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STIKLO FABRIKE STREIKAS IŠTINKA 
PRAMONE 

DARBININKAI STREIKUOJA EUROPOS 
STREIKŲ METODU 

OTTAWA, 111., gr. 3. —10f America organizacijai. Ši 
Libbey-Owens-Ford Plate 01- j organizacija turi savo skyrius 
ass kompanijos fabrike darbi- Fittsburghe ir kitose keliose 
pinkų streikas nenutraukia- valstybėse. 
nias. Streikuoja apie 1,300 dar 
bininkų. 

Šis streikas vedamas Euro
pos darbininkų streikų meto
du. Darbininkai neapleidžia 
fabriko. Sėdi šalia savo maši
nų ir nieko neveikia. Nekelia 
jokio triukšmo. Visam fabri
ke ramu. 

Streikas vedamas kaip darbo 
laiku trimis pakaitomis. Dar
bininkų grupei išsėdėjus fab
rike aštuonias valandas, atei
na kita darbininkų grupe ir 
tvarkingai ja pavaduoja. Ana 
pirmutine grupe eina namo. 
Po aštuonių valandų ateina 
trečioji grupe ir išlaisvina 
antrąją; ir tt. 

Angliška spauda šios rūšies 
streiką vadina " sėdėjimo'' 
streifcu. Toks streikas streiki
ninkams yra geras tuo, kad jų 
vietų negali užimti streiklau
žiai. Ar tas streiko metodas 
yra teisėtas, dar neišaiškinta. 

Streikuojantieji darbininkai 
yra organizuoti, priklauso Fe
derated Fia t Glass AVorkers 

Ottawa stiklo fabrike dar
bininkai šukele streiką pro
testui, kai patirta, kad Pitts-
burgh Plate Olass kompanija, 
kur seniau darbininkai strei
kuoja, pavedė didelius darbus 
atlikti vietos kompanijai. Dar
bininkai rado, kad Pittsbur-
gho kompanija tuo būdu daro 
skriaudą savo streikuojan
tiems darbininkams, pratęsda-
ma ji} streiką. 

Ottawa stiklo fabriko kom
panija kol kas nieko neveikia, 
kad susitaikius su darbinin
kais. Kompanijos vedėjai pa
reiškia, kad šiuo streiku dar
bininkai .laužo savo padaryta 
su kompanija kontraktą. 

Pittsburgho ir Ottawa stik
lo fabrikuose stiklas gamina
mas automobiliams. Kadangi 
darbai nutraukti, sakoma, 
nuo to daug nukenčia automo
bilių pramonė. 

Pittsburgbo stiklo fabrike 
streikuoja apie 7,500 darbi
ninku. 

IŠ KOVOS LĄUKft ISPANIJOJE 

U. S. VYRIAUSYBE SIEKIA 
KONTROLIUOTI PRAMONĘ 

WįASHINGTOtf, gr. 3. — 
Sugriaut 01 N RA buvęs vedė
jas D. R. Richberg planuoja 
naują NRA, kurs bus įduotas 
susirinkusiam kongresui atei-
p ančių meti) pradžią. 

Richberg pareiškia, kad 
naujas NRA bus sustatytas 
platesniais ruožais už aną pir
mutinį ir bus pasistengta taip 
suformuluoti, kad nebūtų prie 
šingas šalies konstitucijai. 

Naujuoju aktu ypač bus pri
spaustos tos pramones, kurios 
didelio pelno sumetimais pi
giai apmoka savo darbinin
kus. Su tuo neteisingumu bus 
atkakliai kovojama. Bus sie
kiama, kad vyriausybe tikrai 
įgytų autoritetą nustatyti dar
bininkams žmoniškas darbo 
valandas ir atlyginimą viso
se pramonėse. 

Sakoma, kad naujas aktas 
bus snidarytas iš eiles įvairių 
atskirų mažų projektų, o pas
kiau tie projektai bus sujung
ti krūvon. 

PARVYKSTA PREZ. ROO-
SEVELTAS 

Chicagos politikieriai vis 
dar tikisi miesto centro pašo
nėje sulaikti airporto. 

BUENOS AIRES, Argenti
na, gr. 3. — Prez. Booseveltas 
apleido šį miestą ir Argenti
ną — išvyko namo. Grįžtant 
keletą valandų sustos Monte-
video mieste, Urugvajaus re
spublikoj. 

