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1,550 ŽUVUSIŲJŲ KAUTYNĖSE ARTI 
DOLO MIESTO

LAIVYNŲ KONFERENCIJA LONDONE

'S

KUN. COGGHLIN KOVOJA PRIEŠ 
PRIVAČIUS BANKININKUS

I
DĘTROIT, Mielu, gr. 9. — už pinigų privačios kontrolės 

Vakar kalbėdamas per radiją sistemą.
kun. C) E. Coughlin ragino Jis sak^ kad federaliniua
.. x. . ., . ,. o '*i atsargos bankus valdo priva-National Union lor Sočiai ,ciai bankininkai plutokratai. 
.lustice organizacijos narius, . . ». . ,* ' Šie bankai šiame krašte suke-
kad jie su balsavimų pagalba jja ekonomiškus ir finansiškus 
stengtųsi iš viešųjų vietų pa- krizius ir todėl jie turi būt

PARYŽIUS, gr. 9. — An- DEKSYE, Etiopija, gr. 9. 
glija ir Prancūzija ignoruoja — Etatai lakūnai ir toliau sv 
aną dieną paskelbtą diktato- aido orines bomba# šiose apv 
riaus Mussolinio pareiškimą, linkėse ir kituose Etiopijos 
kad jokios sankcijos nepa- svarbesniuose centruose, Vie- 
lauž Italijos pasiryžimų ryti- nur jie padaro daug žalos

n

nėję Afrikoje.
Premjeras Lavalis bendrai

etiopieeiams, kitur — nieko. 
Tačiau baimės visur nepapra- 

su Anglijos užs. reikalų sek-!s^a’ daug, kadangi niekas ne-
retorium Hoare pagamino 
naujas ir galutinas įtaikai są
lygas, kuriomis siūloma Ita
lijai apie ketvirtdalis Etiopi
jos.

.Tiedu pareiškia, kud jei ir 
šį kartų ^lussolini atmes pa
duotas sąlyga# ir toliau ka
riaus Etiopijoje, žibalo “em
bargo” bus paskelbtas ir bus 
vykdomas.

Anglija su Prancūzija tiki
si, kad Mussolini duos savo 
atsakymą prieš ketvirtadieni.

ROMA, gr. 9. — Premje
ras Mussolini šiandien kalbė
jo senate. Jo kalba buvo ne
paprastai trumpa — tik apie 
tris minutas. Jis nepuolė T. 
Sąjungos, tik pareiškė, kad 
jo vyriausybė energingai gins 
visus italų reikalus Afrikoje.

Senatas reiškė Mussoliniu 
pasitikėjimo.

Kai kas aiškina, kad Mus
solini nusprendęs keisti savo 
.atkaklų nusistatymą.

gali nusimanyti, kur gali nu
kristi orinės bombos.

Etiopijos imperaltorius ir 
toliau pasilieka arti savo ka
riautojų.

ADDIS ABABA, gr. 9. — 
Neoficialiai praneša, kad ar
ti Dolo (pietiniam karo fron
te) įvykusiose kautinėse žuvo 
apie 850 etiopiečių ir apie 
700 italu.

DIDELĖ KATASTROFA 
KOLA FUSIADSALYJE
MASKVA, gr. 9. — Kola 

pusiausalyje Yuxpor kalno 
pašlaitėje nusiritęs nuo kal
no milžiniškas sniegynas už
vertė Kirovsk sodybą ir pa
laidojo 88 asmenis. Daug kitų 
sužeista.

Ši reta katastrofa įvyko 
pereitą ketvirtadienį po siau- 
tusios didelės sniego pūgos.

it!

Londone atidaryta karo laivynų konferencija šiuo
se namuose — Clarence House. Japonija reikalauja 
lygy bės ginklavimosi jūroje — nori turėti karo laivy
ną, lygų Amerikos, arba Anglijos karo laivynui. Šios 
dvi valstybės nenori pripažinti lygybės japonams. Tad 
spėjama, kad ši konferencija neturės pasisekimo ir 
greit bus nutraukta. (Acme Photo.)

IŠKILMĖS NOTRE DAME 
UNIVERSITETE

SOUTH BEND, Ind., gr. 
9. — Šis miestas šiandien bu
vo nepaprastai pasipuošęs. 
Sveikino atsilankiusį nors 
trumpam laikui prezidentą 
Rooseveltą.

KATALIKŲ PRAMONINIS 
SUVAŽIAVIMAS

EGIPTIEČIŲ RIAUŠES 
PRIEŠ BRITUS

C A IRO, Egiptas, gr. 9. — 
Čia pasikartoja riaušės prieš 
britus. Egiptiečiai studentai 
vadovauja riaušėms ir jiems 
tenka daugiausia nukentėti 
per susirėmimus su policija.

Ir vakar riaušių laiku daug 
studentų sužeista.

SYRACUSE, N. Y., gr.
9. — Ęytoj čia prasideda 
taip vadinamos Catholic Con 
ferenee on Industrial Prob
lema suvažiavimas. Tęsis gr
uodžio m. 10 ir 11 d. Tai bus 
rajoninis suvažiavimas. Su- 
važiavime numatomas žymus
skaičius kunigų ir apie 100 4,500,000 DOL. SUTAUPIA
pasaulininkų — vyrų ir mo
terų.

SENIAUSIA SODALICIJA 
AMERIKOJE

MILIJONI
NĖS PAJAMOS

PREZ. MOSTELTAS 
CHICAGOJ

Prez. Rooseveltas vakar
Linkėsi Chicagoj. Apie 10:00 
rytą sakė prakalbą stockyar- 
dų amfiteatre — American 
Earm Burean federacijos su- 
\ ažiuviui \ Apie 20,IKK) asme
nų buvo aml’itentr..

Kalbėdamas stockyardų am
fiteatre prezidentas sakė, kad
puoš trejus metus šisi kra- salinti visus tuos, Kurie sto\ i panaikinti. 
: .o ūkininkai (fermeriai) bu
vo kone visiškai užmiršti.
Kas blogiausia, kad išnaudo- 

, jami ir gyvenimas jiems tik- 
l rai buvo nepakenčiamas.
I Šiandien, sakė prezidentas, 
žemės ūkio produktai savo 
kaina ir reikalavimais jau

KALĖDŲ APEIGOS PER RADIJĄ IS 
EUROPOS

WASHINGTON, gr. 9. — 
Iždo departamentas paskelbė, 
kad m. krašte būta 32 
asmenų, kurių kiekvienas tu
rėjo daugiau kaip vieną mili
joną dolerių metinių pajamų

Notre Dame universitetas Iš jų vienas gi turėjo n,uo 5 
šiandien pagerbė prezidentą, 
suteikdamas jam garbės dak- 

i taratą. Tas įvyko garbės dak-

beveik balansuojami.

Prezidentas pripažįsta, kad 
miestuose maistas yra per 
brangus ir jis sakosi negali 
suprasti to reiškinio. To prie 
žastis ieškoma.

KINIEČIŲ STUDENTŲ DE
MONSTRACIJOS PEI- 

PIN6E ■

NEW YORK, gr. 9. — Na
tional Broadcasting kompani
ja paskelbė, kad ji transliuos 
Kalėdų apeigas iš poros gar
siųjų vienuolynų Europoje. 
Vidunakčio Kalėdų iškilmės 
bus girdimos Amerikoje 5:15PEIPINGAS, Kinija, gr. 9

— Keletas tūkstančių kinie-. iki-5>30 vakare gruodžio 24 
Prezidentas Chicagoj išbu- cių studentų sukėlė čia (lenion 1 <|. į§ Buekfast Benediktinų 

vo apie tris valandas ir išvy- Gracijas prieš japonus. vienuolyno Devone, Anglijoj,
ko į South Bend, Ind. i Studentai demonstruodami ° 6:30 tą pat vaka-

prieš japonų imperijalizmą ,r* iS Sol^mes BenediktinųŠį kartą prezidentas nelan-
niekas ^>uvo išė-l? net miesto siė-kė Chicago miesto ir mėsas uas

pasalinis ju nematė, išėmus “»• S"*rk« •>al’on» l,ssir>*1' ' 
susirinkusias žmones amfite- Iakald-vti KimJos Talat’- 
atre. Jis netikėtai užsuko į
Chicagą, iš \Varm Springs,
Ga., vykdamas į South Bend,
Ind., o iš ten — j AVashing- 
toną.

Chicagoj prezidento specia- ’ 
lūs traukinys nesustojo nė 
prie vienos stoties. Iš regulia-1 
rių geležinkelio bėgių išsuk
tas į stockyardų bėgius ir 
trims valandoms sustojo' arti 
amfiteatro. Iš traukinio pre
zidentas su automobiliu pa-

iki 9 milijonų dol. metinių 
pajamų.

Iždo departamentas nieku ’m^as stačiai į amfiteatrą ir
tarato suteikimo proga Pili-1 bQdu nepasako šių visų mili- nulydėta# prie pat platfor-
pmj salų patriotai žurnalistai | jm)ininkų pavardžių, 

i C. Romulo. I _____

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicago Arkivys
kupas, pirmininkavo iškilmėse.

NEGALIMA PER PAŠTĄ 
SIŲSTI SVAIGALŲ

mos, nuo kurios jis -skaitė 
prakallią. Po to tuojau su 
automobiliu paimtas ten pat 
šalia amfiteatro į Saddle and 
Sirloin klubą, kur parūpinta

vienuolyno Prancūzijoje. Lai
vui Eastem Standard

Time.

Prie šių demonstracijų pri-j GRIUVO ISPANIJOS RA-
sidėjo ir apie 100 .studentų iš' niMAI II Dl AKIAI
katalikų universiteto. Ulk ALŲ "L ANAI

AUKŠTŲJŲ KARININKŲ • MADRIDAS, gr. 9. - Is- 
PASKYRIMAI ‘ panijos parlamento radikalai

-------  atstovai buvo sudarę planus
KAUNAS. — Kariuom. šven- suardyti parlamentą ir pas- 
tės proga į generolo Įeit. laip kelbti naujus rinkimus, tikė- 

pakelti: kavaler. virš. damies daugiau laimėti, 
pulk. Tallat - Kelpša, III
pėst. divizijos vadas pulk.
M. Reklatis, I pėst. diviz. va
das gen. št. pulk. St. Pundze
vičius ir pėsltininkų inspekt. 
pulk. V. Vitkauskas;

Jie pradėjo pulti * buvusį 
premjerą Alejandro Lerroux, 
kad būk šis planavęs užgrob
ti visą valstybės iždą. Jie 
manė, kad dėl iškelto “skan
dalo” atsistatydins įniniste- 

Karo veterinarijos viršinin rių kabinetas ir bus paleistas 
ku paskirtas pakeltas į vet. parlamentas.
gyd. pulk. laipsnį Br. Šikeris, i

GILL PASITRAUKIA Iš 
MIESTO KLERKO 

VIETOS

WASHINGTON, gr. 9. — 
Kas metai Kalėdų švenčių 
proga per paštą buvo siun
čiam daug svaigiųjų gėri- 

jg mų. Paštų įstatymas tai griežJ. L. Gili pasitraukia 
Chicago miesto klerko ofiso, 
kad atsidavus išimtinai Coo- 

BUF]FALO, N. Y., gr. 9. ko apskrities iždininko pa r ei-1 Paštų departamento sekre- 
— Šiame mieste katalikų pa- goms. gorius Farley įsakė, kad šį-
rapijines mokyklas lanko 33,-1 Miesto klerkas Gili buvo. met šis įstatymas griežtai 
093 vaikai, kurie per viene- paskirtas iždininku iš tos vio į būtų pildomas, 

sutaupia tos pašalinus ’

VALSTYBEI

rius metus miestui\YASHINGTQN, gr. 9.
— ’Georgetovm universitete apie 4,500,000 dolerių
užvakar ir vakar iškilmingai Į------------------
minėtos Avč. P. Marijos so- NEPALEIDŽIA 3 CENTŲ •bus

žinomą R. M.

tai draudžia. Bet nebuvo vyk- 
’domas.

Sweitzerį. ,'ATMESTA HAUPTMANNO
Miesto klerko ofisas, matyt, APELIACIJA

pavestas vyriausiajam . - ■
dalicijos 125 metų sukaktu
vės.

Iškilmėse dalyvavo kitų vie 
tos mokyklų sodalicijos.

PAŠTO ŽENKLŲ klerko ofiso 
Frohlich.

ESI JOJ SUIMTA 20 
FAŠISTŲ

TVASHINGTON, gr. 9. — 
Paštų sekretorius Farley at
metė sumanymą, kad panai
kinus tirijų centų ženklus už 
laiškus. Daug kas stebisi to
kiu sekretoriaus nusistatymu.

AUTOMOBILININKAI TURI 
ĮSIGYTI “LAISNIUS”

TALINAS, Estija, gr, 9. — 
Suimta fašistų (laisvintojų 
lygos) 20 vadų už s&nkalbia- 
vimą prieš vyriausybę.

IIOUSTON, Tex., gr. 9. — 
Potvynis ištiko šj miestą. Žu
vo 3 asmenys.

Automobilių savininkai tūri 
įsigyti valstybės ir miesto 
“lakūnus” savo mašinoms 
iki sausio 1 d., jei nenori tu
rėti nesmagumų su policija 
Chicagos gatvėse.

asistentui R. , WASHIN(GTON, gr. 9. — 
Vyriausias teismas šiandien

--------  [atmetė B. R. Hauptmanno
apeliaciją, kad išsisukus mir
ties bausmės už Lindbergho 
kūdikio pagrobimą ir nužu
dymą.

