinius me
no įierlus ir nesiimu to upes 
luluvhno daibo kokio -taukiu 
masts iš jų kaip) menininkų. i 
Kadangi didžiumoje taip yra, ! 
tai apie juos neverta ka'bėti 
(Kiliksiine juos šone Ir žiūrė- ’ 
siute į juos ir toliau kaip į 
kakarinių rodytojus. Čia rei. 
kia padaryti maža išimti: mė
gėjai solistai yra beveik šun
ta procentu tautiniai alėjai 
pasišventę. Dainuoja, su maža 
išimtimi, vien tik savų kom 
pozitorių veikalus, bet vadi
namieji profesionalai kaip tik 
al virkščiai.

Lietuvos Dailios tikslu r 
užsimojimas buvo gražus ir j 

' kaip jie skelbėsi pakeisdami 
savo vardų iš pirniutiniojo į 
“Lietuvos Daina” spaudoje, į 
aiškai jaisisakė. kad ke.su,i 
lietuviškos dainos menų. Tai 
gražu, girtina ir ideališka. Ke

Vie- dėl šiaurės vėjai taip ūmai pa 
apie keitė ši nusistatymų! Manau, 

buvusį ko- niekam nėra aišku. Todėl 11 1

CALL FOR MR, BINGOo

(*)KS YOU
Yooa sr*p€? yoo tpiorf 
po voo CALL yooKsetę

Of all TKe pone.
CALL 
TOK 
nt?

LfoSOCK A LAPV ISVO'T

0ur oje caatt Aioass tfe poute I

nienė, Venckienė; Saldž. Šir- goninės reikalų vedimų,' tik bus labai svarbi diena, eice- Lietuvos Dainos
dies V. Jėzaus dr-ja, auka $3: Į reiškia nepasitenkinimų, kad 1 ,-iečiams ir abelnai visiems ncertų ir jojo pasekmes. Del butų svarbu, kad “Lietuve
J. Gajauskas, M. Micka, V. 1 į gydytojų štabo valdybų ne- 
Bagaišis; Marijonų Rėmėjų 35 ' įeina lietuviai gydytojai ir 
skyrius, auka $3.00: I*’. Vaiče- kad saviškiams per mažai nuo
kauskas, T. Atroškienė, O. Ja: dama progos. rmoj vietoj, katalikiškos spau liek apie programo turini. Se- rbianėiam visų tų, kas yra lie-
sparas; Apaštalystės Maldos , oo.,m, „;o dos platinime. n'a* šio koncerto laukiau ir tuviška ir sava, tiesiog škac

UVllO “cIlIlUS pdgl lCltlllJd. 1 1

bu

katalikams. Ciceriečiai. nepa- .10 progreso dainavime neitai- Daina” pasisakytų viešai apie 
mirškite savo vajininkų, pa- besiu, nes apie tai jau paša- tokį nedovanotinų pasikeitimų, 
darykite, kad Cicero būtų pi- kyta spaudoje kitų. Čia šiek Man kaipo lietuviui giliai 3*

dr-ja, auka $5.00: M. Rania- 
šauskienė, J. Bartosienė, J. Ba 
rkauskienė, Samoška; SLRKA 
160 kuopa, auka $5.00: V. Vau

atėjęs kdneertan pirmiausiai du buvo klausyti tokio tiin-
. . pasirūpinau gauti programų, nio piogramo. Pasikalbėjimegonines gydytojų stabo Vacio- gruodžio 15 <1. tai labdarių v , , , , 1, Net pabalau, kuomet susipazi- su kdais pasirodė ir jie ta pat

> Sąjungos 3 kp. vakaras. Tas J)au gu įta,pa Dalykas Stai jaufė

----- — ...... — ------------ .. 1 , - , • kodėl: Lietuvos Daina, sung Mfisn ziainniiiio iA*rėi«>»i sver- -a- ai r- 1 1 tautiečius ligos valandoje krei prinildvkimt* parap svetaine. 1 ± , ... . musu. dainom 1 geieja. i.\e
Iv. Kazimiero Ak. Rem. (» sky kitataučiu be* t <?a-1 i 1 1-• in 1 'ardo turėtų tokia būti, t. y. timtaučiai, josios gražumas
ius auka $3.00: Rudienė, Si-J. . .....,sei 1,0/ 10 OJe ap ' ’ 0x1 grynų lietuviškų dainų popu- malonumų teikia visur kur tik

gruodžio l.o d. t :o() vai. vak. liaTįzuoti. O dabai kas. Ko lietuviškų dama tenka jiems

kad lietuvių pastatytosios Ii-Į Kitas svarbus j v Akis 
) 15 d. ti

vybė būtų pavesta lietuviams Sųjungo:
kštis. B. Ordinas, B. Gribas; 7ydJt?ja,n^ ; pat vakaras, kinis turėyo būt
Šv, 
rius
minavičienė, LindžienP.

MARŲUETTE PARK —
Gimimo Panelės Šv. parap. —
Labdarių Sąjungos 23 kuopa, 
auka $25.00: A. Dargis, P.
Gribas, S. Staniulis; Akad. 
ltėni. 8 skyrius auka $3.00.

WEST SIDE — Aušros \’a- 
rtų para)). -- Imbdarių 7 k p. 
auka $50.00: L. Jusevičlus, d.
Stimibris, A. Bartkus, P. Fu- 
bijonaitis, A. Glebauskns; Mo
terų Sųjungos 55 kuopa, au
ka $3.00: O. Budriklenė, S.
Balčiūnienė, Aušros Vartų vy- 
rų ir moterų dr-ja: J. Mala
kauskas, P. Fabijonaitis, A.
Bartkus; Apaštalystės Maldos 
dr-ja: V. Kerpauskienė, SLRK 
A 100 kuopa: M. Balčiūnas,
A. Radzevičius.

WEST PULLMAN — Šv.
Petro ir Povilo parap. — La
bdarių 10 kuopa, auka $50.00:
Z. Gedvilas; Mpterų Sųjungos 
7 kuopa, auka $3.00.

Išviso su draugijų prisių
stomis aukomis ir surinktais 
svetairiėj susidaro $628.90.