Prez. Aposeveltas grįžta ka
ro laivii^Idianapolis, kuriuo 
vežamas į Washingtoną miru
sio čia prez. Roosevelto pri
vatinio sargo Gennerich lavo
nas. • 

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
IR DEMOKRATIJA 

Vaizdo viršutinėj daly rodoma, kaip n 
ma karo karo fronte sviedžia rankinę gr 

inalistų karys pro vielų tvorą Guadarra-
į radikalų kulkosvaidininkų lizdą. 

(Acme Photo.) 

BRITANIJOS IMPERIJA 
GYVENA R I M U KRIZĘ 

AREŠTUOTA 135 PIKIETI-
NINKAI 

READING, Pa., gr. 3. — 
Tęsiasi darbininkų streikas 
Berkshire Knitting Mills. Per 
tr is dienas areštuota 135 pi-
l.ietin inkai. 

PARYŽIUS, gr. 3. Prancū
zijos vyriausybė planuoja dau 
giau ginkluotis jūroje. Su sa
vo karo laivynu nori prilygti 

j Vokietijos įsiginklavimui jū-
*oje. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" METINIS KONCERTAS 
IR BALIUS BUS 1937 M. SEKMADIENI, SAUSIO 
31 D., LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. JO PRADŽIA 
5 VAL PO PIETŲ. 
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LONDONAS, gr, 3. — 
Prieš keletą mėnesių Ameri
kos spaudai staiga parūpo 
naujo Anglijos karaliaus Ed
uardo VI I I privatinis gyveni
mas. 

Karalius, 42 m. amž., neve
dęs. Prieš keletą, _meįyv tlar 
būdamas sosto" įpėdiniu, jis 
susidraugavo su amerikiete, 
Mrs. Wallis Warfield Simp-
son, 40 m. amž., kuri turėjo 
vyrą Londone ir su pirmuoju 
savo vyru divorsuota Ameri
koje. Kai j i šiemet kreipės 
Anglijos teisman, kad gavus 
divorsą Čia su savo antruoju 
vyru, jau nebuvo paslaptis, 
kad j i turi artimų santykių 
su karalium' i r Amerikos 
spauda tai aiškiai pabrėžė. 
Bet [Anglijos spauda, gerbda
ma savo valdovą ir sostą, ty
lėjo. 

Kiek palaukus Anglijos tei
smas pripažino tai amerikie
tei divorsą su antruoju jos 
vyru ir imta atvirai kalbėti, 
kad ateinančiais metais kara
lius po savo vainikavimo tik
rai susituoksiąs su minėta mo
teriške. 

Anglikonų bažnyčios vyres
nieji dvasininkai pasmerkė šį 
karaliaus planą ir paskutinė
mis dienomis Anglijos spauda 
pradėjo plačiai svarstyti šį 
įimtą dalyką ir nusisuko prieš 
karalįų. Spauda išjudino vi
suomenę, ši gį privertė Angli
jos vyriausybę imtis priemo
nių, kad Birtanijos imperija 
nesuskiltų. 

Anglijos vyriausybė pradė
jo veikti. Po ministerių pasė
džio premjeras Baldwinas ap
lankė karalių ir jam pranešė 
dalykų stovį. Premjeras pra
nešė karaliui, kad jis, kara
lius, arba privalo pasimesti 
draugavęs su ta amerikiete, 
arba atsisakyti nuo sostą 
Karalius nedavė galutinio at
sakymo. Ministerių kabinetas 
gi pasirengė atsistatydinti, 

ANGLIJA SIUNČIA DAU
GIAU KARO LAIVU 

LONDONAS, "gr. 3. — An
glijos vyriausyrje siunčia dau
giau karo laivu į Ispanijos 
pakraščius, kadrsu jų pagelba 
ten vykdžius, šapo "neutrali-
nįM nusistatymą, Karo laivai 
saugos, kad A%lijos preky
biniai laivai nfįabentjr l s Pa-
nijon ginklų husa ro medžia
gos. Taip pat praneš vyriau
sybei, kaip kitos valstybės pil 
do savo pasižadėjimą nesiki
šimo į Ispanijos vidaus reika
lus, t 

Anglijos vyriausybė griebiasi 
visų priemonių, kad užtikrin
ti taiką Viduržemio jūroje. 