Jų nelaimei, parlamentas 
pirtū.. Apie 300 asmenų da-, priešlėktuvinės apsaugos rir- Urronxą> kabinette
lyvavo Šioje puotoje. , s.n.nkn-pnlk. bet. P. Bab.e- o gavo k

1 kas ir 1 artil. pulko vadu pa- . .... _ lamentas nepateistas.
skirtas pulk. Įeit. . .► klė- . Nepaisant šio nepasisekimo,
nūs. .. ., ..‘jie nemano pasiduoti.

Med. gyd. ir vvr. asist. Vin

Po šios puotos prezidentas 
nulydėtas atgal į arti stovin
tį specialų traukinį, kurs grą 
žintas į reguliarius bėgius ir 
prezidentas apleido Chicago.

MINIST. PIRMININKAS 
APDOVANOTAS VYT. 

D. ORDINU

cas Kauža, atlikęs svarbų gy
vybei gresiantį uždavinį, už 
nuopelnus Lietuvai, apdova
notas Vyčio Kryžiaus 3 laip
sniu, o karo av. kap. A. Ul- 
pai leista nešioti viešai Rusų 
imperijos šv. Jurgių kryžių

NEĮVYKO GARVEŽIŲ KU- 
RENTOJŲ STREIKAS

KAUNAS. —:Respublikoa 
Prezidentaš iškilmingoje au- laipsnio, 
diencdjoje, visiems ministerių
kabineto nariams, ordinų j 
kancleriui ir Prezidento adju
tantui dalyvaujant apdovano
jo Ministerį Pirmininką, p. WALLA WįALLA, M asb., 
Juozą Tūbelį, jo 10 metų mi-.ĮRr- šios valstybės ka-

proga Vytauto iėjim0 išsilaisvino 8 kaliniai,

KALINIAI PRASIKASC 
TUNELI

Garvežių knrerrtojų streikas 
neįvyko ant Chicago, Bnrling 
ton and Quincy geležinkelio. 
Kompanija sutiko turėti du 
inžinų operatorius elektriki- 
niuose traukiniuose.

DIDELIS GAISRAS VIL
NIAUS KRAŠTE

nisteriavimo
Didžiojo > ordinu I laipsniu. 
Šia proga p. Prezidentas pa
sakė sveikinimo žodį, kuris 

Stockyarduose buvo pasi- Į dedamas atskirai. Po to Mi- i 
reiškęs mažas gaisras vos iš-. nislteris Pirmininkas p. J. Tū- 
vaiiavus iš ten prezidento j helis priėmė savo bendradar 
traukiniui. Ibių sveikinimus.

išsikasę tunelį.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatoma giedra ir 
kiek šalčiau.

VILNIUS. — Alšėnuose, 
Vilniaus kr. lapkričio 23 d. 
kilo didedis gaisras, per kurį 
sudegė 94 to kaimo trobesiai 
su visu gyvu ir negyvu in
ventorium. 500 žmonių liko 
be pasltogės.

PLATINKITE “DRAUGĄ

________ ... ■ - ■
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— >1.00. Vienam mOnemm fe. Aitam »»u
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Skelbimų kainas prlel- ačlamos paietkaia«u» 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ..ecreitna.

Jei neprašoma tai padaryti Ir neprtstundlama tam take- 
lul pašto ženklų.

-at?

VILNIAUS SEIMO MINĖJIMAS

Praėjusį sekmadienį Chicagos lietuviai 
katalikai minėjo Didžiojo Vilniaus Seimo 30 
metų sukaktuves. Minėjimas buvo kuklus, bet 
įspūdingus. Aušros Vartų parap. salė buvo 
pilna žmonių. Paskaitų apie Vilniaus Seimų 
skaitė Ignas Sakalas, dienraščio “Draugo” 
redakcijos narys. Kalbėjo šiuos žodžius rašan
tis. Po paminėjimo salėj dalyviai susirinko į 
Aušros Vartų bažnyčių pamaldoms. Kuli. M. 
Urbonavičius pasakė iškilmei pritaikintų pa
mokslų.

Tas kuklus didžiojo mūsų tautoje įvykio 
— V diliaus Seimo minėjimas į visus padarė 
gilaus įspūdžio.

ir užlaiko Kolegijų ir Kunigų Seminarijų,, 
kur sistematingai auklėja išeivijai vadus, vi
suomenės darbininkus. Jie leidžia laikraščius , 
ir knygas; jie eina j pagalbų klebonams pa- Į 
rupijose, veda misijas; jie dirba kitus reli- 
ginius ir kultūrinius darbus.

Mes Einant Tiesiu Ki
Ted. Vado Dr. J. Laimono kalba pavasarininkijos vadų 

suvažiavime i. m. lapkričio 12 d.

ir tinka. Bet jei mes būtume minėtus užsipuolimus ir užguu 
kada nors išdrįsę sauvaliauti liojimus daug dėmesio nekrei- 
ir, neduok Dieve ,kitiems dar pti. Mūsų tikslai ir mūsų dul
kelių pastodinėti, juos kolioti l>ai yru visiems gerai žinomi, 
ir į juos akmenimis svaidyti, į.lic gerai žinomi ir Lietuvos

Aš turiu didelės laimės ati- tuvos vaizdas jau pasikeitę;
Seime paaiškėjus, kad Marianapolio Ko-įdaryti šį pavasarininkijos va- Taip dirbo, .dirba ir dirbs užtai tikriausiai ne tik smar- 

legijoj būtinai reikalinga statyti mokiniams ^ų posėdį, pasveikinti čia at- Lietuvai pavasarininkai. Tik kesnj žodį gausim, bet, jei ne- nuvykusiai čia manu paminė
bendrabutį, o Seminarijoj baigti įrengti pri- vykusius ir nuoširdžiai padė- gaila, kad He visiems pavasa- KįUausim to darę, mums nūs lu le,i<a|u y. (j. Vyriau
statytąjį namo sparnų ir pavasarį pradėti Roti, kad taip gausiai susirin- riniukijos darbas Lietuvos,ge- jr griežtesnės priemonės pa- sįos Valdybos delegacijai pu
statyti reikalingų koplyčių ir auditorijų, vie- kote. Reikalų mes daug ir sva- rovei patinka ir kad atsiran- naudotos. Ir kai vaikais bu- j j? j»0I1^ Vidaus Heikali
toje, seime, sudėta $1,100 ir pasižadėta teikti turime. Todėl šiame posė- da net norinčių šį dalbų tru- vome, tokių dalykų nedary- MinisGrį Generolų Čaplikų jis

tai mes gerai žinojom, kad Vyriausybei. Ir aš turiu Jums 
su džiaugsmu pranešti, kad

visokeriopų pagalbų, kad netrukus būt pa- dy teks rimtai padirbėti. Mū-Įkdyti. Liūdnas, skaudus jvy- davoni ir kai subrendom, »n- pareiškė, kad pavasarininkijos 
statyta ir Kolegijai bendrabutis ir Sėmimui- '' 
jai koplyčia.

•» organizacija didelė. Joje kt. buvo ir Šio mėneeio pra-' gebSj01u skirti blogs Barbę veiki,„as „d,us trukdomas.
voikiuitiK itluūiui ir (riliai va. '(laimiu ū'u ivvkiii uiitairilik tai ' ........... ......... m.-.__ __ ....veikimas plačiai ir giliai va 
romas. Mes einam prie to, kari 
ne tik kiekvi&as pav-kų va
das, bet ir kiekvienas eilinis

džuyv. Ty įvykių automis tui • nuo ger0. Mūsų kelias - Die- Taigb dil.|)kitc raj„,ai
yui ir Tėvynei tarnauti. Jr dartjg mūzų vargstančios tau-

....r., . .....nies giliai tikime, kad eina- tos gerovei, visai nepaisyda-
------ -----  das, bet ir kiekvienas eilinis tuomet, kai pavas.nnu.kija me tikruoju ke|i„ h. žvi|gsiii

Prieš keletu metų buvo suskilę lietuviai P»v4tas būtų sąmoningas, su- 'jau aktingai dalyvavo Lietu-. ka<1 gera darome Tod81 j t„as jr ikt Allllinkį| k,„,

komunistai. Jie pasidalino i dvi grupes. Vie- katalikas, lietuvis ir ! vos Nepriklausomybės kūrimu-I priekai5tus lr Sme:ž. daž|lai ,ai bQna t -ia Jar0|||a
imi vadovavo Bimba, kilai - Pruseika. Per valstybės jnBetis, kad jis bū- si darbuose ir josios kovose tus mes grąžiname atgal tiems, kad jus iš lygsvaros išvestų,
keletą metų tiedu vyrai ir jų pakalikai kovo- tą kilnus ir i^rbėtus, kad jis Į už tautos laisvę. Tos organi-'■ kul.k. j |nus Jais svaid05; T#j j bakit įamjntjngi K ne.
jo prieš viens kitų ir biauriausiais žodžiais ■ »««i orientuosi ir mūsų or- žarijos dar nebuvo ir tuomet.■ |$ |MVasanniuk,jos pasiduokite provokuojami. Pa
koliojosi. Jie labiau ir šlykščiau kovojo savo ganizaeijoa reikaluose ir iš vi- 'kai buvo atliktas mūsų iš

vargintojo krašto ir iškankin- ! 
tos tautos atstatymo darbas, 
kuriame pavasarininkijos ju-

MŪSŲ PRIEŠAI VIENIJASI
viena niuins žinoma organiza
cija, kurios dar visai nebuvo 
tuomet, kai pavasarininkija

-HY J

tarpe, negu su savo idėjos priešais. Susirin
kimuose neužtekdavo1 įsikarščiavimų ir keik
iamų, bet ir kumštis paleisdavo į darbų.

Šiomis dienomis skaitome komunistų šla
mštuose, kad tos juodosios bolševikų jėgos 
ir vėl susivienijo. Esą — “Bendra padėtis 
lietuvių išeivijoj šioj šalyj reikalauie reika-

so gyvenime ir kad s»vo kul
tūriniu veikimų keltų visuo
tinę krašto gerovę.

Bet dirbdami šį darbų kai
tų turime atsiminti, kad ten
ka daug ir sunkumų nugalėti, j vėliau. Ji įsikūrė jau tuomet, 
Dėl to mes neturime nusimin- ^<*1 Uw buvo iškovota tau
ri. Gyvenimas be sunkumų ne- *ai laisvė ir atstatyta nunio- 
|manomas. Pagaliau, mūsų or- *<ota Lietuva, bet kai jau gau- i 
ganizacija, veikdama nuo 1912 s*ai sprogo laisvo, liepiiklau-

L.-V-

vadai, aš prašyčiau jus ] pa- (Tęsinys 3 pusi.)

dėjimas įnešė didelę savo 
v o darbo dalį. Ji įsikūrė daug

1

lauja, kad komunistinės ir anti-komunistinės 
Per tas iškilmes salėj priimta tokio tu- , spėkos būtų suvienytos '* ir tuo labiau, kad 

riniu rezoliucija: 1 po Komunistų Internacionalo kongreso “ne-
• Chicagos organizuotieji lietuviai kata- beliko politinių skirtumų taipe vienos ir kitos Į prįe sunkumų priprato, j swmo ir įstatyto gyvenimu 

likai, susirinkę minėti Didžiojo Vilniaus Sei- pusės draugų”.
mo 30 metų sukaktuves, Aišku, kad nebuvo ir nėra skirtumo,

a) lenkia galvas prieš tuos, kurie tų rei- ' Kaip bimbininkai, taip ir pruseikininkai ly- 
kšmingųjį Seimų sušaukė, dirbo, tvarae Į giai kovoja prieš mūsų tautų, prieš religijų 
ir kurie, vykindami gyvamiman kilnias ir dirba, kad suvienyti Lietuvą su Sovietų 

Rusija.
Dabar tik reikia laukti, kad prie tos 

gražios kompanijos” prisidėtų grigaitiniai

Priprato, nes tų sunkumų I gerovės žiedai, lr 
daug turėjo ir juos nugalėjo. Į zacUa> kurią mes laikėme gry-

si argam-
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS šilinę,”’ kuri Kaunu punams

_______ ir ponioms glostys vidurius.
Cililistų abaze dabar triuk- Tirmo išvarymo paragauti, 

m. lapkričio iii. pradžioje su- šmas, kaip žydų skaloje, tako, buvo ipekviesti net

nai kultūrine organizacija 
(taip josios įstatai saku) š.