Dr. P. Atkočiūnas skaito 
rezoliucijas, kurio® yra seimo 
priimtos ir užgirtos:

L Seimo dalyviai nuošird-

vo ligoninę ir remti saviškius 1 
gydytojus, nes to reikafau.vi,

taučių nei kiek negt resni vei- pat, kokius yra išėję Tr sve- 
kalai! Blogas tas ūkininkas, , tirntaučių kompozitoriai, 
kuris suvo dirvonus palieka ' Gaila, šimtais kartų gaila, 
neįdirbtus, o bėga svetimųjų kad tiek brangaus laiko atk
arti. .Juk visi mes žinom kad vota svetimtaučiams kla)Mv,iau- 
marskiniai yra artimesni uz ja*'t Mes gi einam { klncer- 
švarkų! tų kaipo į meno šventę savo

jo meno paklausyti, juk sve-Aš nesu girdėjęs rusus dai-
mūsų tautinė vienybė ir . h66hu.kykh.ie «k ‘«J* programoje nebuvo: ru- i5girsti, 0 jū8 ję

... . ... .. .. .i Pamatysime vaidinimų “Tėtės siekų, vokiškų, ukrainiskų, a- j<o:u manote kadnonune ir kultūrine lietuvių1 , . . ..S . . . . kojų. jus manote, xati
gerovė • ^Apšvietimas . iikieta? geri ngliskų, latuskų s.ai tau tuviškui chorui daini
O • Ln.,Lizvr. vvii.Lz.i.v »» ii* I inTiivrikSLru dilinti T‘11 1 -«r < •6 . .. , į tie, kuriuos pirkote dėl laiiKr.b. Seimas pageidauja, Kad' . .. ., . . , ,.7 . ,,..110 d. Neturintieji tikietų pir-.įetuviai katalikai gydytojai , .» . ,. . . . v. ,. . . 'kites išanksto, tik 23c.įeitų j Sv. Kryžiaus ligonines
direktorijatų.

paminate iki nuojant lietuviškų dainų ar
gai lie- ba vokiečius, o mes vfs car

tuviškui chorui dainų nėra? jiems norime būti klapčiukais 1 
ir lietuviška daina, lai atsi-1 yra u«t spausdintų ir lengvai ir padėti jų muzikų platinti. I
duoda internacionalu. Neten- dar gaunamų net arti tūksta- Sakysite — menas, reikia me-

Su ka kalbėti apie solistu>, jų pavienių dainų! (Ta man aiškus dalykus parodyti, f)
vienu kvoteriu ne vienam va- tarpe mažai via kilnių idėjų,) teko sužinoti iš gerb. musu mūsų lietuviškieji ar ne wo-
rgsui nušluostysite ašaras p<*r jiems svarbu savo kakarines muzikos istoriko J. Žilevičiau- nas!? 'liesa, yra visokių, bet

7. Kun. A. Briškai pasiūlus, Kalėdas. Taipgi bus tas kal- 
seimas ragina Chicagos lietu-‘ liniukas, kuris neišpildė savo
vių katalikų visuomenę, kad ------------- - ------------------------------
Federacijos apskričiui vado- ARKIVYSKUPAS JURGIS

timųjų girdime ne mėgėjų 
chorus dainuojant, bet profe
sionalus kas valandų iš įvai
rių stočių radio. Mes norime 
lietuviškos dainos ir jų mes 

(Tęsinys 5 pusi.)

dar pora metų atgal). Nejau reikia juos atskirti ir žiūrėti 
gi jūs nesurandate ten sau pa- koks kompozitorius parašė — 
sirinkimui poros desėtkų dai- mėgėjas, diletantas ar tikras

prižado. Visi ateikite paslklau 
syti, kaip jis pasiaiškins.

Žinoma, žemaitis mokės iš- nų koncertui? Nejuugi jums specialistas, ypač. paskutinių-
vaujant, surengtų Pirmojo Lie MATULEVIČIUS. Labiau sįsukti iŠ visų trubellų. Biu ! čia gimusiems jaunuoliams, ku jų veikalu. Visuomet Jie yra
tuvių Seimo, įvykusio 1905 labiau auga pasitikėjimas šiuo įt)olliu» Labdarys j rie taip didžiuojatės lietuvis- aukštos erudicijos, nes j re yra

kuinu, artimesni yra sveųm uecialius mokslus išėję tokiusmetais Vilniuje, paminėjimų. šventu vyru, mūsų mylimu iau
„ „. . . liečiu. Nebetoli gal ir tie lai-

Pu-m. K. Rackiene dėkoja . . , , ..................
, , ... , kai, kada Dievas leis j) įsvys-
delegatarns ir visiems dalyva
vusiems už gražų, tvarkų už
silaikymų seime. Taip pat pa
dėkota pirm. už gražų seimo 
vedinių. Neturint daugiau rei
kalų, duota įnešimas seimų už
daryti. Seimas uždarytas 6:30 
vai. vakare. Maldų atkalbėjo 
gerb. kun. Drazdys.

Pirm. Kotrina Račkienė 
Rašt. M. L. Gurinskaitė

ti šventuoju paskelbtų. 
Kiekvienam įdomu pažinti

to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS”

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Phone 
PROspect 1028

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU08 NARIAI:

Palengvins akių įtempimu, kuris 
esti priežaatunl galvos skaudėjimo,

# svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-Žmogaus, bet daugelio mūsų mo. Skaudamą aklų karšt), atitaiso 
’ trumparegystę Ir toliregystę. Prlren- 1

Knyga parašyta ne vieno

Res. and Office Tel. CANal 02S7 
2359 S. Leavitt St. J 

CANal 0706
Res. PROspect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS DR- P- Z- ZALATORIS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR3 

2 to 4 and 7 to » P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 6600 So. Artestan Avė.