BOLŠEVIKAI TARIASI SU 
TURKAIS 

1STANBULAS, gr. 3. — 
Maskvos bolševikai tariasi su 
Turkijos vyriausybe. Bolševi
kai nori pasiųsti kelis karo 
laivus Dardanelių sąsiaura 
Viduržemio jūron. Sako, karo 
laivai reikalingi saugoti siun
čiamus į Ispaniją prekybinius 
laivus. 

jei karalius atmestų vyriau
sybės reikalavimą. 

Štai, i r krizė. Šiomis dieno
mis j i turės būti išspręsta, 
nes sujungta su Britanijos im 
perijos gyvaisiais reikalais. 

KA VEIKIA TARPTAUTI
NIS KOMITETAS 

LONDONAS, gr. 3. — Tar
ptautinis komitetas Ispanijos 
reikalu vakjaryščiam susirinki
me nusprendė pasiųsti Ispa
nijon delegacijas, kurios auto
rizuotos ten surinkti aiškius 
įrodymus, kurios valstybės 
ąįu^pįa tinlcjji*,jr karo med
žiagą *«ar l au^r ic i o m pusėin 
ir kaip didelis kiekis to visko 
ten susiunčiama. 

Taip pat nusprendė rytoj 
turėti nepaprastą susirinki
mą, kad aptarti "savanorių" 
siuntimą Ispanijon. Norima 
"savanor ius" įtraukti ginklų 
siuntimo rūšin. 

Komitetas randa, kad jei ir 
toliau taip laisvai bus siun
čiami "savanoriai" , tenai ne
liks vietos ispanams, tarpusa-
viai kovos tik "savanoriai" . 
Tas gi gali sukelti karą Eu
ropoje. 

WASHINGTON, gr. 3. — 
Europos komunistai turi daug 
bičiulių Amerikoje. Jų skai
čius padaugėjo iškilus karui 
Ispanijoje, šio komunistų bi
čiuliai yra daugiausia Katali
kų Bažnyčios priešai. Jie sa
ko, kad Vatikanas yra pasi
sakęs prieš Ispanijos komunis 
tus ir socialistus, kurie suda
ro ten teisėtą vyriausybę, o 
kurios pagrinde yra demokra-
fija. Tad ir sako, jei Vatika
nas kovoja prieš Ispanijos 
radikalus, jis podraug kovoja 
ir prieš demokratiją. 

Šiuos neprotingus tvirtini
mus pakartoja net spaudoje, 
kad tuo būdu labiau šmeižus 
Katalikų Bažnyčią ir kataliky 
bę. } 

Amerikos katalikų vadai 
nurodo, kad šie visi neprotin
gi prasimanymai ir Katalikų 
Bažnyčiai priekaištai vis pla 
riau •Amerikoje plinta ir įsi-,' 
gali tarp nesusipratusiujų 
žmonių. Tad v a d a w sako, kad 
katalikams jau laikas susido
mėti šiomis skleidžiamomis 
nesąmonėmis ir su visa ener

gija jas atremti. 
Protaujančiam ir susipra

tusiam geros valios žmogui 
nereikia nė aiškinti, kad kovo
ti prieš komunizmą, arba ' ra
dikalizmą, nėra kovoti prieš 
(lemokratiją. Komunizmas y-
ra tiranija, o demokratija —» 
pačių žmonių valdžia. Kur ko
munizmas . įsigali, ten demo
kratijai nėra vietos. 

Pat i Katalikų Bažnyčia sa
vo esme yra demokratiška. J i 
po savo vėliava priglaudžia 
visas tautasi ir visus luomus 
lygiomis teisėmis. Tad sakyti, 
kad demokratiška Bažnvčia 
kovoja prieš demokratiją, y-
ra didžiausia nesąmonė. 

Reikia tikėtis, kad Ameri
kos katalikų spauda išaiškins 
plačiajai visuomenei čia sklei
džiamas, stačiai sakant, žiop
las žinias apie komunistus i r 
radikalus, su kuriais šiandien 
atkakliai grumiasi ispanai pa-
trijotai. Ispanijos gyventojai 
pasiryžo nusikratyti radikalų 
vykdomu raudonuoju teroru 
ir grąžinti šaliai demokratiją 
ir laisvę. 
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JSPANIJOS N AC K) N A LIS- | 
TAI ATNAUJINA PUO

LIMUS 

LAIMĖJO TRUMPESNES 
DARBO VALANDAS 

Amerikos katalikų laikraš
tis The Register rašo, kad be 
reikalo Anglijoje triukšmau
jama dėl karaliaus, kurs nori 
vesti amerikietę. Ši amerikietė 
buvo du kartu susituokusi ir 
abu kartus gavusi divorsą. jAr 
jos sutuoktuvės su tais abiem 
vyrais buvo teisėtos, tai klau
simas. Tie abu vyrai, su ku
riais j i buvo susituokus ir ga
vus divorsus, taip pat buvo 
divorsininlkai i r jiems tuokiau 
tis su amerikiete jų pirmuti
nės žmonos buvo gyvos. 