Seimo rezoliucijas, aukojosi ir net savo 
galvas guldė;

b) ryžtasi eiti mūsų tautos atgaivin
tojų, veikėjų, iškovojusių Lietuvai ne- ! 
priklausomybę keliais, dirbti lietuvybės 
palaikymo darbų, auklėti savo vaikus tau 
tinėj dvasioj i ii* visais galinfšis būdais 
kelti tautos vardų;

c) džiaugiasi, kad Seimas savo gra
žiais nutarimais paskatino tautų spar
tesniais žingsniais žengti prie laisvės, 
TAČIAU LIŪDI, kad dabartiniai Lietu
vos valdytojai neveda valstybės ir tau
tos reikalų Didžiojo Vilniaus Seimo dva
sioje, bet varžo religinę ir civilinę žmo
nių laisvę, dėl kurios Vilniaus Seimo 
vadai daug dirbo ir skaudžiai nuken 
tėjo;

d) reikalauja, kad Lietuvoje butų grą
žinta katalikų veikimo laisvė, sušaukta 
Tautos Atstovybė — Seimu ir tuo bū
du būt atstatyta tautoje vienybė ”.
Ši reikšminga rezoliucija nutarta pasių

sti Lietuvos Prezidentui p. A. Smetonai.
Reikia pasakyti, kad niekur kitur Ame

rikoj nesurengia Vilniaus Seimo minėjimo. 
Chicagos lietuviai katalikai buvo vieninte
liai, kurie neužmiršo tą įvykį tinžaniu būdu

uikščioti.
Dar nėra vėlu ir kitų miestų lietuviams 

.ą jjureigą atlikti. Ypač svarbu, kad mūsų 
.i i yklų ir jaunimo organizacijų vedėjai pa- 

•islengtų kiek galima plačiau supažimiint 
jaunąją kartą su Didžiuoju Vilniaus Seimu. 
Jaunimus turėtų nuodugniai susipažinti su 
tuo, dėl ko Seimas buvo sušauktas, kokiose 
sąlygose jam reikėjo dirbti, kaip ėjo Seimo
nutarimų vykdymas ir kas juo atsiektai

PARAMA RIMTAM DARBUI

Todėl mes užsignulinoni, tvi
rti palikom. Tik prisiminkim.
Kai mes atsiradom — buvo, 

i i«irinkii«i Kmiuim knlhčin ..iv .Mat, eina lekšinai Susivien.v- spaudos atstovai, kurie radę,rusų priespauda. Mes gimėm binnkusi Kaune kalbėjo giy- «^rmnlršninė” nū k,.n
sprogdindami rusų priespau- i nai politinėmis temomis ir pri- | • na^viKai, Kuriems an

1 rezoliu- ais lnetais “tautiečiai” susi- nesiskiria nuo senesnių cesųdos kevalą. Vros mes žingsnį ! ėmė grynai politinesv * *. : nuo AV V CVICJ. V VZO III'- n ------ - | . ..... . •*! 44 I*’ į.* I ??

socialistai, kurie taip pat yra šaukę nė cento žengėm - kilo didysis pašau-1 vijas. Mes apie jųjų kalbas ir idė^ su neįlįstais, tam Susi- rusiskos Kiabinovskos.
... . . ... . _ i ...i  ,-l Al__  1_ 1 _. . RrfL’ >/ \ nuhiiri i m Iz t utį t \Lietuvai neduoti ir veda kovų prieš tikėji
mą. Prądžia jau padaryta. SLA valdybos 
rinkimuose dirba bendru frontu. *

paskutinei kelnes Kokio nebūtų skonio tojilio karas. Jis ir mūsų tėvynės i rezoliucijas gal ir neprisimin- vlenyuie
Jaukuose suliepsnojo. Bet mes tume, jei jie jose būtų mūsų į . ... . . . ,. Lytotą. i*t-ji. tnus palieti, c.dl.rta.s, non taukams io- ' bennuksiime, ataušinę.

t- , kią štuką ištaisyti. Ale ne vi- ku būdu nemaiiiyeau jos ant 
'sus jiems tas pasiseka. Ana, Bruklyno “Amerikos” “Šer- 
36 kuopoj, ažuot cicilistai niukšninės.”

1 karo audrose nesugniužome
Bet tai jų reikalas. Bažnyčios ir tautos veikėme, kai Lietuvą vo- | ir net reikalavo, kad mes bū 

priešai kai kada pasiskirsto į grupes asme
niniais motyvais. Tačiau visuomet sutarė ir
sutaria bendrai varyti bedievybės darbą. Dėl 
to iiianis, katalikams ne taip jau svarbu jų 
organizacija, kiek svarbu, kad pas mus viskas 
būt tvarkoj, kad mes būtumėm gerai orga
nizuoti, kad galėtumėm sėkmingai atremti 
savo idėjos priešų atakas ir platesniu mastu 
varyti katalikišką ir tautiškų akcijų.

Kiekvienas didesnis priešų susitelkimas 
ir jų vedamoji prieš mus kova, turi mus pa
raginti geriau susiorganizuoti ir daugiau di
rbti. Kiekvienoj parapijoj turi atsirasti A. 
L. R. K. Federacijos veiklūs skyriai ir dirbti 
artimiausiame kontakte su centru.

Tai toks turi būti mūsų atsakymas be
sivienijantiems Bažnyčios ir tautos priešams.

LIETUVĄ APLANKIUS 
__________ Rašo L. Simutis

IŠKILMUCGAS STUDENTŲ POSĖDIS

numovė, dabar, susidėję su Kauno Metropolio otelio

kiečių okupacijos jungas slė- tume uždaryti. Jie apie ntu.- 
gė, kovodami su jų žiaurumu piktai, negražiai, neteisingai
ir neteisybėmis ir kurstydami 
Lietuvos viltis Šviesesniam ry
tojui. Mes veikėme taip pat

kalbėjo, neturėdami tam net 
mažiausio pagrindo. Jie tų sa
vo kalbų nepagrindę nei vie

nišų ištrėmime ir net rusų Ka- nu mažiausiu daviniu. Nepa- 
riuomenės dalyse būdami, nes grindė, nes nepajėgė, lr liepaX
visur ir visuomet mums rūpė- jėgs pagrįsti, nes nies niekad
jo Lietuvai gražių ateitį kur- blogu darbu neužsiėmėnie ir , ,.... ° .. . .. tos, gal, nebijotu nei Gugaiti. Ir jeigu Rusijos revoliucį- neužsiiinsiine. Todėl mes šian .. • , . ,, . , • x . . . tls, nei navynų bei balsavikųjos sūkuriuose kūrėsi lietuvių dien protestuojame prieš jų . , u kapitalo
kari, batalijonai, kad Lietu-, tas kalbas ir rezoliucijas ir «■ “k“e 

vai laisvę iškovotų, tai čia. kimės, kad teisingumo orga-
daug prisidėjo pavasarininki
jos idealų liepsnelės, Kurios 
degė rusų armijos lietuvių ka-

Vytauto Universiteto studentų atstovybe, 
jos pirmininkui J. Karveliui vadovaujant, ru- 
gpiūčio 13 d. sušaukė į Ateitininkų auditori
ją iškilmingą posėdį, kad pagerbti PūsauUo, nuniokou ir

Sekmadienį, gruoilžio S d., Chicagoj bu
vo ir krtas svarbus įvykis, būtent, Marijonų 
Rėmėju Ibaugi.įos eilinis seimas. Tnunjiai 
apie jį galima taip pasakyti: buvo labai gy
vas, gausingas dalyviais, vaisingas nutari
mais ir gausingas aukomis.

Lietuvių katalikų veikėjus džiugino tas 
faktas, kad Tėvų Marijonų Kongregacijų tu
ri gražų būrį nuoširdžių rėmėjų, kurie ne tik 
patys aukoja kongregacijos darbams parem
ti, bet ir kitus ragina aukoti.

Tenka džiaugtis dč| to, kad Marijonai 
diuba tokius darbus, tų> kurių mūsų visuo
menė negalėtų šiandien apsieiti. Jie įsteigė

“tautiečiams,” šie cicilistui -----------
Gugaičiui kelnes numovė ne- Prieš didįjį karą rusų ka- 
palikdami nei'apatinių. Da- riuoinenėj buvo toks aitsitiki- 
bar Susivienymo iždu runyto-Į nias. Vienas karininkas pasi
jui didžiausia sarmata: Jo ėmė naujoką (navobrancą) 
kuopoj “tautiečiai” jam pa-[sau už tarną. Parsivedęs na
ciam kelnes numovė. Šarma-1 mo liepė tuojau užkaisti sa- 

niavorą. Kai vanduo pradė
jo virti, naujokas mano sau: 
juk nuo vieno vandens ponas 
nebus sotus, ir atnešęs miltų 
pripilė į vandenį.

Kada saniavoras buvo pa
dėkas ant stalo, karininkas, 
vieton vandens prisipylė ko
šės. Tarnas stovi prie stalo 
ir laukia ką ponas pasakys.

Karininkas atsikėlė pikt 
smarkiai rėžė tarnui į 
ir išėjo.

Tarpas stovi ir mistiną, už 
ką jam ponas per ausį rėžė. 
J’agaliau, bakstelėjęs sau pir
štu į kaktą sako: Ot, durak 
buvau, neįdėjau arbaton drus
kos.

kai prieš kokių nečystą dva
sią, vajevojo. Jausdami dides
nę nesčestį, cicilistai su bal- 
šavikais nesvietiškai rėkia.

Mano delnas šitaip rokuo- 
ja: jei cicilistams su baisa vi-L

nai juos sudraus. Mes žino
me gerai, kad ši organizacija 
dar gyvena vaikystės metų, 

rių širdyse. O'kai pradėjo brė-1 kad ji yra išlepinta ir kad 
kšti Lietuvai Nepriklausomy- ^dėl to jai gali kilti visokių 
bės rytojus, meš'pirmose mū- kaprizų. Mes žinom gerai, kad'į^ talka paVyktll Susivieny
si] kariuomenės savanorių ei-, vaikai kartais mėgsta į ra- me “tautiečius” visiškai ap- 
lėse buvome. Pavasarininkai j mius praeivius akmenimis pa-1 to navynos pradė-
grūmėsi su Lietuvos priešais Į sisvaidyti ir visokių niekų č-iupineti ir balšavikų kel- 
visuose mūšiuose ir daugelis i jiems prišūkauti. Bet, papras nįų gUzikus. Lukaut, vyrai!

' tai tėvai už tokius vaikų dar _______ /
bus sudraudžia. Mes tikime,

už tautos laisvę gyvybes pa 
aukojo. Ir Lietuvai laisvė bu
vo iškovota. Lietuvai laisvę, 
nepriklausomybę atgavom, bet

Turėjome vieną “šerniuk- 
kad ir čia taip bus. Mus bent, jnjnę ” kuria Bruklyno “A- 
kai mes maži buvome, visuo- j lnerjka” mącuiai glosto viso- 

ta musų Lietuva buvo labai iioet tėvai pamokindavo. Alum? kius bn.lšii.vikiis, cicilistus, 
išvarginta. Rei-itiisa, nieko nesakydavo jeigu “tautiečius” ir kitokius lais-

Lietuvių Kongreso atstovus Erdvi auditon- R-atstatyti. Ir čia vėl‘mes gražiai menkniekiais žai vus bimlialus. Dabar, girdžiu, 
ja prisigrūdo pilna studentų. Jų dauguma pavasarininkai visu uolumu Ddavoine. Tėvai suprato, kadĮj^auno Metropolio otelis pra- 

kibo į darbą. Ir šiandien Lie- vaikams pagaliau menkniekiai! tlgjo varyti savo “Šermuk-dėvėjo korporacijų kepuraites, dėl to publika 
išrodė labai marga. Taip pat Iš jų buvo ga
lima spręsti, kad dalyvauja ateiti&inkaf, ne- 
olituanai (tautininkai), varpininkai, socialis
tai ir kitokie. Prezidiumas buvo apsukas

Aš savo kalboj pareiškiau džiaugsmo, 
kad šiandien Lietuvoj yra daug aukštus mo
kslus einančios jaunuomenės, kas reiškia, kad 

daugybe studentų korporacijų vėliavų. Pirmi-‘mūsų tauta daro pažangą, kad Lietuvos stu- 
ninkauja stud. Kairelis (ateitininkas) ir į!dentija yra patrijotinga ir reikale pasiryžusi

Džekis Trimgnlvaitis .Matui 
Keveržaičiui prieš metus bu
vo paskolinęs pinigų. I^aikui 
suėjus Trimgalvaitis nuėjo 
atsiimti skolos. Bet veltui. 
Eina tat Trimgalvaitis pas 
advokatą rodos klausti.

— Tamsta reikalavai iš Ke- 
verzaičio skolą atiduoti ? —

garbės prezidiumų kviečia universiteto pro
rektorių kan. Česnį, prof. Juodelę, švietimo 
vicc ministerį Masiulionį, gen.' Bulotą, adv. 
R. Skipitį, pulk. zMerkį, pral. Krušų ir mane. 
Garbės prezidiumo nariai pasakė kalbas. Taip 
pat trumpai kalbėjo ir adv. K. Savickas A- 
merikos lietuvių studentų ir sportininkų va
rdu. Amerikos lietuviams studentai sukėlė 
triukšmingas ovacijas. •

ir gyvybės besigailėti Tėvynės gynimo ir jos* 
garbės kėlimo reikalams, kaip nesigailėjo du 
sparnuoti Amerikos lietuviai Darius ir Girė
nas. Tokia tai lietuvioi studento tradicija, pa
žymėjau: jis dirbo ir aukojosi tautai anais 
sunkiais Lietuvai laikais, kuomet buvome ki
tų pavergti; jis buvo rašytojas, kalliėtojas ir 
knygnešis; paskelbus Lietuvos nepriklauso

mybę, jis pirmas stojo organizuot kariuome
nės ir savo gyvybę aukojo, kad apgint Ne
priklausomybės aktą; jis ir dabar pasiryžęs 
laikytis tų brangių tradicijų — dirbti ir^-jei 
bus reikalas, mirti dėl Tėvynės laisvės.

Baigdamas kalbą paprašiau, kad Lietu-Į klausia advokatas, 
vos studentija palaikytų glaudžius santykius Thip, — atsaku Trim-
su mūsų, amerikiečių, mokslus einančia jau- įgalvaitis. 
nuomene, kad padėtų jai išsilaikyti lietuviška.

Po iškilmingo posėdžio gausinga studen
tui minia gražioje eisenoje Laisvės alėja mar- 
šavo į Karo Muziejaus sodelį, kad žuvusiųjų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atmintį pa
gerbti,

— O ką jis tau sakė?
— Pasiuntė pas velnią.
— O ką tamsta darei? — 
1 klausia advokatas.
— Atėjau pas tamstų, polis 

advokate.

v<
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VALPARAISO UNIVER- 
SITETAS !

n R A TT O ą S a

A. Linkus, K. Augustinai- ( 
Čius, dr. J. Vitkus ir kiti, at-1 
sižymėjusieji uolumu studijo-' 
se, t ui nerašo ant juodos len
tos lietuviškos gramatikos Ii- j 
nksninvunų, neduoda nei lie
tuviškų diktavimų. P. Gudas

Valparaiso universitetas ta
rp 1903 ir 1923 m. buvo mū
sų moksleivių judėjimo cent
ras. Ten važiavo lietuviai iš >iau nelietuvina surusintų 
visų plačios Amerikos kraš- arba sulenkintų lietuvių mok- 
tų. Buvo tikra ir didZlausia sleivhi pavardžių, neskaito nei 
mokslo darin iui te Amerikos 
lietuvių taria*.