Valandos: 11 ryto Ik) 2 popiet 
( Iki 8 v. vakaro

i------------------
— i Tel CANal 6122

1 b ro .) IzImiH.oP offvnii, Ino vlnt o m Ho.nmoo—o«> I 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Offici Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

. 6924 8 TALMAN AVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 Ir 7—9 vak.
Ketv. Ir Nedėliotais susitarus

Ofiso: Tel. LAKayette 4017
Rea.: Tel. HEMIock 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Rezidenlljos Ofisas: 2656 W. 69th St 
Valandos; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis tr Nedėliomis pagal sutart
!"■ 1 ■ 1 —

Tel CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROADj
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare 

Ketvergti is pagal sutartį
RES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO. ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

8147 80. HALSTED HT.. CHICAGO 
Paned.,- Sered. Ir Subat. 2—9 vai

Dienomis Tel. LAKayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėliotais pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTTSTAS 
6558 So. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IK REZ.
2519 West 43rd Streel

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —* iki popiet — 4 Iki 8:10 vak.
Nedėllomis nao 11 ryto Iki 1

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

Valandos 1-—3 Ir 7—8 
Seredomis lr Nedėliotais pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

t kimuose egzaminavimas daromas sumokvtoiu. Knyira yra didelė 1 elektra, parodančia mažiausias klal- 
1 das. Specialė at.vda atkreipiama J 

mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valunilos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
sltiklniŲ akys atitaisomos be akiulŲ. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

Kiekvieno kataliko yra prie-1 eu stipri®^ kietais viršais, su
dermė skaityti 
laikraštį.

katalikiškų Persiuntiinu kaina $t90’
“DRAUGO” KNYGYNE

“DRAUGO” KAIENDORIA11936 
IKTAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vų saviškiams.

, .. ... Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie-
čiama. Jo audėtinėa daira yra »e- kis. Kalendoriai bus duotlauu ir siunčiami dykai tik nuola- 
riauaioa, kokiaa medicinoa mokaiaa tinianis “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “I>rau- 
žino apgynimui nuo nevirikinimo, m taįp pgį gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo-
nemiegojimo. ga«ų. blogo kvapo, o- naus tama 25cvisur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
doa nesveikumo lr negerumų aąryžy -TT." ta. ~~.i i -i a ’ **r'.v”j i
au viduriu neveikimu. Malonus var- Visi Draugo skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka

lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų,

“MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“buvo toks kūd-s lr neturėjo ape
tito; nežinojau nė kg daryti'.’

Motinos sako. kad Trlner’a Ultter
Vynas yra geriausias vaistas ausllp-

totl tr geras, atsakantis vaistas lel- 
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S EL1XIR
OF BITTER WINE

Joroh Mm Company. Ohk.,o

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

\

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sųskaitas su savo kos- *2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; vakaro. Nedėliotum nėra 

rzrr ~ pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. įkirtų valandų. Boom 8.
Phone CANal 0523

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti
’. Ofiso telef. BOUIevard 7820 

Namų tel. PROspect 1930
Ofiso Tel.. PROspect 8378 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lėtu vis Gydytojas lr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 lr 8:30 Iki 8:30 

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
aru 47U Street

Vai.; nuo • Iki I vakare 
SeredoJ pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Nedėllomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofleo vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:80 
7S6 WEST 35th STREET

l V AIIO B Dil t i S4 I

DR. CHARLES SECAL
OFI8AH

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MIDiray 8880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 vai. ryto, neo 8 tai • 

vakaro Nedėllomis nuo 10 Iki 18 
vai po pietų tr nuo 7 Utį 0:80 veU.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4031 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARde 0094 

Res.; Tel. PLAaa 8400 

Valandos:
Nuo 10-18 v. ryto; 8-8 Ir 7-8 v. v. 

Nedėllomis nuo 10 Iki 18 dien*
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$4,800,000,000 LIBTUVOS DAOTA

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
>'ra kastj galėtų įeit $3.000,000. Jei norime pažinti ir savo siJų 

virš minėta suma pasiskleistų jos meno bangose auklėti. To 
po mūsų tautiečius, tarta pa-Į mes turime pilnų teršę reiku- 
liestų kiekvienų lietuviškų, bu- lauti iš Lietuvos Dainos ne- , 
cerį, duonkepį, grocerninkų, žiojančios garbingų vardų ir

me, tai tada gausime tų tau
tinę kvotų. Ir dar neužtektų

---------- $1,000,000. | mūsų tautiečių
Su v. Yals. Kongresus

jmskyręs veik pmikis bilijo
nus dol, rių tam, kad atgai
vint ekomuiiinį šalies gyveni 
mų. Tie pinigai yra paskirti 
maž daug proporcionališkai sįUvėjų, vaistininkų, gydytojų, lietuvių — jos dalyvių. Tuo 
kiekvienai valstijai. Štai llli- advokatų, parapijų, * spaudų, labiau kad lietuviai Jus ger- 
nois valst., turinti virš 7,000,- dentistų, rakandų krautuves, bia, jums laurus padeda pinti 
000 gyventojų, gaus $300.000,- nuo mažiausios iki didžiau- ir jūsų pasisekimais dklžiuo- 
(>(•0 dėl vadinamų valdžios pro sios* įstaigos mūsų tautoj. Ta- jasi visa lietuviška širdžiai 
jektų. Originalia sumanymas (Įa mes jaustumėm finansinį Mums daug lengviau yra kinu 
yra vienas iš svarbiausių įvy- pagelbėjimų. Kad šitų dalykų sytis silpnesnio maninio išpit- 
kių. kad pagreitin. s išėjimą ^judint arba išnaudot proga, dymo darnų parapijos chorų, 

turime kiekvienas pareikšt sa- kur ir dauguma Lietuvos Dai- 
>.» žodį n- pasistatyt sau r.ž nos narių savo dainavimo stu- 
(.’.,.tini principų, ne kaipo at- dijas ima, i« ten nebūti ap
siuvi asmenys, bet kaipo su- viltais, negu internacionalo 
jungtas kūnas, turime . reika- klausyti.