Jei taip, tai jos tuokimasis 
su karalium gali būti teisėtas. 

PITTSBURGH, Pa. gr. 3. 
- 'Aluminum Company of 

America pripažino 40 valandų 
savaitės darbą savo darbi
ninkams, kurių yra apie 25,-
000. 

MADRIDAS, gr. 3. — Na
cionalistų lakūnai šiandien du 
kart Jmolė Madrido radikalų 
pozicijas keliose miesto daly
se. Lakūnams gelbėjo artileri
ja ir nacionalistų koliumnos 
buvo pasirengusios iš Casa de 
Gampo persikelti per upę. 

Radikalų vadai pareišika, 
kad tas nacionalistų žygis ir 
šį,kartą sukoneveiktas. Milici
ninkai nepasitraukę iš pozici
j a 

Viena nacionalistų lakūnų 
bomba sugriovė elektros ga
mybos stotį šiaurvakarinėj 
miesto daly. Plačioj srity ne
turima elektros jėgos ir švie
sos. 

ŠAUKIAS NACIŲ PA-
GELBOS 

VOKIETIJOS ŽYDAI 
ATSAVINAMI 

PARYŽIUS, gr. 3. — I s . 
panijos nacionalistų priešai 
tvirtina, kad gen. Franco šau
kiasi Vokietijos nacių pagel-
bos. J is nori, kad Vokietija 
vietoje savanorių siuntimo 
tuojau pasiųstų tris kariij di
vizijas, kurios būtinai reika
lingos radikalų suklupdymui. 

Girdi, Hitleris yra palankus 
gen. Franco reikalavimui. Bet 
tokiam žygiui priešinasi vo
kiečių kariuomenės vadai. J ie 
tvirtina, kad toks drąsus žy
gis galėtų sukelti karą Euro
poje, o Vokietija dar pakan
kamai nepasirengus atvirai iš
eiti kovos laukan. Be to, Vo
kietija šiandien yra neturtin
ga. 

UŽSIBAIGĖ STREIKAS 

CUMBERLAND, Md., gr. 
3. — Užsibaigė 20 dienų strei 
kas Celanesc Corporation of 
America fabrike. Darbininkai 
laimėjo didesnį atlyginimą ir 
unijos pripažinimą. 

UŽ MERGAIČIŲ KAL
BINIMUS 

Harry Peterson, 48 m. amž., 
teismo nubaustas 200 dol. 
bauda už jaunų mergaičių kai 
binimą gatvėje. 

BRIUSELIS, gr. 3. — Bel
gijos parlamentas pratęsė ka
reiviavimo laiką 18,500 karių, 
kurie saugoja Belgijos pasie
nius iš Vokietijos šono. 

BERLYNiAS, gr. 2. — Me
klenburge nacių teismas nus
prendė, kad tie žydai, kurie 
be autoritetų leidimo emigra
vo iš Vokietijos, tuo būdu jie 
pasisakė nacių valstybės prie
šais ir kaipo toki atsavinami 
nuo pali&tų savo turtų Vokie
tijoje. 

Čia aiškinama, kad jei ano 
teismo sprendimą vyriausias 
teismas patvirtins, tuokart vi 
si emigravę žydai neteks vis
ko, ką palikę iVokietijoje. 