4
Dabar minėta mokslo įstai

gų visai kitaip atrodo. Lai
kas viską permaino. Į pietry
čius nuo auditorijos namo, ga
tvės užpiltos juodžemiu ir ten r*U03a kitataučiams anglų kal- 
vasaros laiku žaliuoja žolė. ba aP^e t»ietuvų. Z. Jankaus- 
Ne visiems šios mokyklos alų- kas neparodo gražumo savo 
mnams yra žinoma, ypač, ku- rankos rašto. Dr. Safranaus- 
rie toli gyvena, kad ant mo- kas nesivaro, kad tapti “tri- 
kyklos kalnelio jau matosi tik P^ex baccalaureus”. Dr. Miko- 
šimtmetiniai ąžuolai. Jau nė- laitis 3a« reniai išvažiavo to
ra “Old College Building”. 11 1 Naujų Angliju, o dr. Sta

tau nėra ir “East Hali” na- nkus .iau magnatas Pbiladel- 
fco, kur pirmiau buvo stuvten- pl»M Brenžai laimingi ban- 
flfių dormitorius ir daugelio kininkai Chicagoje. Kun. P. 

lietuvaičių studijavimo kam- Juškaitis nemokina Lietuvos 
bariai. Jau minėti namaf se- istorijos. O aš sugriebiau Ruo
niai nuversti. Nesimato jų jo- S(> l^ko parašyti šį stralpsne- 
kių liekanų. Kiti mokyklos H i §1 dienraštį apie “Alma 
namai tebestovi ir yra gero- Mater

ilgų klesiškų referatų. P. ši- 
vickis neskaito prelekcijų a- 
pie Luther Burbanko “trik-

Knyga Priešams 
Atremti

Šiais sugedimo taikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažny 
čiai. Visokiais prasimanymais, 
iškraipytais faktais bedieviai 
Jų kuojuodžiausiai piešia. Nei

sus

Jau oratoriai dr. A. Striko- 
lis ir dr. P. Klimas neorato-

■‘•'f"'*: * 
l-
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SKULPTORIUS RIMŠA
ATVYKSTA Į AMERIKĄ

Jo medalių paroda bus čika 
goję, Pittsburghe ir 

New Yorke

Švedų Amerikos Linijos mo 
deroiškuoju motorlaiviu Ku- 
ngsholm gruodžio 7 d., išplau
kė iš Gotbenburgo, skulpto
rius Petras Kimša, taipgr ku- puola Katalikų Bažnyčių »r 
rtu važiuoja dr. A. Račkus,
Cbicago, III.

Skulptorius RimSa norįs pi
rmoje eilėje surengti parodų 
Chicagoje, o paskui Pittsbur
ghe ir New Yorke. J Ameriką 
skulptorius vežasi apie 80 me
dalionų ir medalių. Kartu su 
medaliais jis vežas porų mo
delių, iš kurių Chicagoje at- 
liedinsiųs naujus kūrinius.
Skulptorius P. Kimša vyksta 
į Ameriką kviečiamas dr. Ra-!KnyK°.ie yra trys 
čkaus, išvyko iš Lietuvos per

sąmoningų katalikų jie pri. 
verčia nutilti dėl to, kad ka

labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė

talikui trūksta žinių apie Ka- su stipriais kietais viršais, su 
talikų Bažnyčių. Kur gauti persiuntimu kaina $1.90. 
tų žinių, faktų! “DRAUGO” KNYGYNE

“Draugo” knygyne vra 
knyga, kuri padės kiekvienam 
katalike: atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji

neBokit vergais 
NEVIRŠKINIMO 

knyga, tai “Bažnyčios istori Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jusja” parašyta kun. Aleknos.

žcmlapiai
tekste ir spalvuotas žemla- “Turlu padėkoti už Triner’s Blttei 

Vyną. Ruvlrš metų laiko turėjau bė-
’ ’ ‘ L” dos SM nematiniu — ką tik valgiauKlainėdll Švedu garlaiviu. Jei P1S P8'6* i^UAga Kelių Šimtų | gaeal darydavos viduriuose Tris sa- 

v J l r> • . . ... n 1 valtes &lKai pamačiau jūsų skelbimą,gu sk Rimša daugiau parodų puslapių. Kaina uk <->c. va- nusipirkau butelį, ir nuo paties pir-

kai modernizuoti, padabinti ir 
pagražinti.

Porter apskričio teismo na
mas Valparaiso sudegė ir da-

Gėlės iš Ilauajų salų atgabentos į Chicago per 48 
valandas. Jos buvo* atgabentos orlaiviu China Clipper.

DĖL LIET. LAISVĖS PASKOLOS BONŲ PRATĘSIMO
Prinokę Lietuvos Laisvės tos pirkimo ir iš Lietuvos iš-

gu sk. Kimša daugiau parodų 
Jungtinėse Valstybėse neruo- dinasi, už 75c. nusipirkęs 
štų, tai į Lietuvą mano grįž- “Bažnyčios Istorija”, rasi joj 
ti po pusės metų. ! užtektinai faktų atrėmimui

Kartu atvyksta Aldona Brie‘ bedievių zaunų ir tuo pasiro 
dytė, smuikininkė, kuri buvo Įdysi sąmoningu kataliku. Rei- 
nuvykus dalyvauti praeitų va- kalaukite “Draugo ’ Knygy- 
sarų Pasauliniame Kongrese n©» 2334 So. Oakley av., Chi-

Ten, kur Lietuvių Mokslei- bar jau yra atstatomas. Man,. pasįoios bonai yra išperkami vežimo kontrolė. Tai valiutos Kaune, Berta Mikalovski, abi cago Ui.
vių Literatūros draugija lai- arti gyvenant, tankiai atsitin- 
kydavo susirinkimus penkta- ka reikalas nuvažiuoti į Val- 
dienių vakarais, jau vasaros paraiso teismo butą ant vadi- 
metu tik graži žolė žaliuoja, namo “eliange of venue from 
Jau nėra ten to visoms žino
mo trečio kambario. Jau nėra

(amortizuojami) kaip Lietu
vos Finansų Ministerijoje Kau 
ne, taip ir Lietuvos Pasiunti- 

jnybėje Vašingtone. Tose pat 
i įstaigose yra daromi ir Lie-

v. . . . . . Nuvažiavęs, Valparaiso jau tuvos bonų pratęsimai ilges-
šioj mokykloj nei lietuviškų nernaįau seni0 o p Kinsey, niam laikui iki 10 metų, tai 
k esu, negir ėti ten nei vie- kurjg anajs laikals daug kai- yra iki 1945 metų. Už pratęs- 
no lietuviško žo io. Namas, b6davo valgyklose apie bul- tus bonus ir toliau bus moka- 
jUJ i- T ie*'mn* mo. s eiyili ves ir valgydavo obuolius, ei- ma 5 nuoš. metinių palūkanų.

• nan\ bU_ damas gal^atviu- Žiūrint i Yra pagrindo manyti, kad
vo siunčiami y ai visi me- ž;nomas vietas ir mokyklos didžiuma bonų yra užsilaiko- 

namus, rodosi, dar vis mato- ina Amerikoje, o mažesnioji 
si H. O. Brown, ir visų myli- bonų sumos dalis yra pateku- 
mas O. P. Kinsev. Bet jųjų sį j Lietuvą ir kitus kraštus.

Jau kun. H. J. Vaičūnas ir jau nei dvasios nėra. Taipgi, Palyginus pratęstų bonų sumą 
dr. A. L. Yuška nenueina pas žiūrint į tae-yietas, kur šim- Lietuvoje su pratęstų bonų su

rikos ir daugelis Lietuvoj lei 
diamų laikraščių, jau baigia 
griūti.

Lake county”.

kontrolei veikiant, vienas ki- turistine klase, Antanas Kau 
tas Amerikos lietuvių jau pa- (eis į Boston, Mass., Anelė Si 
sisknbino skųstis, kam, girdi, manavičiūtė, į Chicago, 111. . 
Lietuvos muitininkai klausinė- Mykolas ir Nikodemas Rada- i 
ja apie į Lietuvą įvežamus ar vičiai į Chicago, III., trečiąja ! 
išvežamus pinigus. Valiutos klase. Taipgi grįžta B. Jurge- , 
kontrolė įvesta Lietuvos fina- lienė su sūnum Vytautu, kap. i 
nsams apsaugoti: Lietuvos Ii- Jurgėlos žmona. Laivas at-■ 
to pastovumas yra Lietuvos plauks į New Yorkų gruodžio i 
gerovės piliorius. Nėra tat iuėn. 16 d. į uostų): Pier 97, l 
pagrindo tokiems turistų sku- gale West 57th St., New York, I
ndams, reikia tik suprasti to
kio patvarkymo svarbų tiks
lų. Jei Amerikiečiai būtų di
džiuma savo bonų pratęsę, o 
neskubėję juos į dolerius pa
keisti, tai ir Lietuvos Iždui

N

Kinsey prašyti lietuviškų kle- tai lietuviu mokinosi, rodos, ma Amerikoje matome didelį *šiais metais būtų buvę daug
sų ir lietuvio mokytojo. Jau dar vis girdisi lietuviu moks- skirtumų: pratęstų bonų nuo 
dabartinis vargonininkas V., leiviu balsai. Dabar jų nei vie- gimtis Lietuvoje yra 4% kar- 

no Čia nėra.Greičius, dr. S. Biežis, kun. tus didesnis negu pratęsimai

lengviau.

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir

mo pnėmtnio netnallmas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Corabs."

JM Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito. nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, dideilo nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75 
2? Jėzus Mano Pagelba, dideliounis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis. baltais viršeliais, kaina .................. 75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ............................... 50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais ......... 40

____  7. Mlaldų Knygelė, juodais viršeliais ............................ 1.00
. a ’t V-T o, ’ i 8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65 
S. A. L. Liet. ucyr. vedėjas g Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75 
------------------------------------10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25

11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab........................1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.............1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina----- 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina,-----1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ................................ 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais......... 1.50

VI. P. Mučin&kas,

Pranešimas
ĮVEST SIDE. — Moterų S- 

gos 55 kp. priešmetinis susi-

Paskutiniai lietuviai stude- 1 Amerikoje.
ntai, apleisdami šią mokslo' Ką tai reikštų! Manyti, kad judintų .Lietuvos Laisvės Pa- metams ir kiti svarbūs reika 
įstaiga, uždarė duris savo mie- Lietuvos žmonėms pinigai bū- skolos bonų. Lietuvos Pasiun- jaį reikės aptarti. Taipgi pra- 

(Tęsinys nuo 2 pusk) |,(> knygynėlio. Danu lietuviš- tų mažiau reikalingi negu a- tinybė įtikinančiai ragina kie- gOme visų nesivėluoti. 
sitikėkite savo vadovybe. Mes kl? kny^ buvo atiduota į mo- merikiečiams, negalima. Vei- kvienų bono turėtojų pasirū-1 Kp. Valdyba
budėsime pavasarinlnkijos ju- kykl(ys knygyną. Vėliau moky- kiaušiai tai reiškia, kad Lie- pinti savo visus bonus pratęs-1
dėjimo sargyboje ir su visos klos knygynas sudegė, sudegė tuvos žmonės geriau suprato, ti keleriems metams,
katalikų" visuomenės vadovyoe 8JWu ir HetaviSkos knygos, i jog bonų pratęsimas yra vie-
pasistengsime tinkamai a,Uk. | Oaila, kad tns visos knygos ne nas saugiausių ir pelningiau.

MES EINAME
KELIU

TIESIU

rinkimas įvyks šį vakarą __________________ ___ ____ _____ _______
Yra manoma, kad pas Ame- grUOd-/Jo 10 d. Visų narių pra 16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ............................. 1.00

rikos lietuvius šiuo tarpu yra §ome būtinai dalyvauti. Bus
dar yra 200,000 dolerių, nepa- rinkimas valdybos sekantiems

17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais .......... 1.75
Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne

daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

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

Lietuvos Pasiuntinybes
ti savo “pareigas ir apie visa ,)nv0 a«*iotos i kokių lietu- šių investmentų; Lietuvos žmo w .. S*3™“

laiku Jus painformuoti. vi*! • istai»* Ten ,™TO dauK taiPgi labia*1 a«autė . d
naudingų, retų knygų. Buvo riausybės paraginimų bonus 1935 m- gmodžio mėn. 5 d. 

^^6ių atidarymo kalbų baig- Kudirkos, Vydūno, Maironio, pratęsti, kad perdaug neap- -------
savo žodžiais, kuriuos esu gern0, žinomų pa- sunkinti Lietuvos Iždo šiais Vienas laikraštis skelbia^

^^^sakęs praėjusiais metais vi- triotų raštai. metais. Lietuvos Laisvės Pa- kad Italijos Ii Ducas Musso-
Virš Tninėtn mnkvkTa cnte? iskolas born* ^pirkimas šiais lini prašo moterų paaukoti sa 

7 | metais ištikro Lietuvos Iždui, vo šliūbinius žiedus karo tiks-
I

buvo didelė našta. Labiausiai lams. Ar jis tiktai neužsi- 
dėl šios priežasties Lietuvos trauks kitų karų ant savo gal- 
Vyriausybei teko įvesti vie- vos tai darydamas. Moterys 
niems metams svetimos valiu- tebūva savo vietoje.