Nelaimė mus lietuvius yra
..... ». apsėdusi, nejaučiame savlgar-yainomis algomis nuo mažiau-, , .... , . . Ah. - . •• , Penkių bilijonų suma yra už bos ir patys savim nepasiti-gios industrijos iki didžiau- . * J J i .... —* -x. , traukta skola ant visu Snv.' kun. tstai kų Tėvų žeme nr.suos. Normaliame laike Suv. -

Yals 
čiau jie
šiandien ta paskola yra duo
dama pagalba dėl nukentėju
sių piliečių. Tai nėra' jokia do
vana, tiktai reikalinga pagal
ba šioj depresijoj. Galima sprę 
sti, kad daug žmonm paliks

iš depresijos.
Pagal ekonomistų išvadą ta 

suma yra labai maža. kadangi 
normaliame laike Suv. Yalst. 
metinės apyvartos yra $90,
000,000,000. Iš tos sumos $62,- Jaut dėl savęs ir savo tautie 
1)00,000,000 yra išmokama į-1 čių teisių.
Vairiomis algomis nuo mažiau
lios industrijos iki didžiau
sios. Normaliame laike Suv. 
Yalst. $9.000,000,000 yra apy
vartoj. Todėl tie nepilnai pen
ki bilijonai yra labai maža 
suma dėl išmokėjimo algomis 
ir mažas ženklas pakėlime be
darbių, kurių apskaičiuojama 
esu daug milijonų.

Suv. Yalst. Prezidentas pa
reiškė, kad 3,000,000 bedarbių 
tur būt paimti į valdžios pro
jektus ir jiems algos išmokė
ta. Jiems dariais turi būt už-
..... , ...... - I rius, veikėjas, arba profesiona-tiknntas bent iki liepos me- ’ * ’
nešiu 1!!31LUU.I, v,rta-iwsn
,, t) u • • j • mint lr galvot kaip mūsų tau-Prez. 'Rooseveltas ir jo admi-1. 1 “

programa buv« Huoėa nuo sve
______________  .. ____ tiinybh} “eilinių dalykėlių”?
nistracija griežtai pareiškė, !a ka^tŲ gaut savo politišką, gkatKiu paminėti irtai, kad
kad jokios politikos ir diskri- xoty’ kuri )evelk stovr P1',es ! Lietuvos daina neturi saviga- 

nifls akis, tik mes šiandienų ‘ *minacijos neturi būt varoma 
prieš įvairias partijas, tautas'^08 n(-Xnlinie paimt. Jūs Ialk- 
ir religijas. Jo žodžiai reiškia'raštininkai; vadai, organizato- 
tų, kad darbai turi būt duo-]1*®* ” ve*kėjai rūpinkitės ir 
darni tiems, kuriems būtinai apginkite mūsų tautinius pri- 
vra reikalinga, o labiausia nciPlw- Jūs darbas lr veng
tiems, kurie yra ant relief da- nias Sali mūslJ tautS «nansi- 
bartiniu laiku. Jie turi užimt nįa^ Pa^elt, o dėl jūsų nevei- 
pirmutinę kvotų darbuose. Ar kimo arba nesirūpinimo tuom 
politikieriai pildys prez. Roo-
sevelto pareiškimų?

Mūsų tautiečiai Chicagoje
yra labai skaitlingi. Tik ant tautos jau šitų progų turi sa- 
nelaimės politiškai nėra orga-lvo rankose. Jeigu į jų eiles 
nizuoti. Klausimas, kiek mūs pateks dalis šitos milžiniškos
lietuvių S. Y. bus įdėti į dar
bų ir kiek pinigų teks mūsų 
tautai iš tų $4,800,000,000. ra
gai mūs skaičių Chicagoje į 
mūsų kišenius turėtų įeit ma
žiausia $1,000,000. Ir jeigu 
mes politiškai susiorganizuosi-

ZOFIJA BALVOCIENĖ
(po tėvais ka-zuka,Iškaitė)
Mirė gruodžio 1 <I„ 193> m., 

6:05 vai. vakurv sulaukus ai 
metų amžiaus.

Kilo ift Tauragės up»kr., 
ŠvlekSnų purap. šalpinių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, dukter) Aibinį, 
? Kūnus: Steponų. Juozapų Ir 
Jonų, seserj Aleksandrų Sa
vickienę. švogerj Ignacų ir jų 
šeimynas, 2 brolius: Juozapų 
Ir Kazimierų KazuknuMktug Ir 
daug kitų giminių; o Lietuvoj 
motinų, 2 seseris ir 2 brolius.

Velionė buvo na.rė Gyvojo 
Rožančiaus. Amžinojo Rožan
čiaus, Apaštalystės, šv. Kazi
miero Seserų Rėmėjų lr Tei
sybės Mylėtojų dr-Jų.

Kūnas pašarvotas 917 W. 
34th St.

Laidotuvės Jvyks ketvlrtadle- 
n), gruodžio 5 d. Iš namų 8 
vai ryto bus atlydėta ) ftv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta J Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžia) kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-os dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Duktė, Mfl- 
nils. gegne, švogeri*. Broliai 
ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YAKds 1138.

U K X CT G X 8

Žuvėdrų būrys, paežery Chicagoj, prie Foster Avė.

Sf “.“s "ukmii - F*ra-
jį (“L. D.”) dalyvavo nese- į KĮį RAJONAS

piliečių. Vėliau ar anks-, nr. (30-31) rago: “Turime vie I ““/»ren?tame “Naujos Ga- 
jie turės ja apmokėt, bei' n» didelę silpnybę, tai per-1 dynės” koncerte. Gaila, kad

daug vertinti visa tai, kas sve
tima, ir visiškai niekinti sa
vo brangenybes... Visi koncer
tai, pertiem yra pripildyti sve
timybėmis. I>ar tiek to, jei 
išpildoma klasiškų veikalų,

turtingi šitos depresijos me- j bet blogiausia, kad ten imami 
tu. To nieks negali sulaikyt į visiškai eiliniai dalykėliai, by 
arba užginčyt. Kiekvienas lie- į tik nelietuviškos pavardės au- 
tuvis laikraštininkas, biznie- | torius... ,

Tai ir šiame koncerte ar

klausiniu, mūs tauta bus la
biau nuvarginta finansiniai. 

Mažesnės ir organizuotos i

sumos pinigų, rezultatas bus, 
kad jie bus stiprūs finansi
niai, politiškai, ekonomiškai 
ir tautiškai. Tada jie dar la
biau tyčiosis iš mūsų didelio 
skaičiaus Cbicagoje. Jau lai
kas ateina, kad kiekvienas 
veikėjas, biznierius, profesio
nalas ir organizacijos pareik
štų savo teisų balsą, kad jiems 
turi būt atiduota tas kur le
galiai ir moraliai jiems pri-

tA. * A.
ANTANAS BIELSKIS
Mirė gruodžio 1 d.. 1935 m., 

8:15 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo iš Telši ų apkkr., Laukės 
parap., Rudupių kaimo.