Vokietijos žydai tokiu būdu 
susiduria su nauja priespau
da. Naciai spaudžia žydus ir 
reikalauja, kad jie issinešdin-
tų iš Vokietijos. Kai žydai ap 
leidžia šalį, jų palikti turtai 
užgrobiami. » 
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Mes čia primename tuos dalykus apie 
V. Uždavinį nes norime, kad ehicagiečiai 
juo kuo daugiausia pasinaudotų. J i s galės 
padėti mums geriau susiorganizuoti Vilniaus 
vadavimo darbui i r tam tikslui daugiau ir 
sistematingiau padirbėti 

Taigi, kvieskime p. Uždavinį, su pra
kalbomis. Tekalba j is į mus i r tejuddna 
svarbųjį Vilniaus klausimą. 

j Tofimesieji Darbai Ramins Ljetnan 
L Mes gerai žinom*,, kokią, gai turėjo sudaryti žemes ko-

DZL RAČKAUSKO NUBAUDIMO 

didelę reikšmę turi bažnyčia 
feaufciškunrai p a l a i k į . 'jodėl! 
į lietuviškas parapija.; tari 
būti siunčiami ypatinga' į$ê  
rar parinkti kunigai — tak-

lonijų steigimo pagrindinį ka 
pitalą, iš kurio turėjo išaugti 
žemes kolonijų fondas. Deja, 
šis projektas pačios DULR 
išmirštas. Jeigu jis būtų vy 

I DHENOS KLAUSIMAI 

ANGLIJOS VARGAI 

tingi, tolerantingi, gerai iš
mokslinti bei išsilavino 

Lietuvos laikraščiai praneša, kad buv. I 2. 193* m. DULR buvo už-
konsulas Afrikoje K. Račkauskas - Vairas ' simojusi ir buvo pradėjusi re-
Kauno Apyg. Teismo nubaustas 3 m t. s. d ' m t i lietuvių kolonijose' "Lie
kai, už tai, kad būdamas konsulu, pasisa- j tuvių fculturee n&mų" steigi-
vino 80,000 lt., kuriuos žydas Goktenas pra-1 m^ Tokių namų statymas bu 
šė persiųsti į Lietuvą. Paskui jam buvo iš- ' v 0 p a r emtas vienoje kaimy-
kelta antra byla už pasisavinimą, daugiau | n m g , j e ^ j ^ t u v a valstybėje j kalinga, kad išeivis nuolatos 
kaip 50,000 lt. vald. pinigų, būnant konsulu į r p^tų Aįneril«>je. "Kul tu- ; justų globojamą, savo tautos 

ros namai" iš esmės jungia] ranką. Todėl masinei arba 

kdomas, tai būtų jau šis tas 
nuveikta. Bet šis reikalas ii 
šiandien nevėlu pradėti vyk
dyti. 

5. Labai svarbu, kad išei
vis me&adoa nenutrauktų mo 
ralių ryšių sa savo tevyiae. 

P O SVffiTĄ PASIDAIRIUS O, ve kokią štuką rašo ga-
! zietos: 

Sveiki, tavo r šeiai! 
Kai kas dar vis nenori tikė-

4 'Daily Mail", pranešdamas 
apie Filadelfijoje įvykusį me

ti tam priklodui, kad vyrai rū-1 tinį anestetistų kongres4, r a 

Tiems ryšiams išlaikyti re i 

Londone. 

Anglija šiomis dienomis gyvena dvejopą 
krizę. J a i tenka daug rūpintis keblia tarp
tautine politika; Ispanijos vidujinio karo pa
sekmėmis, italų užsimojimais ir kitais labai 
svarbiais dalykais. Kitas anglų rūpestis yra 
dėi karaliaus Edwardo pasiryžimo vesti ne 
karališkos giminės divorsuotą amerikone 
Mrs. SimpsoB. Dėl to gali nugriūti ministe-
rių kabinetas. Karalius gali būti priverstas 
abdikuoti ir sostą užleisti jaunesniam bro
liui. Gali ir daugiau dalykų išsivystyti. 

Kad karalius Edwardas nori vesti ne 
karališkos giminės moterį, u i tai jį būtų 
galima pagirti. Tai parodytų savo žmoniš
kumą ir, pagaliau, demokratiškumą. Bet ka
dangi pasiryžo vesti moterį du kart divor
suotą, tai yra skandalas. Tai nesutinka nei 
su krikščionybės pagrindais nei su papras
čiausiu padorumu. 

Ko galima laukti iš paprastų piliečių, 
jei sostuose sėdį žmonės nesilaiko pagrin
dinių dorovinių dalykų. Ar dar reikia ste
bėtis dėl ko gyvename karališkų sostų griu
vimo gadynėj. 