LITTLE BUDDY

įsakęs praėjusiais metais vi
suotinėj ‘Pavasario’ Sąjungos 
Konferencijoj ir kurie yra at
spausdinti š. m. “Pavasario”
1 Nr., būtent: “Pavasarinin
kai yra grynai kultūrinis ka
talikiškai tautiškas jaunimo 
judėjimas. “Pavasario” Fa- roerikos lict’r'*’i irtl,rii<>s- Da' 
deracija, kaip organizacija, bar lietnv1’’ iSei‘
nesirifa su jokiu politiniu ju- >» ’Wre “»»«*• 
dėjimu. Pavasarininkai yra ir n*° moksl° mokyklų, 
bus geri tautos sūnūs, ištiki- šiandien gal nerasi nei vie- 
mi valstybei piliečiai. Jie lo- noR didesnės lietuvių koloni- 
jaliai atlieka ir atliks visas jos Amerikoje, kur nebūtų gai
šavo pareigas valstybės ir tau , Įima rasti lietuvį eks-valpa- 
los atžvilgiu. Ir jie tik vieno 1 raisietį. Taigi buvusiam val- 
iš kitų reikalauja: netruftdy- paraisiečini malonu prisimin
ti jiems gerų darbų dirbti, t. ti tų įstaigų, malonu atsimin- 
y. auklėtis ir lavintis karau- ti jos prietelingns vedėjus ir 
kiškoj ir tautiškoj dvasioj ir idealingus, entuziastingus 
savo darbais ugdyti krašto ge- draugus. Valparaiso univeTRi- 
rovę”. -tetas suvaidino žymų Ir svar-

... .. j. a bu vaidmenį Amerikos lietu-(Kalba perspausdinta iš ‘Pa * '
vasario’ š. m. lapkričio 13 d. |Ti’>
21 nr ). ) Adv. N. Valaktna .

kė neįkainuojamą progų Ame
rikos lietuviams pasiekti au
kštesnį mokslą. Minėta moky
kla jau pasilieka tik dalis A-

7hl>r«v, Buooy
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Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti: 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-, 
MU, kviečiame jos atsineSti 
gavo problemai ir savo BIZNĮ' 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank

19th PI. and Halsted St. 2

S?- - &ULP--
OOHC. 
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Millions prefer it to . 
^^^r^mayonnaise-

O Miracle Whip ]g differttti—deli- 
cious! The time-honored ingredi- 
enta of mayonnaise and old-fash- 
ioned boiled dreaaing are combined 
in a new, skili fui way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefa recommend for ideal flavor 

and smoothneas - in 
the Miracle Whip 
beater that’s txclu-
stM with Kraft.

By Bruce

L

Niy TfeETH
Syėpped ow

MV TC^GUE n
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2MIŲ-2INELES
Sugrįžo iš tolimos kelionės.

Ona Cernauskienė, 4137 So.
Artvsian avė., sugrįžo iš Eu
ropos, kur aplanko septynias 
valstybes. Jį yra sena Aušros 
Vartų parapijos parapijonka.1 
.Jos vienas sūnus Viktoras y-1
ra kunigas, Visų Šventų įui met automobilių paroda ir ga-

ta. Niekšas savo piktadarybę 1 
atliko iššokęs iš jėlos.

Nušovė nekaltą žmogų. Prie Į 
! 2000 lJneoln avė. policmonas 
buvo susiėmęs su trimis plė- I 
šikais. Polivmonas šūviu su
žeidė vienų plėšikų, bet kartu 
pataikė į jaunų šoferį, 22 m., 
ir tas vietoj mirė.

Du rekordai. Cliicagoj šie-

“CALL FOR MR. BlNGCy

UMY (S IT YOUftC 
agauaj -

a*op Jky OtPic'r 
yoo OsOse wr 
00 m P V 0CAV 
NesTeitoM aS 
t Toto vou?

Prancūzijos didžiulis orlaivis, kurs guli plaukti ir ant vandens. Tasai orlaivis 
iš Prancūzijos miesto liordeaux išlėkė i Afrikos kolonijas. Iš ten lėks per pietini 
Atlantikų aplankyti Prancūzijos kolonijų Amerikoj.

CAtjJ

TOK.

w5S»

OCltY'jGE (T UA6 
euce Tms- tmckc 
(JAS AtdomCR pecAY 
©A) "fMC CaO. Urttf’, 
AVtHOOOH x k)KS uf 
t/BU CM&Y. AS 
USUAU - AMO AS«Xta

ockl.it oas 
Aicrr my

(T QAS
May.

JIvijų parodu buvo gausiau la
nkomos, negu bet kuriais me
tais praeityjo.

rupijos vikaras Koselande, o 
antras sūiyjs Vincas yra taip
gi kunigas, Tėvų Marijonų Ko
ngregacijos narys. Dabar ji
sai yra Rymo ir ten siekia 
augšto laipsnio moksle — do
ktorato.

Ona Černauskienė- su sūuu-

grūmos klausytojuje. Esu tos kia rusų kazokai garbindami 
nuomonės, kad tose valstybė- praeities cariškos Rusijos di- 

Lapkricio” 29~d., Carnegie se» kur tautinis susipratimas dybę. Pabandykime! Juk 
Hali Ne\v York monaremstų nelabai dar išaugęs, o rusų mums reikia Vilnių atvuduo 
kazoku choras turėjo savo ju- nionarchizrnas ten dar kiek ti, prieš vokiečius atsispirti, 
biliejinį 3000 koncertų. Daug tui'i prieglaudos, tokie kazo- išeivijoje patriotizmų auklėti 
talpinanti svetainė sutrankė kų koncertai yra, valstybiniu ir jį palaikyti ir daugybę kitų 
tiek
buvo kimšte prisiKiiusę. x>eai- *“* *7* “"*“'**. t'“ j gelis esųs sveikesnis, negu bu
sižiūrint, kad žydų spauda iš nkai lr kt. tautos žinodamos suiie dejuodami, spaudoje po-

KAZOKŲ CHORAS KADiO
Šiandie 7 vai. vak. užsista-

mi Vincu yra buvus Lietuvoj,!^ au, WG(is
aplankė Vilnių ir po «» vyko smagiai valam!l( pra!ei.
j Rymų. Suėjo su tonykJviais beklausant smagių dainų,

... ...... l- . x • • i x t • . ^lietuviais, matėsi su kun. L.c klausytojų, nei stovinčių su.net.niu, labai nesveiki. Uz svarbių tauta, ir valstybe, du-, ,*•„ Uabar w ;)rau.
,-o kimšte prisikimšę. Neat- <«i vokiečiai, rusai italai, le- rbų atlikti. Nieko nepadary- ’ „eml bu.

gražios muzikos ir juokų, tai
pgi įdomių kalbų bei svarbių 

t . pranešimų. Šį sykį dainuos
principo' pasireiškė prieš lan- labai var*o koncertų pro- lemizuodami, pamokslus Naujosios Gadynės choras ir
kymųsis į šį koncertų, prisi- gramus, kad nesiveltų sveti- darni, teorijas įvairias gvilden ,, §ubui
mindama caro laikais vartotas ,nd kompozitorių kūriniai ir darni kaip jaunimų prie >avęs ,
kazokų nagaikas ant žydų nu- kad > nenuodytų kokiais palaikyti ir t. p. Patys mato- i Kandidatai į militarę osa- 

vienas kitas žvdelių 11018 nepageidaujamais tautai me, kad tas visa lieka popie- deimją. Chicagoj sausio 4 d

"t—
AdOY Foe-Urtjnt MAM€ *>0 0S€ (S 
dUo 01RP 0MO aidams iMAS ©ccuJcsį

po vadovyste J. Steponavi- 
čiaus išpildys daug rinktinių 
dainų. Šios dainps bus sujung
tos >u gražia muzika, juokais 
ir įdomiom kalbom. Kalbės

-A

Smalsuolių vis-gi matėsi. Lai- “pelėsiais”. Tam reikalui y- ryje keletos asmenų perskai- ivyks kvotimai kandidatų
ke koncerto buvo teikiamos ra išleidę eiles įsakymų. Šia tyta ir pagalvota, platesnės United States Navai Acavt- dr. A. Juozaitis, D.D.S., daly-
nuo Metropolijos rusų monar- proga reikia ir mums pagal- masės nei nepastebi. in>' Annapolise ir United Sta- vaus juokdarys Galis Kepurė,

i • a i votį tiDic koncertiniu nroimi- , tęs Alilitniv Ac&iioiuy o Ih» to proięrumo vetiejns J.chistų dovanos, vainikai, nu- votį apie Konetūmių proeia prisJLlueIuune tuos ,ai. J .... i * J .

r?

kėjimai ir t. p. Kazokai už n»Į turinl- Reikėtų visus tuos
tokį širdingumų atsidėkojo veikalus, kurie pesimizmu per jaįuuojaut ašarose akys
publikai užgiedodami “Slav- įsunkę mesti lauk, o dainuo- sruveuo> nie8 prisimename, 
šia, slavsia, naš rusklj car” tik tokius, kurie žadina pa- kuoniet dainuojant “Pabus- 
ir komp. Švedovo sukurtų ka- triotizmų, karingumų auklėja, ar pasauli, mes be
zokų istorinę poemų su liim- kelia prie darbo ir t. p. Rusai

kus, kuomet “Kur bėga šešu-
Pointe. Kandidatai bus ima- A. Krukas patieks daug įdo
mi tik iš Penktojo Kongresi- mių žinių ir pranešimų ir vi- 
nio Distrikto, t. y. tarp 12-tos suonieniškų veikimų bei iš pre 
ir 22-ros gatvių ir Chicago u- kybos srities. Todėl reikia ne
peš ir Cliiton Park avė. Tai i pamiršti pasiklausyti, 
yra kongresmano Sabatiio di- Rap. WGBS

formuotus kazokus sukėlė to- Ule prie ko tas privedė. Nors į toliau? Literatūros tam yra, 
kias ovacijas, net šiurpas pa- likusios caio giminės iš ^fcl",tik reikalinga mums savų “ka 
gavo tuos, kurie ir ne rusai, blaškiusių kazokų būrių bal- : jjokų”, kurie žadintų apsnu- 
Buvo momentas ašarom api- tosios gvardijos ir sudarė po-|(Įusj įr pelėjantį grynų tauti- 
piltas ir rusų tautos tragedi- chorų (pirma buvo vienas nį patriotizmų. Rusų kazokų 
ja susijusi su senovės prisi- didelis, dabar pasidarė du: su I vos keletas desėtkų pajėgia 
minimais pavirto į neaprašo- dirg. Potapovu ir M. Žarovu'j^ vįg^ pasauly besibastyda- 
mo ūpo ovacijas: verke mana,.— dabartinis) pradžioje fiua-

1936 inet. ‘Židinio’’ kaina PLATINKITE
dar atpiginta ii metams kai- ...........
nuos tik $7.00, pusmečiui $3.50
Studentams ir moksleiviams: 
met. $5.00: pusnį. $2.50.

Adresas: ‘' Židinys ’ Kau
nas, Laisvės AL 3b. Lithua- 
nia.

“DRAUGĄ

Kidiieys Mušt 
Clean Out Acids

The only vey your body can clean out 
Aclde and poleonoue weatea frstn your 
blood le thru h icilllton tiny, detlcate Kl.l- 
ney tubee or flltere, būt bavare of chanp, 
(Iraatto. lrrltatlac druga. I( tunctlonal 
Kldney or Bladoer dtaordera mukę you 
Buffer from OettloC Up Nlgbta, Nervoua- 
neaa, Les Paine. JBackache, Člrclea UnUer 
Uyaa. Dfulnaah Rheumatic Pelne, Aeld- 

Stnąrting or Itching. Be

KAS DAROSI DABAR 
LIETUVOJE?

Kokie rūpesčiai jų slegia ir 
kokiais keliais eina jos inte
ligentija bei visuomenė?

Jūs rasite atsakymų, skai 
tydami mėnesinį, iliustruotų 
kultūros žurnalų ‘ Židinį”, ku

high
sveikatos stovyje. Gruodžio 14 
d. reikia atsilankyti kongres
mano Sabatiio ofise, 10 So. La 
Šalie St., kambarys 1424.

Trūksta $110,000. Cliicagos 
Community Fund yra pasiry- 

surinkti $3,200,000. Ikididelę monarchistų išsis- ris , įetuV(M; h. Anierikos
verkė patys kazokai. Tai vie- nsavo ir dabar skaitosi glo- klaidžiusių liekanų gaivinti, , U sunuy pasieks dar trūksta, telig(iritįškos |įetuvių visuouie- 
nintėlis rusų monarchistų gai | bėjai s, bet jau vėlu. Ypatingai j mes, ačiū Dievui, turime dai- $110,000. , | nes remiamas gali objektyviai
vinantis eleksiras, kuris lai- svarbu via piogiamų turinys ningojo jaunimo tūkstančius,' Pervėrė merginų. Lillian Jo- ■ informuoti savo skaitytojus 
ka.-5 nuo laiko primena jiems mūsų jaunuomenėj. Jei rastų- tik duokime jiems kryptį ir:hnston, 38 m., grįžtant iš da- viso krašto reikalais. Del tei- 
piaeitį ir teikia viltis si pas mus toks choras, kurs palaikykime jų žygius, neil- jrbo 5 vaj ryto prįe namų 63S 1 singos ir objektyvios informa-
jaus. Amerikoje sisteniatingai demonstruotų mums Vytauto gaį trukus mes tautiniai atgy-',E 5G st buvo 1Miį]įu perver-: cijos “Židinys” yra daugelio
jie lankosi gruodžio mėnesy- dvasių, Valančiaus, Basanavi- sime ir sustiprėsime, mūsų a-j________________ t------------ 'mėgiamas ir skaitomas
je, jau keli metai iš eilės. čiaus, Kudirkos ir t. p.,'tik- kyse išnyks ūkanos ir pradės

Turint jų programų turinį rai susilauktų panašių ovaci- šviesti šviesi patriotizmo sau- 
omenyje, kurios garbina carų jų iš visuomenės kaip sušilau- lutė. J. Žilevičius,
ir jo didybę, pradžioje šio cho- ..................
10 pradėjimo koncertuoti, Lie- Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
tuva, Latvija, Estonija ir kt., Kurie Yra Toli Keliavę

nu 111-

RKEUMATISM
Psiib- Agnny Starta To Luava in

24 Hours
Happy Days Ahsad ’for You
Thlnk of lt—how thla old world 

does make progresą—nov comes a 
prescrtotlon whlch is known to ptaar- 
maclatH us Allenru and wlthln 48 
tours aJter you start to take thls 
awlft actlng formula paln, agony and 
Inflammation caused by excesa uric 
ccld has stnrted to depart.