Amerikoje; Išgyveno 30 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 sūnus: Thcodore ir Antanų. 
5 dukteris: Sophla, He?en ir 
Jean, brolj TAmoŠlų. ir brolie
nę Antaninų, 2 seseris; Julijo
nų Rashlnsklenę Ir Onų Janu
šauskienę, 2 švogerlus: Juoza
pų Rashlnskų Ir Kazimlenų 
Janušauskų Ir jų šeimynas Ir 
daug kitų giminių: o Lietuvoj 
aeser) A got*.

Kūnas pašarvotas 4806 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Jvyks ket /lrt*dle- 
n), gruodžio 6 d. Iš J. F. Eu- 
dolklo koplyčios 8 vai. ryto 
bus atlydėtas J Sv. Kryžiaus 
pnrnp. bažnyčių, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kailmlero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: SfinA*. Dukterys
Broliai, Brolienė. Hosrrys, Svo- 
gerini ir Gtmlnė-

(Al.lotuvlų direktorius J. F. 
Kudelkls. Tel. YARda 1741

9 9

rbos, o gal neatskiria pelų nuo 
grūdų. Jau jį padarė tokį “di
delį žingsnį”, kad net pas bol- 
klauso. Turėdami savo galin-

gų lietuviškų spaudų turėtu
me išreikšt savo nuomonę virš 
minėtam klausime.

Adv. C. P. Kai

IŠVYKO į LIETUVOS 
SIBIRĄ

MA LETAI. — Malėtuose 
(Utenos aps.) porų metų tar
navo taikos teisėjas Aleks. 
Jucevičius. Jis tapo iSkeltas 
į Lietuvos Sibiru — į Varnius. 
Inteligentai spalių 22 d. gim
nazijos salėje surengė Išleis
tuves. Susirinko plačioji vi
suomenė ir jam nžjaučiantie- 
ji. Buvo surengtas balius - va 
karienė. Prisirinko pilna di 
dėlė gimnazijos salė. Tas pa
rodo, kad buvusį teisėjų visi 
gerbė ir mylėjo. Mat A. Ju- 

i ceričius yra teisingas ir sąži
ningas teisėjas, vagfl<us ir dc- 
ktindarius aštriai bausdavo. 
Be to yra geras praktikuojan
tis katalikas.

Aleks. Jucevičius yra gimęs 
ir augęs iki 8 metų Ameriko
je Homestead, Pa. Jo tėvelis 
lirieš karų atvežė mažų į Lie
tuvų. Lietuvoje užaugo ir mo
kslus iėėjęs tiko teisėju. Da
bar jau nebemano grįsti į A- 
merikų, jis sako, kad jam ir 
Lietuvoje Amerika, nes darbo 
turįs užtektinai taikyti Lietu
vos piliečius.

Antras išleistuves surengė 
Malėtų dekanas gerb. kun. M. 
Lazauskas spalių 29 d. pus 
save klebonijoje. Susirinko 
vietos inteligentų būrelis. Iš
leistuvėse visi linkėjo naujoj 
vietoj geviaueio pasisektum.

Netrukus Vilijampolėn per- 
mūsų jaunuoliai svyr, į visas gi|wk fabrikas „Bos.
puses iš kur tik vejas pučia. t#ip __ . ga]la ge.

Manau gerbiamieji, jog iai įrengtas patalpas audykla 
jums nepatiko mano ši pa.^a- .“Produkcija” ir trikotažo 
ba. Taip, ji karti tiesos pasta- 'dirbtuvės “Sereševskio ir 
ba. Bet jau mums laikas atsi
krapštyti akis ir atsikratyti
svetimųjų įtakos, o imtis auk
lėti savo meną ir nešti jį į 
mases. Tai jūsų pareiga, dėl 
to jūs susiorganizavote,’dėlto 
»n«s iš jūsų -to reikalaujame 
ir remiame jūsų užsimojimus 
laukdami lietuviško meno a- 
paš (alavinio!

V. Garbeginas

Pranešimas

Pilietybės reikalais mokyk
la įvyks ketv., gruodžio 5 d., 
7 vai. vak. A. Lenartatičiaus 
name, 2259 So. Westem Avė., 
kampas 23 St. užpakaliniana 
kambary. Visi, kuriems tokio; 
jaunokos yra reikalingo? pri
sirengimui prie 2-iU arba 1-jų 
popierų, esate kviečiami atei
ti ir pasimokyti. Mokykla yra 
veltui. J. Judickas, mok.

KAUNO BARAI KONKU

RUOJA RESTORANAMS

KAUNAS. — Prieš kele
rius melus Kaime nebuvo nė 
vieno baro. Tuomet gerai 
prekiaudavo restoranai. Bet, 
štai, alaus bravorai patys 
I radėjo Kaune steigti barus 
ii ten pardavinėja alų. Šiuo 
laiku tokių barų Kaunas tu
ri net 10, kurių daugumas 
priklauso bravorų savininka
ms. Restoranininkai tuo nela 
bai tepatenkinti, nes barai 
juos konkuruoja.

i kDON’T
NEGLECT 
A COLD

saltia krūUnėj gali pavirsti ) su
nktą Ilgą- Tankiausiai malonua 
tildantis Mustsrole greit atleidžia 
šalt|. Musterole N«RA tiktai 
moatls. Jis yra ‘romter-trrttant’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per SI 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugelio gydytojų Ir slau
gių. Visose vaistinės*.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Ko.”, l>e to,^įlar keletas ma
žesnių įmonių. Įmonės, persi
kėlusius j naujas ir geresnes 
patalpas, numato padidinti 
gamybų ir darbininkų skaičių.