Apyg. Teismas už tai jį pripažino kal
tu, bet dėl įsisenėjimo paliko nebaustą, ta
čiau dėl to prokuroras padavė protesto sku
ndą Ap. Rūmams*, kurie svarstė šią bylą, 
Račkauską nubaudė 4 mt. s. d. kai., bet re
miantis 1928 m. amnestija vienas trečdalis 
bausmės nuimta. Taip pat priteista iš K. 
Račkausko Užs. R. M-jai 53,000 lt. civilinio 
ieškinio. 

Kaip žinoma, Račkauskas yra eks-ame-
rikietis, Amerikoj gyvendamas jis vadovą^ 
vo laisvamaniams. Redagavo bedieviškus lai
kraščius, ilgai dirbo prie "T-nes" . J i s bu
vo vienas žymiausias tautininkų laisvama
nių vadas. 

vietos išeivių kultūros gyve
nimą — čia įtaisoma salė su
sirinkimams, vaikų darželis, 

kad ir paskyrai nelaimei iš
tikus, nelaimės arba vargo 
ištiktasis turi būti paremtas. 

mokykla, biblioteka bei skai-j Taip, pav., 1934 «m., esant 
tykia ir p. Kultūros namais | didelei krizei Pietų Ameri-

. ruja svietą, o moterys — vy
rus. Pažiūrėkit, kas dedasi 
Anglijoj. Dėl vienos moters, 
dar gi divorsistės, 'turės ar
ba karalius nuo savo trono 
nužengti, arba visos karaly
stės guvermenas rezignuotu 

Matot, kokią mace turi mo-
rervs. 

naudojasi visos organizacijos 
ir jie yra reprezentacinė vi 

KOMUNISTŲ TEISYBĖ, 

PREZIDENTO ROOSEVELTO KELIONĖ 

Prezidentas Rooseveltas jau grįžta at
gal iš Pietų Amerikos į Vašingtoną. Grįžta 
patenkintas savo kelione ir atlikta misija. 
Pietų Amerikos kraštuose jis buvo sutik
tas didžiausiomis ovacijomis. Prezidentas 
pasakė visą eilę kalbą, kurių klausė su dide
liu susidomėjimu ne tik Pietų Amerikos, bet 
šio krašto ir viso pasaulio žmonės. J is kal
bėjo apie Amerikos respublikų vieningus 
santykius, juos stiprino. Kalbėjo apie taiką 
ir pabrėžė savo griežčiausią nusistatymą 
prieš karą, prieš žmonių žudynes. Anot jo, 
tiems dalykams šioj gadynėj neturėtų būti 
vietos. 

Netenka abejoti apie tai, kad Preziden
to nusistatymas už taiką i r jo reikšmingas 
žodis padarys daug įtakos ir į Europą, kur 
tiek daug komplikacijų, kylančių iš keršto 
iš imperializmo. 

Amerikos kraštai, dirbdami sutartinai 
ir vieningai, turėclami ta ip energingą vadą 
Jungtinių Valstybių prezidento asmenyje, 
labai daug gali padėti palaikyti taiką Eu
ropoje. Prezidentas Rooseveltas pasaulio tai
kos atžvilgiu gali suvaidinti dar svarbesnį 
vaidmenį negu savo laiku suvaidino prez. 
l / r a s a ^ . , 

Šiomis dienomis iš Maskvos atėjo žinia 
apie tai, kad ten nuteistas miriop "draive-
ris". Jisai, girtas būdamas važiavo troku ir 
įvažiavo į žmones. Paseka buvo ta, kad už
mušė du, o sužeidė aštuonis žmones. Pasiro 
dė, kad tas "dra iver i s" , nugirdytas kite 
žmogaus, vežė jo daiktus valdžios t roku 
Antrasis žmogus už nugirdymą "draiverio , : 

ir prikalbėjimą naudoti valdišką troką jo 
reikalams, gavo 10 metų kalėjimo. 