Altenru does Just what thls nulico 
t ays |t wtll do—lt is guaranteed. You 
can get one generuos bottle at lead- 
Ing drugsfores everywhere for 85 
centą and lf lt doesn't bring the Joy- 
bus results you ezpect—your money 
uhole heartbdly returnsd.

ity. Uurnlns. Bmąrting or Itchlng, Bon't 
take obancJa Uet tba Dootor'a guaran- 
teed preacrtptlon rnlled Cyetei (Sies- 
Tek). Worka faat, aate and aure. In 48 
houra lt mušt brlng new vltallty, and Is 
(uaranteed to flk you up In one werk or 
money back on return of ampty pąckage. 
Cyatea coata only 9c a day at drugglata 
and the guarantee proteeta you.

kaimynės valstybės jų neįsi
leido. Kuomet jio 1927 m. at- 
vyko Lietuvon, jiems buvo lei
sta dainuoti tik tokias dainas 
ir giesmes, kurios nemini caro 
ir monarchijos; Kaunas visiš
kai neįsileido, tik Klaipėdoje 
turėjo porų koncertų, kitais 
metais Kaunas irgi percenzu- 
ravęs programų, įsileido juos 
kaipo meno šedevrų vyrų cho
ro srityje. Atsimenu kaip Klai 
pėdoje rusai panašiai kėlė 0- 
vacijas, o kai kurios rusės 
isterijos pagautom alpo. Gyve
nime neteko matyti tokio jhi- 
blikos pagavimo laike koncer
tų kaip teko matyti Klaipėdo
je ir <htįvadiniu laiku Carne
gie Itall. Nėra geresnės pro-- 
pagandos kėlimui rusų monar
chinės dvasios kaip šis choras. 
Turint omenyje, kad šis cho
ras yra skaitomas geriausiu 
vyrų choru pasauly, kuris 
daug atidarė naujų efektų to
je srityje iki šiol nežinomų, 
kuomet sujungiama aukščiau
sios rūšies menas su Įiatrio- 
tiznui, galima suprasti kokį 
įspūdį palieka jų koncertų pro

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Phone 
PROspeet 162 8

i

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Tel CANal 0367

Bes. PROspeet 6659
Res. and Office 

2359 S. Lcavttt 8t. 
CANal 0796

DR. J. J. KOWARSKAS p- STORIS
I.

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “ KELIONĖ APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
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.

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

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje. Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancū7xijoje, 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 priruoštų laiš
kutį tuojau* siųskie mums.

Čia nuplėšti
Gerbiamai “Draugo" Admtnlatracljal:

Siunčiu s« Šiuo laltku |................ už kuriuos praėau kuograičlausta
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VT8K. P. P. BUČIO KELIONĖS — >1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A PAULIUKO — 3.00

arba:
Siunčiu >3.60 ui kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių kuygus.
Mano adresas:

DR. VAITUSH, OPT.
LIE1UVI8

OPTOMElKiCALLV AKIU 
SPECIALI STAS

Palengvins akių (terūpimų. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, norvuotu- 
rno, skaudamų aklų karėt), atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 

I das. Speclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Kainos piginu kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

PHY8ICIAN and SUItGEON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFFICE MOUR3
2 to < and 7 to 9 P. M. 
bunday by Appolntment

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 8OUTH HALSTED STREET 
Rszidencija 6600 So. Artealan Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet t Iki > ▼. vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI:
J Offivi Tol. HEMiock 4s4s 
' R<s l ei. OROvehlll 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

I. DR. J. J. SIMONAITIS
1 2423 W. MARQUETTE ROAD

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Vai. 2—4 ir 7 — 9 vak.

Ketv. ’r Nedaliomis susitarus

Ofiso: Tel. LAFayotte 4917 
Rea: TeL HEMiock M86

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidenitjoa Ofisas: 2656 W. 69th St
Valandos; 10*12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėllomls pagal sutari

Vardas. Pavardė

■Street

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo »- 
kių ir pritaikymo akinių

I

: DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

L2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
irai. vakaro. Neddliomis nėra 

< įkirtų valandų. Room 8.
Phone CANal Q523

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAI »r CHIRURGAS 

4645 S0. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutari)

Ofiso telef. BOUlevard 7 820 
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso Tel.. PROspeet 6376 
Res. Tel.: HEMiock 6141

Reald.; 2616 W. 69th St.

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

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

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

VaL: nuo • Iki I vakare
Berodoj pagal gutartl

Tel CANal 6122

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 
Soredomia Lr Nedėliotnis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

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

Nedėllomls pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5912—14 
Res. VICtory 2 34 3

DR. A. J. RERTASH
Oftao vai. nuo l->; nuo >i»->:30
756 WEST 35th STREET

ĮTAIKŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL DR. MAURICE KAHN
OFI8AB

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. TLL.
Telefonas MIDvrsv 2««o 

OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 vai. ryto, nuo 2 IKI 4 

vakaro Ned«llom|a nuo 10 Iki 12
Ir nuo v Iki B:«• vai

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARds 0994 

Ites.; Tel. PLAaa 2406 
Valandos:

Nuo 1B-23 v. ryto; 1-2 Ir 7-8 v. v 
Nedaliomis nuo !• IMI H dlea^

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSUINAS
GYDYTOJAS lr CHIRUItGJ

2158 W. CERMAK R(
Vai.: «—4 lr 7—> vai. va

Ketvergala pagal sutarti
RES. 2136 W. 24th ST 

TnL CANal 0403

DR. F. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.,‘ CICERO, ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-8 vai. 

2147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sared. ir Subat. 3—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayetle 57 93 
Naktimis Tel. CANal 0402.

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

Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėliotnis pagal sutarti

Phone Hanloek 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenug

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

Tel. LAFayette 3051

OR. A. J. MANIKAS
(lydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 
t k 3 popiet — « Iki >:f» vak. 

Nedėllomls nno 11 ryto Iki 1

ockl.it


Antradienis, gruodžio 10, 1935 PKXPCF3CB

kūrinys, parašytas Steponai- laikoma Triduum. Gerb. mūsų

NAUJOSIOS ANGLUOS 2N0S
Čio o muzika Žilevičiaus. Lau
kai me.

WATERBURY, CONN,
BBNDLERIS - SKRITUL 
SKIŪTĖ BUTUOKTUVtS

Studentai rengiasi statyti 
Baaaraa pa&ibftigė 'scenoje naujų trijų aktų ko

šimais dienomis mūsų basa- medijų “Bedančių bėdos’”. Pa
ras įmsibaigė. Turėjome tiktai rašė tūlas Dėdė Jonas. Statys 
dvi dienas. Žmonių perdaug imu kada nors žiemų.
šia nesilankė. Oras nekoks bu-1

klebonas kun. J. Kuras, pa
kvietė gerb. kun. Abraauuti 
pamokslus sakyti ir pamaldus 
laikyti.

Rytmečiais 7:30 vai. šv. Mi
lto* buvo laikomos ir sakoma 
gražūs ir įspūdingi pamoks
lai. Vakare 7:30 vai. bnvo lai-

CICERO LIETUVIU M pinakae. 1526 So. 50 Ct, Cice
ro, 111.

PRIE GAHJHTTDIGUMO
DARBŲ!

kaliais ir pats darbuotojus 
, nelaimėje, varge pašalpos ne-

CICERO, ILL. — iš prie
žasties 40 valandų utluluų mū-

Tai įvyko pereitų trečiadie
nį lietuviu Šv. Andriejaus pa

sekme iš kunigų ir kitų daly
vių reiškėsi Dievo ir artuno 

komi Mišparai ir pamokslas meįĮg .Tai ženklas lietuvių tau 
vo ir per Padėkos šventę, daug > Neužilgo išeis iš Šv. Juozą taipgi sakomas. tos vargšams. Rei-
vestuvių ir šiaip šeimyniškų J» parapijos spaustuvės Dėdės Sekmadienį ir pirmadienį ka|inga visuma lietuviams, o 
....ažiavūuų trukdė buaaro pa J«m> parašyta komedijėlė ‘To* buvo išpažinties klausoma, lai vw»e "katalikams daugiau lasuv

rupijoje, Xew Britam. Bažny- sigekhu^ q štštadienio vaka- tis rašo granatų in krajų’. Pa bai daug svetimų kunigų at-, bdaryb^, reikalu rūpintis Kad 
via buvo pilna ir šliūbo apei- re turėjome va- rsiduos po dešimtukų. Kas no- važiavo pagelbėt. Antradienio va « g(u ar ^natvėj varg-
gos buvo kuogražiausios. Bu- Ralienę, kurioj irgi mažai žino, gali gauti pas kun. Knpų rytų visi mokyklos vaikučiai «- »-■ • *gos buvo Kuogr 
vo daug svečių iš visos Nau nių buvo — iki 150. Priešas- 
josios Anglijos. kilią davė tis g#, k^, Padakoa Jve_
knn. kleb. Antanas Vaškehs. nK j, kiw |1<rvažll>lal ,,

Waterbury.

Jam asistavo gerb. kuli. Va- vakarų kitoj salėj. Gaila, kad
Visi Waterbury dabar gerai 

dirba. Lietuviai matyti džiau
giasi, kad beveik visi dirba. 
Gal Dievulis duos, kad šįmet 
bus linksmesnės Kalėdos.

lantiejus kaipo diakonas ir parapijos vakarieBa buvl> „
aubdiakonas. Ceiemonijonie- j)atį vakarų. Rengėjai priva- 
rimu buvo kun. Uladeekas. tiskų vakati.,ių ,„ė,M

Muzikalį programų aut var- ti tuo pačiu laiku kaip para- 
gonų atliko varg. Kazys Žal- piju. Reikėtų geriems žmonė- 
nieraitis. Pagiedojo radio ar- ms susirūpinti, kad nekkiud- 
tistė ir vietinės katedros gie- žius parapijos veikimams. Mi- 
smininkė lietuvaitė Ona Ku- nėtasis vakaras, kuris buvo 
tauskaitė. (Ji tari savo studio kitoj salėj labai pasisekė ir 
kur duoda'lekcijas dainavimo matyti, kad rengėjai jau iš 
ir giedojimo. Mokykla yra kalno rengėsi. Tai perdaug ne- 
I lie Šv. Juozapo katedros), j galima kaltinti. Bet gerieji ka- prie Parochial League Basket-

priėmė šv. Kotu unijų ir iš
klausė šv. Mišių.

Didelį įspūdį darė graži ir 
tvarkinga procesija, kuri įvy
ko antradienio vakarų tuoj po 
Mišparų. Joje dalyvavo daug 
kunigų, tarnautojai baltai pa
sirengę, mažytės mergaitės, ba
ltai pasipuošusios — jos gėlesVaikučiai turi lankyti mo-

kvkl, šeštadieniais data, kad benhnkLi ir
suvaino atidaryti (visos Wa 
iY-----—-1—xi__ prieias-tebario mokyklos 
ties paralyžiaus).

iš

Taipgi dainavo Mis. Nurauni. 
M. Lopatto iš Wilkes-Barre, 
giminaitė, /buvo pamergė,

L. lt. K. Susi-
ClLKRO, JLL. — Labdarių 1 kol geri laikai buvo, tai lab- vienynia 48 kuopos susirinki- 

darybės darbas galėjo palau- luas ^aB° nukeltas viena sa-
kti. Dabar jau ne. Todėl rei- Vttite vWiau’. žiuomi Prane4w’ 
ketų, kad visi lietuviai, pa- ^ai^ susirinkimas įvtks 
lapijos, draugijos ir įvairios ^žio ^v' Antano pųrap.
organizacijos atsižymėtų gai- lu°kyklos kambary lygiui 1 ▼< 
lestingumo darbais vargšų P°pi®L Mokesčiai bus priirna- 
naudai. To laukia vargšai čia nuo ihikia išanks-
mieste, ir Oak Forest prieg-^i9 “žsimokėt, nes laike susi-, 
laudoj. Ta jūsų auka, ai- šv. rinkhno “‘okesčiai nebus pri- 
Kalėdų dovanėlė ne vienam Ii- *WMknii. Randasi daug svarbiu 

dalykų, kuriuos reikės aptarti.

randa. Kol jaunesni buvome, parapijoj,

šams būt prie ko prisiglausti 
ir pagalbų gauti. *

Pažvelgsime , praeitį. Per «2ie ‘ 6k“s"‘us’m
metų metus kiek čia lietuviai 
visuomeniškai darbAvos para-

šluostys vargšo ašaras ir iš Yiršininėtas sus-inas bus prieš
nelaimės išliuosuos.

pijama ir įvairiems kitiems 
tikslams. Kiek buvo visokių 
parengimų, pramogų, piknikų J 
Kiek pelnyta pinigų! D dabar

metinis, taų>gi reikės išrinkti 
naujų valdybų 1936 metams. 
Visi nariai įsidėmėkite ateiti 
ir po narę-narį atsivesti. At
viručių nebus siunčiama.