Dabar Vilijampolėj ir apy
linkėj veikia gana daug stam
bių įmonių, būtent: Mičhali- 
navos kaime kaliošų fabrikas 
“Inkaras”, kur dirba 300-- 
400 darbininkų, “Br. Tipo- 
grafų ” betonų dirbtuvė su 
30—50 darbininkų, suvienyta 
koklių ir keramikos dirbtuvė 
sn 20—30 darb., K. Petriko 
baldų fabrikas, kur dirba ga
na nemažas darbininkų skai- 
čies, kojinių fabrikas “Dija- 
na” sa 90-100 darbininkų, 
“Br. Yinikų” kailių dirbtuvė,

Nuo Rsumatiškų Skausmų
reikalaukit vtaarae pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
lnrii iirtaikls ęrsHą Ir tlkr, 

palsngvtnlmi

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

FtEPublic 8340

S. C. Lactanicz

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai

10734 S0. MICHIGAN AVĖ.
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patamautoia.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS

NUOA-TOKE yra pastebėtinas vais
tas dėl llfonlų lr ellpnų žmonių. Po 
to kaip JAi JJ vartosite vien* savaite. 
Jūs pastebėsite abeln* pagerėjime ir 
jsigu tr to,lauš vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų lr sp*ka.

Jokie kiti vaistai neturi toki* pa- 
stsbėtin* Istorija kaip NUGA-TONE 
Per 45 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyrų atgavo savo sveikata 
lr spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose valstlnyčlose. žiūrėkite kad 
gautumėt* tlkr* NUGA-TONE. Neim
kit* pavaduotojų, nes ji* yr* b*vsr-

Nuo uftletėjlmo Imkit—UOA-8OL 
— Idealu UuoauotoJ* vidurių ISo lr 
■ša. _

be to nemažas skaičius kitų, sukelia dulkes, taip pat pro- 
smulkesnių dirbtuvių su 5— jektuojama iškelti į Yilijam- 
10 darbininkų, muilo, stalių, polę.
trikotažo, batų, kepyklų, siu- Taigi> yįiįjainp(>iė virsta
vykių, šukų ir kitų dirbtuvė- tabrikų rajonu
Jin. ’ J_________________________

Išsilikusias mieste lentpjū- REMKITE BIZNIERIUS, 
vės ir kitas Įmones, kurios ' KURIE GARSINASI 
mieste sudaro gaisro pavojų, “DRAUGE”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
———lo----------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I. F. Ūkis 4605-07 So. Hermitage Avė 
Pbone YAEds 1741—1742

Ladianricz ir Suuos2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

42-4-1 K. 108th St. 
Phone PULIman 1270 
arba CANal 2515

I. Lialen 4092 Archer Avė. 
Phone LAPayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

I. F. Radijus 668 We8t 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skmlas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



IŠ RYTŲ ŠALELĖS

Šenadorio veikėjas T. P. Križanauskas stoja j 
vajų. J. Vrubliauskas iš Sheboygan, Wis., 
ir S. Stnaukas iš Chicagos taip pat žada

eiti lenktynių

Seni) ir didelę rolę tautiniam Šyti j vajininkų eiles. Kntali- 
išeivių atbudime sulošus Slie- kiškoji spauda žymiai gali 
nandoah, lietuvių koloniją pi- pastoti kelių bedievybei Ir iš- 

nnojį iš Pennsylvania valstv- budėjimui”.
bės stojo Į ruošiamų didel) Kun. J. Šlikas, kuriam Ten- į 

ka dviejų parapijų (Sliebov- 
gano ir Port AVashingtono) i 
lietuvių katalikų dvasinius rei 
kalus aprūpinti ir kuris dar
buojas, kad ten gyvenantieji
lietuviai kuoilgiausiai išliktų |

go” vajuj ir prašnu yrnsvti ..... • . S. .. . . , ’ tautiniai susipratę, savo vaji-
nionn i vanmnlrn

‘‘Draugo” vajų. Senas Sena- 
dorio lietuvių katalikų veikė
jas Tlios. P. Križanauskas ra
šo vajaus vedėjui: Gerbiama
sis! Šiuo pranešu, kad aš su
tinku dirbti dienraščio “Drau

n T?4 r G'A s

seimui pritaikintas pamokslas. 
12 vul. svetainėje bus rku- I

nūs pietūs; 2 vai. prasidės sei-| 
mo posėdis. Tad būkime sei-1 
me visi, kam tik sveikata ir
uplinkybės leis. J. Š. kor.

MIRĖ VEIKĖJAS
I W APKL.GAN, ILL. — Mi
lė Juozapa?. Mat ulėmis senas 
\\aukegano gyventojas. Pati 
ko

PADĖKA
šiuomi reiškiame nuoširdžią 

padėkų gerb. kun. klebonams 
ir veikėjams iš Sehuvlklll, Lu- 
zerue ir Northumberland pa
vietų, prisidėjus ieųis darini 
prie. 21-mos Lietuvių Dienos, 
Lakeivood Parke, rugp. la d., 
1935.

Prie šio sėkmingo pikniko, 
kuris davė šv. Pranciškaus

iūdinčius savo moterį Te-j Vienuolijai $263.98 pelno, pri- 
klę ir du sūnus —Juozapą, .Ir, ' aidėjo sekančios lietuvių pa-
ir Antanų, .\ntauas eina po 
vardu Katber ilayniontl, O.K.B. 
iš šv. Uodo Seminarijos. Ma- 
tulėnas turėjo drabužių krau
tuvę \Vaukegane per 25 me-

rapijos: Mt. Carmel, Glrard- 
ville, Shenandoah, MaJianov 
City, Hazleton, Tamaųua, Fra 
ckville, St. Clair, Minersville,

Lai Dievas gausiai atlygina

mane į vajininkų eiles

Šenadcrv lietuvių - katali- riopos paramos, 
kų dvasios reikalus aprūpina 
plačiai žinomas veikėjas kun.
J. Karalius, knris be abejo
nės, padės savo vajininkui ki
lniame katalikiškos spaudos 
platinimo darbe.

Iš Slicboygun, Wis., Jonas 
Vrubliauskas rašo: “Paaks- 
tintas mūsų gerb. kleb. kun.
J. Šliko šiuomi pasižadu dir
bti ruošiamam dienraščio1

ninkui iš anksto žada visoke-

Cliicagoje į jau užsiregistra
vusių vajininkų skaičių įsto
jo ir jaunas šeinių katalikiška 
spauda aptarnautojas 
Striaukas.

Galvijų ir ūkio produktų parodoj, Chicagoj. Iš Kairės j dešinę: dovanas 
laimėjo avižos iš Mont., kviečiai iš Alberta, Canada ir pupos iš Ontario, Canada.

(Acme Photo.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

mu “surprise” ir muzika už- Vienuolijų rėmimas ir jų tyti rėmėjais, ir visus,'kuomi 
groja maršą. Lengva jstvaiz-! vedamų įstaigų šelpimas yra nors kitaip remiančius Mari-

c duoti kaip visi laimingi jau- 
tesi tą valandą. Sekė Šauni 
vakarienė, linksmos kalbos, si- 

Naujus vajininkus šiuo svei rf]įngį sveikinimai. Programė- 
kiname ir visiems linkime kuo ų 7. Mačys. Linkėtina
geriausių Sukinių busimam Kazimierui ir Monikai sulan-
“Draugo” vajuj.

Kas daugiau:
kti auksinio jubiliejaus.

Bankiete buvęs
“Draugo” vajuj ir prašau įra- Vajaus Vedėjas

VIETINĖS ŽINIOS
rūpinasi tautiečių gerove. Sis

'didelis darbas nėra vienos gru
, pė>. Kitos panašios organiza-

_  eijos jau pirmiau tą suprato
„ 1 c -*i ’ i'- susijungė i bendrą centrą,Sį vakaru, 1 vai., Smith s ‘ .

t, , , ■ ,,,. ... ! p<» vardu “Cook CounTv CivicPalm Garden ( hicagos lietu- J

SVEČIO IŠ LIETUVOS 
PRIĖMIMAS

vių prof esi jonalų ir biznierių 
sąjunga rengia priimtuves lae 
tavos Maisto Bendroves at
stovui p. Grigoniui, kuris

i Council”, ofisas 343 So. Dear
born St.; room No.- 612. Pir
mininkas šios grupės yra Wm. 

istelzer ir inicijatorių to ben-

TT. MARIJONU RĖMĖJŲ 
SEIMAS ČIA PAT

Kristaus mokslas mus mo- 
kiną ir ragina prie gailestin
gumo. Sako Jis: “Palaiminti 
gailestingi, nes jie apturės pa
sigailėjimą”. Apie tai rodos 
tikriems katalikams nėra rei
kalo priminti. Nes jie girdi ba 
žnyeioje, misijose ir apie tai 
skaito katalikiškoje spaudoje,

įtussir buvo labai gerai pažį- visiems kurie prisidėjo auko
damas visų \Vankegano Iii tu- mis ar darbu prie Šio sekmin- 
vių ir kitų tautų. Velionis bu- go pikniko, o mes iš savo pu
vo “Draugo” agentas šiame sės, melsimės nž šiuos gerada- 
mieste per ilgą laiką Tr dar
bavosi lietuviu labui.

nūs.

jonų vedamas įstaigas. Gali-1 jįs buvo sulaukęs 60 metų
Dėkingos,

Šv. Pranciškaus Seserysgailestingumo darbas.
štai TT. Marijonai auklėja ,na užrašyti testamentais jra- amžiaus. Laidotuvių gedulin- LIETUVIAI ADVOKATAI: 

mūsų jaunimą (būsimus ku- likimus, teikti aukų sulig iš- Į g0S pamaldos buvo Sv. Bal- 
nigus Misijonieriiis), ir tai lie- galės, remti darbu, malda, žo- įtramiejaus bažnyčioj gmodžio 
tnviškoje dvasioje. To kitose džiu, platininiu katalikų spau-
se/minarijose, kad ir geriausio-į h* lankymu Mar. Rėmėjų

JOHN B. BORDEN
se, lietuviai klieriką! jokiu 
būdu negali gauti. Todėl jau-

seimų. Už visus rėmėju parė-: 
mimus, Marijonai atsimoka

nieji mūsų kunigai, išėję mo- malda, kuri mums visiems bu- 
kslus savoje sėminarijoje, bus tinai reikalinga.
pilnai prisirengę darbuotis 
lietuvių tarpe. Kadangi pra-

Devintasis Marijonų Rėmė
jų seimas įvyks Chicagoj, Au-

4 d. Palaidotas Ascensron Ka
pinėse, Mundelein, Iii.

Vietinis

Koks tai yra palaimintas 
džiaugsmas, kuomet likai pa-\ 
neigtas.

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
'(Metropolitan 8tate Bank name) 

Valandos kaadlen nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnydloe

vakarai. 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic 9600

džia yra gan sunki, todėl ir gros Yartų parap. svetainėje, 
TT. Marijonams labai reika- į 2303 W. 23rd PI., gruodžio S 
linga iš mūsų materijalė para-1 d Bažnyčioje tą dieną 10 vai. 
ma, parama taipgi morale ir jH]s iškilmingos pamaldos, tai 
malda. Tad brangūs lietuviai! Mišios intencija Ma-
Dar turit laiko prisiruošt su- i rj jonų Rėmėjų ir geradarių 
lig savo išgalės atsilankyt į atvykusių seiman svečių. Bus 
Mar. Rėm. seimą.

Be Dievo ir šventojo Raš
te teisingai valdyti pasaulį i.1 l * * 1neįmanoma.

p. t.rigomui, Kuris šio- ikimo Marquette Park (knygose ir laikraščiuose)
mis dienomis lankosi Amen- 1
koj.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

Dabar, kasgi yra tie rėmė 
jai! Marijonų .Ifcėmėjų reikš
mė ir jų dvasiniai nuopelnai 
dažnai telpa savaitrašty “Lai- 

L. A. P. klūbas yra narys virš . Bet yra daug tokių, kurie vas”. Todėl čia tik trumpai
: minėtos grupės, kur jau pri- pemiažai kreipia į girdėtą ir paminėsiu. _Rėmėjai yra tie, 
I klauso virš 150 klubu, apgy- j rašytą žodį jų pačių naudai, kurie kas metai užsiprenume- 
nimni savo teisių. M. P. L. P. ypač šiuose laikuose. Todėl ruoja “Laivą” užsimokėdami 

. klubas patarnauja savo naria- pravartu dažnai prisiminti vi- kas metai po $3.00. 
ms protestuojantiems prieš Į ršminėtus Kristaus žodžius. i Bet Marijonai myli priskai- 

! per augštus taksus ir priklau------------------------------------- -------- ------- -__________
Šį vakarą, S va!., Aušros san,.lo nuošimčio numušinią 

Vartų parap. salėj bus f ede- ! gauti, protesto pildymas (HI- 
racijos Chicagos apskrities su- I ing objection) kaštuoja nOe 
sirinkimas, į kurį kviečiami I už kiekvieną bilą. ' 
atvykti ne tik skyrių atsto- į Xorintieji taksų protestą ke- 
vai, bet gerb. kunigai, profęJ jti kreipkitės šiais antrašais: 
sionalai ir visi katalikų vei- y Dirgelis, 6739 So. Rockwell 
kėjai. Tarp kitų dalykų'bus ,St > A Obeliūnas, 7015 So.