Pirui. J. Mikolamla 
Rušt. M. Vaičūnienė

Tuo vargšai džiaugsis, kol 
gyvi bus. Jie maldaus geradė- 
jams sveikatos ir reikalingų 
jiems gausių Dievo i taionių.

To ir aš biednas ligonis da
bar gydomas dr. Atkočiūno ir 
d r. Simonaičio dėl padengimo 
lėšų, nuoširdžiai visų prašau 
gailestingumo, pagalbos, au
kos sekančiu antrašu: J. La-

ir Pašaipos klubas rengia va
karėlį su šokiais, kuris įvyks 
vakare prieš Naujų Metų die
nų. Šis parengimas bus klubo 
svetainėje.

rajam savo klebonui, kuris Adv. N. Vėsina
gražiai . sutvarkė pamaldas 
mūsų sielų naudai.

Seraatonie&ai ilgai nepa
mirš šių gražių, brangių die-

Mūsų vaikučiai jau prisirašė | "U ir visuomet bus dėkingi ge- 
kuris

talikai ir parapijortai turėtų]bąli League, city of Wuterbu- 
pasiklausti gerb. klebono ar ry.
nėra tokį ir tokį vakarų pa-

... .... ... . japijos parengimų. Tada busadvokatas Kliarensas Balanda . ..... ,. .... . . geriau ir parapijai ir pnva-buvo pabrons. kiti kurie asi- .. » ....... . i tiems, nes žmones lankosi { vi-stavo buvo adv. Juozas Ali- . ... , ,, .. ... . . . a sus ir iVaterbury yra ganasauskas iš vVaterbury, Anta- .. a • . ..lietuvių, kurie remia ir para- nas KatasevųTus.agllFAVa- .. . ...pijų ir kitus. Taigi lietuviai

o

terbury, dr. Jonas Obucho\vs- 
ki iš Hartord ir Jufozas Mor
ris iš New Britam

pavapi jonai, neužmirškite atei
ty ir jums ir mums bus ge
riau ir išvengsime nesusipra- 

l’o liažnytimų ceremonijų ] tinių. Reikia padėkoti visiems 
buvo pietūs Shattle Meadow biznieriams ir pavieriiems, ku- 
<lolf Club. Tai graži vieta. Su- rie aukojo ,kurios ir kurie su

Su didžiuoju rateliu arba 
K. of L. tai dar nežinia, bei 
būtų labai gaila, jei tymo wa- 
terburiečiai neturėtų. Kiti ma
žesni miestai turi. Ir mūsų ko
lonija būtinai turėtų turėti. 

Minstrel Show
Metinis Minstrel Show šį

met bus kada nors 1936 me
tuose, greičiausia Lincoln’s 
Birtliday arba vasario 12 d., 
trečiadienio vakare. Jau daug

‘Juzytė’

6ARY, INDIANA
Čia šiemet. American Sheet 

and Tin Plate Co. pastatė 
daug naujų dirbtuvių, bet da
rbų yra mažai. Mašinos pa
daro darbus.

Šio miesto lietuviai, kurie 
per karų tarnavo Amerikos

GARSINKITĖ3 “DRAB6E
PLATINKITE “DRAUGĄ*

IŠ KATAUKy VEIKIMO I KNEIIAN MONUMENT 0l„ INC.

sirinko iki 150 garbingų sve
čių. Po pietų ceremonijų vedė
jas adv. Ix)patto pakvietė 
šiuos kalbėtojus: kun. Valan
tieji], kun. Vaškelį ir kun. Ka
rtonų, advokatus: Michael! 
Blansfield, teisėjų Traceki, da
ktarus Pranų Aukštakalnį ir Į 
Stanislovaiti, biznierius: Skri- 
tulskį, Rinkevičių, Maitį, Wa- 
terbury ma.įorų ir Conn. valst. 
Įeit. gub. IT-iĮnų llayes, jo ra
štininkų Kelly, ir Benderiūtę. 
Visų kalbos buvo gražios ir 
visi bei visos linkėjo jaunajai 
porelei geriausių dienų. Pas
kui tęsėsi šokiai. Tai buvo kla
siška sueiga.

Jaunavedžiai išvažiavo į 
West Indies ir Panamų. Lin
kime jiems geriausių saulėtų 
dienų. Sugrįžę apsigyvens Wa 
terbury.

nkiai dirbo ir kurie atsilankė. 
Vienu žodžiu visiems ačiū, kad 
neužmiršo paremti arba išdi
rbėti. Vardai tilps tada, kada 
gausiu.

Iš Ansonijos padangės
Anų vakarų su kun. Gradec- 

ku nuvykom į Ansonia į pa
rapijom bazarų, kuris tęsėsi 
dvi savaites. Bazarų lankė 
daug žmonių ir kleb. kun. Ka
zlauskas labai patenkintas, 
kad viskas gerai pavyko. 
Daug darbo pašventė ansoni- 
jiečiai, kurie bendrai su kle
bonu moka darbuotis ir iš to 
turės gražaus parapijai pelno.

Ketnrdešimtė Bndgeports
Į atlaidus lankėsi daug žmo 

nių. Altoriai ir bažnyčia darė 
lai lai gražaus įspūdžio. Proce- Į 
sijoje mergaitės su choru pa-1 
punkčiai labai gražiai giedojo. | 
Buvo daug kunigų: Stonis, Si
monaitis, Balkūnas, Aleksiū- 
nas, Kazlauskas, Arabotas, Va
škelis, Kripas, Karlonas, Ra
žaitis, Gradeckas, Valantieji!*, 
Karkauskas, Pankus, Gaurons- 
kas. Pamokslus sakė kunigai: 
Gradeekas, Simonaitis ir Sto
nis. Daug žmonių naudojosi 
Dievo malonėmis.

talentų turime iŠ savo jauni- k&riUOTnenėje, organizuoja A- 
mo rr šįmet Jonas Stokes, ku- iner^kos Legiono postų. Jei tas 
ris tam vadovauja stengsis gan į P°s^ Bus sutvertas, tai ous 
ti kuodaugiausiai talentų iš pavadintas Didžiojo Lietuvos 
vietinių lietuvaičių ir jaunimo. Kunigaikščio Vytauto vardu 
Tai bus Šv. Juozapo našlait- Vytautas Post. Į šį postų 
mio naudai. Tai neužmirškite, Xftlės priklausyti visi šio aps
tos dienos. Be minstrel sliow 
bus šokiai. Grieš Brinksnian’s 
orkestrą.

SCRANTON.PA.
Šv. Juozapo parapija gražiai 

prisirengė prie Adventų.
Lapkričio 24, 25 ir 25 die

nomis mūsų parapijoje buvo

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T * V A S
Laacvaia limbiflMirn

REPublIc 8340

kričio eks-kareiviai lietuviai 
Amerikos Lietuvių Politikos

BINGHAMTON, N. Y. Šv 
Juozapo parapija turėjo va 
karionę Padėkonės dienoj. Sve 
čių bwv© nemažais būrelis. Va 
karas praėjo linksimų. Lil«. 
ir naudos parapijai. Sekančių 
nedėlių turėjom kortų “parę” 
pas Valžį. Taip pat parapijos 
naudai. Dabar gruodžio 8 d. 
prasidėjo misijos Šv. Juozapo 
bažnyčioj. Tęsis visų savaitę. 
Baigsis keturdeŠimtės atlai
dais. Tikimės, kad bus ir sve
čių kunigų iš kitų kolonijų.

Tikimės, kad misijonlerius 
savo pamoksluose palies ir ka
talikų spaudos reiK&.ų ir nau
dų iš jos. Labai to laukiame.

P. P. P

i

' į

Ddirbąjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

-------- o--------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

8uvirš 50 metų prityrimo
----------- o-----------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
------------ O-------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Ohicagos Lietuvių

------------- o-------------

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Ckicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR N. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

Ladnuicz ir Suos I2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

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

i. Lnncvrcim
S. P. Maži

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituenica Avė. 
Phone YARds 1138

JONAS ADOMAITIS
Mlr€ gruodžio <S d.. 1H35 m.. 

I 1 vai. ryte, sulaukęs 57 metų 
amžiaus.

Kilo Iž Panevėžio apskričio. 
Klovainių parapijos, Lalpuflkių 
kaimo.

Amerikoje Ugyveno 37 me
tus.

Paliko illdellame nuliOidlaiv 
moter) Moniką, po tėvais Jo- 
zaillkę. 2 s,taus: Joną Ir My
kolą. marėlą Mlldred Ir gimi
nes: o Lietuvoj brol) l» gi- 
minės.

Kanas pašarvotas Mažeikos
koplyčioj. 3319 Lltuanlca Avė.

Iaildotuvės (vyks trečtadte- 
nj, gruodžio 11 d. IA koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
) Av. Jurgio para p bažnyčią, 
kurioj (vyks gedulingos pamal
dos už velionio Melą. Po pa
maldų bus nulydėtas ) žv .Ka
zimiero kapines.

Nuoftlrdžlal kviečiame v lauš 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

NtilIOdę Moteris. Sūuiim, Mar
ti ir Giminės.

lotdotuvių direktorius H. P.
Mažeika. Telef VAKds 1138.

Studentų kambariuose kas 
trečiadienio vakarų yra lieta- 
vių kalbos painokos. Gera pro
ga norintiems pasimokyti. Y- 
patingai kviečiam studentus 
ir studentes. Viskas dykai ir 
galima naudingai praleisti žie 
mos ilgus vakarus.

EŽERSKtS Nl SŪNUS
laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. M1CHIGAN AVĖ. 
Tek PULInum 3703 

yra Ir

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ

COtIMT 
T4I£ GRAY 41AJHS A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUlevard 4139

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

Prof. Aleksis ruošiasi prie 
Vasario 16 arba Lietuvos Ne
priklausomybės šventės apvai- 
kščiojiino. Statys naujų veika
lų “Už Vilnių”. Patriotiškas

MUGU-TOME suBžlprtn* narvus, pa. 
‘alaa apetitą, stimuliuoja piH nornia- 
MMto veikla* vlrtktnfcno organu*, už- 
tikrtaa ramų aalecą. Ir pataiso abelną

NUGA.-TOKRL Jau 7>a vartojamas 
per 45 metua, per tą laikotarpi |la 
(rodė eaąa labai narelblngaa silpniems 
ir U<ul8tletBa vyrams Ir motertraa Ne 
praleiskit ne pamėginę NU O A-TONE. 
Parsiduoda vlsoe* valHtlnyžloan. (Jauku* ttkią NUOA-TOraU aea J«ka ki
tus valsta* n* ataad tokių parakralu

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA.-SOL
» a- a^_ « a- -     ..l liaratu LaiuB8lų Lniofuorojų vitrinų /oo ir

••o.

A dcttghtfel, easy to bave, nei 
■kent wbicb ba* cbanged tbe. 
atooade of tboaMuyls of we««n

batr coloriaf.
Cbifol will cover tbe grey beirs and Mead 

tbeas iaeo tbe netural tooea of yoer owo beir 
to perfeetly, tbey defy deteetion. The eoneetive 
oils ia Cleirol improve tbe beir beelth ead beep 
tbe beir in coodition.

CLAIROL Ine.
126-132 W«« 46th Su, N<w York <

Oa A« Youit FAvoarrr B«autician '

1. F. Sotim
S. M. Skolas
I. L Zolp

668 We8t 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We«t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 W«st 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yarda 1741-1742
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DarTrysVeikejaiĮSpautlosTalka
Aukštakalnis, Gubysta ir Gaubis Pasiryžo i

Spaudos Talkoj Eiti Lenktynių 
...........

Gary, Ind., veikėjas J. J. labai užimtas. Bet į “Draugo” 
Aukškalnis asmenini atsilan-1 spaudos taikę stosiu ir dirb- 
kė į “Draugo” adnnnistraci- siu kiek galėsiu. Tikimės, kad

n R A Tl sstovą**!*——

*•

£.4

nuo visos sumos tam tikrų
procentų valsrtyl>ės iždo nau
dai. Pagaliau, džiaugiasi dar 
bininkai Suradę teisybę, ne
žiūrint to, kad minėtoji fir
ma buvo parodžiusi nesąži
ningumo.

jų ir1 pareiškė noro dirbti kat. 
spaudos platinimo talkoj, ku-

F. Gubvstai tame darbe pa
dės visi brightonparkieėiui

ri prasidės gruodžio 15 d. P- veikėjai.
as Aukškalnis taip ]>at gavo Profesijonalas kat. spaudos 
įgaliojimų nuo gerb. kun. BiZė talkoj — r<*tas atsitikimas, 
kausko katalikiškai spaudai Bet gi iki šiol spaudos talkoj 
platinti ir Indiana ITarbor, turėsime ir vienų profesijona- 
Ind., lietuvių tarpe. Vadinasi, lųi. Tai K. Gaubis, varg. Šv. 
spaudos talkoj J. J. Aukškal- .Juozapo parap., So. Chicafp, 
nis apims dvi Ind. vai. kolo-(ir piano prof. Beetboveno M-u- 
nijas. Progai pasitaikius, jis zikos Konservatorijoj. K. Gau- 
žadėjo aplankyti ir kitas Ind. bis sako, kad vargonininkui 
vai. lietuvių gyvenamas vietas, lengviausia yra dirbti spaudos

Buvom susirūpinę apie di- talkoj. Jis visur turi daugiau 
dėlę Brighton Park lietuvių įtakos. Be to, visa parapija 
kolonijų, kur klebonauja kun. jam yra gerai žinoma. Taigi, 
A. Briška, ir kurioj per pra- liuosų nuo savo pareigų laikų 
eitus vajus sėkmingai darba- p. K. Gaubis žadėjo pašvęsti i 
vos veikėjas F. Gubysta, Vai- kat. spaudos platinimui, 
čekauskas, Kazlauskienė ir f Dar negavome žinių ir netu- 
kiti. 'irime spaudos platinimo talki-

Vakar netikėtai teko susei- ninku Dievo Apvaizdos parap. 
ti F. Gubystų. i ir didelėse Sv. Jurgio ir Šv.

— Tamsta šįmet nestosi į Į Kryžiaus parap. Argi tose pa-

fe«4> - . v.

R
A- ..

,v ..

Federalės valdžios slaptieji detektyvai, kurie rūpinosi prez. Roosevelto saugumu Chieagoj, jam atsilankius į 
“stoek show”.

“Draugo” spaudos talkų?
— Kas sakė? — nustebęs

paklausė Gubysta.

rapųose nesiras nei po vienų 
veikėjų, kurie sutiktų pasidar
buoti per šį vajų? Veikėjai-os,

moters, o vaikučiams, moti
nos. y Rap

.* — Iki šiol neturėjau nuo wake up! Tuojau praneškite, 
tamstos žinių apie sutikimų? kad stojate į “Draugo*” spau-

Pastaromis dienomis buvau dos platinimo talkų!

PASIŽYMĖJO MOKSLE

tiku, vadindama jį nesuderi
namu su Klaipėdos statutu ir 
atvirai kurstydama Klaipėdos 
krašto gyventojus prieš Bor- 

įchertų, kaip “kraštutiniausių
sūnus lietuvių frakcijos žmogų”. 

Vokiečių telegramų agentūros 
išvadžiojimus tuoj pakartojo

VIRINĖS ŽINIOS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Liktuviai advokatai.

JULIUS P. WAITCHES
ADVOKATAS 

Kast 103rd Place ir State
Street

PULlman 5950
Miesto ofise pigai sutartį

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Adv< katai

77 W. VVASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖ
IJRIDGEPORT. — Alcinan 

tį ketvirtadienį Sv. Jurgio pa-|,ę Bn(triį0 kra„hl‘V(, 
rap. salėj 7:30 vai. vak. įvvks; vn t___

Inu staliukų , “ bunkavo ”. 
Daug gražių dovanų išdalin
ta. Gražų papartį dovanojo gė 

i lininkas Urba. Taipgi lempu- 
ir kiti.

9t>. salėj 7:30 vai. vak. ivyk,;vieSni(Į buv<) ,s wtų RoIonijlf 
Juozapo Pauliuko Užeis- g ARD skvr pim| 0 Prose. 

tn*jn vakarėlis. Čia iSbuves vWicn. su dllk,CTimia (i5 Ma.
vikaru aštuonis metus, išvyko 1 
į Nerti, Side, kur yra paskir
tas fev. Mykolo parap. klebo 
nu. JJridgeportiečiai prašomi 
skaitlingai atsilankyti į ren
giamų vakarėlį.

BKiDGKPORT. — šv. Ka- 
zim-ero Akademijos R’oc.ė'ų 
dr-jos 2 skyr. priešmetims su
sirinkimas įvyko lapkr. 29 d. 
Sv. Jurgio parap. mok. svet 
Sus-mas buvo skaitlingas. A. 
Nansėdienė, kuri šiame sky-

rąuette Pk.), Z. Jurgaitė su 
drauge iš Tomui -of Lake ir iš 
visur.

Gabioji komisija: K. Garu- 
ekaitė, O. Kazlauskaitė Ir S. 
Vodmanaitė gražiai darbavos. 
Pelno liks kelias dešimts do
lerių.

Parapijos bazariukas.

Ir čia ARD prisidėjo. Suri
nko daiktų bazarui. Komisija 
buvo: C. Petraitienė, B. Ežer- 
skienė ir Kripienė su V. Lu-

Edvardas Baltutis, 
plačiai žinomo biznieriaus J.
Baltučio, 7000 So. Artesian✓
ųve., einųs mokslus St. Beūe vokiečių radio ir spauda, pri- 
kolegijoj, Peru, III., pateko* į dėdama mlo savęs įvairių pra- 
“honor roll” už gerų mokv- I simanymų ir -net grasinimų.

Tokios agitacijos pasėka bu
vo ta, kad “Einheitslistės” 
žmonės, į kuriuos kreipėsi 
Borchertas, norėdamas atlik
ti gubernatoriais jam paves
tų uždavinį, gaktomis iš Klai
pėdos žiniomis, atsisako su 
juo tartis. Dėl to kyla klau
simas. kuriuo būdu galės bū-

‘ ti nustatytas autonominės
KAUNAS. - Prisistatant Klaip8dos kraSto valdžios 

Klaipėdos krašto seimelio pre- bcndradarWavilnas s„ eentro 
zidimnui, gubernatorius buvo vvriausybe. jei «Einheitslis- 
lik palietęs direktorijos suda-'Ws„ at9tovai kiekvieną kar. 
rymo klausim,. Naujos direk-' e|g8is Į|aga, nllrodymus is 
torijos sudarymo galimumus Berlyno
išaiškinti Klaipėdos krašto gu 
bernatorius pavedė seimelio 
nariui Borcbertui. Kaip tik 
žinia apie tai pasiekė Vokie-

jų ir vėl iš naujo buvo per
žiūrėta.

Kauno apygardos teismas 
antru kartu priteisė visiems 
darbininkams priklausiusių 
kompensacijų ir po 10 litų 
kiekvienam teismo išlaidų. Be 
to, priteisė iš tos pačios bel
gų firmos už bylinėjimųsi

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chlcago

I

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
t’anedėllo. 8eredo» Ir Pėtnyčtor

vakarais < Iki 9 
Telefonas CANal 1175

KAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPubllc 9500

mųsi ir už gerų elgimąsi. Ed
vardas -į tų kolegijų įstojo ru
denį 1934 m.

VOKIETIJA "VMišAS! | 
LIETUVOS VIDAUS 

REIKALUS

DARBININKAI LAIMĖJO

Jau beveikKAUNAS.

Kalėdų Dovanus
Radio y.ra gera dovana per Išti

sus metus vienam namui.
.Pirkdami radio dabar iš Budrlko 

gausite dar didele dovaną.: Gra
žią lempą, bŪ Elektrtklnį Mlx- 

. master, ar 26 šmotų sidabro
setą.

Už radio galite mokėti kitą metą.

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

tijų, kone visas trečiojo rei- •
cho propagandos aparatas bu- • du metai, kaip 300 darbinin- 
vo tuojau paleistas į darbų, kų bylinėjosi su įAkc. “Liet- 
kad sukeltų viešųjų opinijų1 medžio” B-ve dėl kompensa- 

t prieš šį gubernatoriaus žygį. ’cijos, kuri siekia arti 15,000
- ARD 2 skyrius dvi delegates. Vokiečių telegramų agentūra litų. Ši byla buvo pasiekusi

M. Talakauskienę Ir O. Kaz- tuoj pagjcen)g gįo žygio kri-1 aukščiausio teismo instanci- 
lauskaitę su dovana iš sky

riuje ėjo pareigas pirmininkė? kas 
per JO metų rezignavo, l’nin , Marijonų Kol seimų parėmėm 
kta A. Vaišvilienė pirm., Gir-Į į M. K. r seilną brinko 
žaitimė ir O. Kazlauskaitė
vice pirmininkėmis, K. Geruc 
kaitė Ir S. Vodmanaitė liko 
savo vietose, O. Sekleckienė

Philco, Zmllh, Radonas, Rtrom- 
betg-CarL«on, RCA Vletor, Ge
neral Electric gražiuose kabi
netuose.

Kiekvienas pirkdamas namams 
pečių, skalbimui mašiną, Pro- 
sljlmo mašiną, Parlor Setą — 
gaus minėtas dovanas.

ižd., M. Petraitienė tvarkda-
rė. »

Atsilankė susirinkiman se
suo Ona Maria ir sesuo M. Ga
brielė. Jas rėmėjos sutiko su 
džiaugsmu. Sesutės į mus gra
žiai prakalbėjo* ir dėkojo už 
teikiamų jų kongregacijai pa
ramų.

Po Susirinkimo pasivaišinta
f* 9 \

skania arbatėle ir pyragai
čiais. Vaišes surengė mūsų 
veikliosios raštininkės K. Ga- 
ruckaitė ir R. Vodmanaitė. 
Joms padėjo akademike Gir- 
žaitaitė.

Bunco party

riaus $3.00.
Laimingos ateities

ARD 2 skyr. yra nuveikęs 
daug gražių ir sėkmingų dar
bų per savo keliolikų metų 
gyvavimo. Visos rėmėjos dir 
bo gražioj sutartinėj Ir pa 
vyzdingoj vienybėj. Nauja pi 
rm. A. Vaišvilienė yra nuo 
širdi ir veikli rėmėja, Ilgus 
metus priklausanti organizaci
jai. Linkime jai ir visai val
dybai skaisčios ateities Ir ge
riausių sėkmių darbe.

Palaidojome amžinų narį
ARD 2 skyr. palaidojo am

žinų narę, a. a. Zofiją Balvo-

,*_] I» ' . *• M* - •'

< -f/

Auksiniai laikrodėliai. Diamondal 
Gintaro karoliai. Sidabriniai
daiktai — Jūs viską rasite at- 
sakomlngal.

A.R.D. 2 skyr. gruodžio 1 čienę. Už jos sielų užprašytos
dienų surengė bunco party 
vietinių sesučių naudai. Svie-

MiŠios šv. O mūsų mirusios 
narės šeimai, reiškiame širdi-

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Mrtiivllkmi nonus Dėl Atnaujinimo arba Hmnkamr Casb 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsnlos, Automobilių,

Stiklu Ir LU
—M

Wr- - ’
joi in p. i;\V/\i n 

LOANS and INSl RAM :E
Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morlgičio. arba 

apdraudos nuo ugnie’, vėjo. etc.f ats*. tuk:
840 \\ ėst 33rd Strt et 

TELEFONAS YAI 1 >790 arba 2,!

KEIS1UČI0 SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS^HnMSkTi.,

Budrik Jewelrv Krautuvė
3343 S. sted St.

Budrik Furaiture Mart 
3349 S. Halsted St.

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

Tel. Boulv. 4705

Pasiklausykite Lietuvių Valan
dos nedėltomts nuo 6 Iki 6 vai. 
po pietų WOE8, 970 k. su dide
le Budrlko orkestrą, Makalais, 
Dainomis, kuri lyginasi Ameriko
nų chain programamatelio suėjo virš 100, nes 30 pi- ngų užuojautų, netekus vyrui

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Karas, kuris užkariavo šį kraštų. Nėra ko stebėtis, nes a- 
part puikios išvaizdos, geriausio veikimo ir aukštos koky- 
l»ės, šis Buick turi kiekvienų modemiškų patobulinimų, ko
kį galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936 
metų PIRKINYS. 1

Pirmiausiai Matykit Buiok

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35, 5 Sedan, kaip naujas, garant................................ 9
BUICK ’35, 5 Club Sedan 41. garant.. kaip naujas .... 745
BUICK '34. 5 Sedan 57. pirmos rūšies, garant................... 725
BUICK ’34. 5 Sedan 47. n6r geresnio, garant...................... «9.»
BUIČK ’34. Club Sedan 91. labai puikus, garant................. 7».»
BUICK ’SS, 5 Club Sedan -91. tobulas karas.......................... 595
BUICK ’33, 8port Coupe. 2-4 pasaž. Švarus........................... 545
BUICK '32, 5 Coupe 96, tolulam stovy..................................... 395
BUICK '32, 5 Sedan. labai pulkus karas................................ 4J»
BUICK '31, 5 Sedan 57. švarus karas toublam stovy .. 275
BUICK ’31, 7 Sedan. labai geram stovy, žema kaina. .. 295
BUICK ’29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina ------ 95

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotų BUICK karų mieste, 
visų modelių Ir madų, apkalnuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šluos karus.

CADILLAC '34. 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas,
garant........................................................................ 2 IS95

CADILLAC '32, 5 Sedan, puikus karas, kaip naujas. . . . S45
CADILLAC '29. Town Sedan, žemai apkainuotaš.............. 145
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan, negalima atskirti nuo

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

tas. garan............................................................. 745
FORD '35. 2 pasaž. Goupe. mažai vartotas, garant.,.. 5«5 
TA SALLE '34, 3 Sedan. naujausios mados, tobulas gar., 875
LA SALLE '31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31. 5 Sedan. labai gražiai Išrodo ............... 325
LA SALLE '30, 6 Sedan. geras karas, žema kaina .... 195
LINCOLN '80, 5 Sedan, apkainuotaš pardavimui, geram

stovy.............................................................................. 245
OLDS SIX '34. B Sedan. Trunk. kaip naujas, garant., . . 545
PACKARD *82. 7 Sedan. puikiam stovy, žema kaina, 575 
P0NTIAC '85, 5 Sedan, Trunk, NAUJA8 KARAS, ne*

vartotas ................................ . .. DIDELIS SUTAUPYMAS
TERRAPLANE '34. 5 Sedan, mažai vartotas, išrodo

naujas ................. ......................................... 425
TERRAPLANE '88. B Sedan. tobulam stovy ................. 375

Puikiausias atakas vartotų karų kokj dar esame siūlę. Kiek
vienai tobulai išrodo ir veikta. Kainos žemeanėa negu Mle 
kiula pirmlsvi. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAIN0MI8

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chlcago 
Cravvford 4100

J CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 P0CAH0NTAS MINE RUN — SCREENED 
6 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.06