“Draugo” Knygų Skyrius

r)akeleiviui $1 00 į dienr 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY

GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

Telephone: BOUIevard 2800
į Joseph J. Grish

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 

Res. 6515 So. Rockwell Street
Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St. 

Chicago

MALDAKNYGES

svarstomas kursų steigimo Kockwell St. ir A. Malinska 
klausimas.

A. Valančius, apskr. pirm
6830 So. Talman Av«-

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

A. J. M. 9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75
10. Maldaknvgė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldu Rinkinėlis, baltais virš. su kab........................1.50TAKSĮ) MOKĖTOJAMS 1 SIDABRINIS JUBILIEJUS

MARQUETTE PARK. — NORTH SIDE. — Lapkri- 
•Depresijos laikais namų ver- j čio 23 d. Kazimieras ir Moni- 
tė labai nupuolė ir įplaukos iš ka Lukošaičiai minėjo 25 me- 
jų sumažėjo. Taksai ant jų tų jungtuvių sukaktuves. Šita 
yra nepakeliami, Pora metų šeimyna yra grynai katalikiš- 
taksai buvo kiek pamažinti, ka, todėl ta proga užsiprašė 
bet ir vėl juos pradėjo kelti. šv. Mišias. To neužteko. ’vy- 
M.atvt politikieriams nerupi ko tinkąmai surengtas bankie- 
žmonių g. rovė ir kaip jie gali tas. Tą atliko vaikai tėvams 
tnos neteisėtus tuksi s mokėti, nežinant. Buvo taip. Abu tė- 
Turtingi taksų mokėtojai yra vai buvo pakviesti pas žentą.

12. Maldu Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina,
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ....................
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais ..
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ...............
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ..

1.25
1.75
1.75
2.50 I
1.501
1.00 i
1.75

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

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

gerai susiorganizavę, apgina 
savo teises^ bet mažieji namų 
savininkai, ne tik apkrauti ta
ksais, bet ir tuos dažna? per
moka, negaudami prignlln\os 
<lalies atmušti.

Marųuette Park Liet. Am.

Tada namuose prasidėjo dide
lė darbvnietė. Skubiai reng
tasi prie bankieto. Kadangi 
planai išanksto buvo sudary
ti, tai pavyko greitai ir gerai 
atlikti. Pradėjo rinktis užpra
šyti svečiai ir viešnios. Atėjo

Piliečių klūbas panašiems tik- 9 vai. ir pnrvyksta iš žento 
šlama vra susiorganizavęs ir tėvai. Juos pasitinka Sauks- ‘S!

f

JOI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
. 'I' RA.<I INLJIL

ACCORDIONAI
Saxophonai, Gitaros, Pia
nai parduodami lengvais iš
mokėjimas. Pilnas kursas 
lekcijų dykai.

12 Basų Accordionai už
19,50

48 Basų Accordionai už
*49.50

80 Basų Accordionai už
- *69.50

120 Basų Accordionai už
, *99.50

Accordionai padaromi, ant 
užsakymo

los. F. Budrik, Ine.
INCORPORATEDI

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705-8167

Lietuvi,, pmKraniM: Nedfilloje IS 
ntotlen WCFL nuo 5 iki 6 vai. 
po piet V. Gali prlillyfftntl prie 
visų •'Chain” programų, ru pn- 
tyruala didele orkeRtra lr dalno- 
mlR.
Prograniaa^tlnonRuoJamoa lr lel- 
dftiamaa Budrlko.

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

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

Buick, karas, kuris turi viską. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, "išvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BTUCK ’35, 6 Sedan 57. g-arant. kaip naujas.......................»»45.
BUICK ’35. 5 Sedan 47, daug ekstras, garant........... L...
BUICK ’34. 5 Sedan 57, labai puikiam stovy,.,
BUICK ’34, 5 Coupe 58. kaip naujas, garant.......... .
BTTICK ’33, 5 Coupe 58. tobulam stovy............. ..
BUICK '33, 2-4 Sport Coupe, geram stovy....................
BTTICK '33, 5 Club Sedan 91. gražus karas.............
BTTTCK '33, 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj......................
BUTCK '32, 5 Coupe 96. labai puikus karas.............
BT’ICK '32. 5 Sednn 87, gerai b6ga...............................
BUTCK '32. 5 Sedan 57. Idealus Šeimynai......................
BUICK ’31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina,

745.
745.
405.
405.
505.
545.
450.
450.
305.
205.

005.CADILLAC '32. 5 Town Sedan, labai pulkus karas....
CADILLAC '32. 5 Sedan. tobulam stovv............... .................... 005.
CADILLAC '31. 5 Town Sedan, gražus karas........................... 445.
CADILLAC ’29, 5 Town Sedan. geroj tvarkoj........................... 105.

CHRYSLER '35. 5 Sedan, trunk, kaip naujas, garant.......... 705.
DODGE '34, 5 Sedan. 2 durų, labai Svarus........................... 445.
La n.Al.l.K '31, 6 Sednn, labai puikiam stovy,.,.,............ 375,
LINCOLN '30 6 Sedan, gražus karas.......................................... 205.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tohulam stovv.................. 775.
PACKARD '30. 7 Sedan. geroj tvarkoj................................. .. ., 205.
PONT’AC 8 '35, 5 Tourlng Sedan, naujo karo garant., 8PECIAL 
PONTTAC 8 '34. 5 Sedan, tobulam stovy.................................. 405.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05