Panašių aštrių bausmių Rusijoj būna 
neretai. Ten už valstybinio turto pasisavi
nimą yra mirties bausmė. Kad kas gali da
ryti iš to išvadą, kad ten tvarka yra gera, 
kad gerybes ir tur tas yra prideramai sau
gojamas. Bet taip manyti yra klaidinga. 
Štai ką matė prancūzų rašytojas Andre Gide, 
Maskvos krautuvėse. Rašo: 

" Krautuvėse prekės veik visos yra t o 
kios, kad biauru į jas ir pažiūrėti. Dalinai 
daržovės ir vaisiai, jei dar ne visai prasti 
tai daugiausia menkos vertes. Klausta, ko
dėl sovietų prekės tokios menkos vertės. At
sakyta: Kam tas gerumas? Juk nėra kon 
kurencijos. Kai nėra geresnių, perka, ką 
turime' \ 

Tai va, kaip gėrybės Rusijoj laikomos 
ir kaip ten į žmones žiūrima.Vienu atveju 
griežtumas nežmoniškas, o kitu atveju ap
sileidimas nežmoniškas. 

koje, DULR buvo suorgani 
zavusi Lietuvoje aukų rinki 

sai kolonijai įstaiga. Estai, !mą vargstantiems dėl krizės 
pav., Rygoje yra įpa*«3tatę! Pietų Amerikos lietuviams. 
gražius savo "Kultūros na-1 Surinkta ir per mūsų kon-, 

.. — . . r . > -,. ,«*;«„wrt ;r. f lizdą d-eti. IVet kito paukščio 
mus" , nors estų Rygoje ir I suiatus bei pasiuntinybę iš- . v * * 

dalinta per 20,000 lt. Aišku, I W**pm
 s a v o v a i 1 ^ * * n e r i ° " 

jog ši parama padarė didelį1 m a i 1 

neperdaugiausiai. 
3. Grynai ekonominėje sri. 

tyjfc reikia vykdyti pirmojo 
pasaulio lietuvių. kongreso 
1935 m. nutarimus: prekybi
nės organizacijos turi steng
tis palaikyti artimus ekono
minius bei prekybinius ryšius 
su Iietlvių kolonijomis. Šioje 
srityje turi būti veikiama su 

šo, kad žinomas New Yorko 
gydytojas pasiūlė ligonis, ku
riems tenka daryti operacijas, 
smarkiai nugirdyti ir nesirū
pinti pagiriomis. Tokius ligo
nis reikia apgirdyti ne maža 
vynu, kad jie galėtų po ope
racijos kaip reikiant išsimie
goti, lyg po pagirių. Ligonies, 
padarius operaciją, nereikią 

Gegutė ir Isdsavikas abu žadinti. Juk paprastai pacien-
lobu toki?, Gegutės moka ku- tas, kada miega, nėra žadi-
ku kukuoti, ale turi biaurų namas, New Yorko gydytojas 
nalogą — kiaušinius į svetimą rekomenduoja portveiną kai

po tinkamiausią vyną. Juo 
sukeliamas tam tikras pusiau 

įspūdi į išeivius ir sutvirt'-
no jų ryžius su savo tauta.. 

G. Atvykstantiems Lietu
von užsienio lietuviams turi 
staras turi būti rodomas kuo 
didžiausias palankumas: turi 
būti panaikintos arba žymia: 
nlpigintos vizos, turi būti nu-

Lietuvos vyriausybe, kaip tai j nupigintos vizos, turi būti nu-
žinkeliais, iš atvykstančių au
tomobiliais neturi būti ima-

kongreso ir nutarta. 

4. Vienas svarbiausią, bet mas kelių mokesnis, nes tu-
ir sunkiausiai įvykdomų da- r i s t a i i r t a i p daug pinigų Lie-
lykų yra žemes ūkio koloni- t u v o j e p a l į e k a įr p . Turizmas 
jų orgs^azamirm. Tuo reika- j j ^ t u v ą turi būti ypatingai 
lu ir teoretiniai, ir praktiš- p rop t t.gUojamas išeivių tarpe, 
kai lietuvių daugiausia pasi-; visokeriopas ryšių su išei-

KUOMI PASITENKINS PREZIDENTAS 
ROOSEVELTAS 

darbuota Pietų Amerikoje. 
Kaip žinome, niekas tautybės 
taip nepalaiko, kaip gyveni
mas masinėse žemės ūkio ko-

viais palaikymas geriausiai 
atsiekiamas per jų pačių oi-

Baišavikai taip pat tik ku
kuoti moka, al<e savam lizde 
nesėdi ir ten vaiky neperi. 
Vis lenda į svetimą lizdą. J-
l>ii(ic padeda savotišką, taip 
fftkant, kiaušinį, iš kurio po 
kurio čėso išeina balšavikišld 
gegužiukai. Nedyvai, kad švei
carai, sako, dabar valo visus 
savo lizdus ir kur tik randa 
balšavikivškų gegučių padėt.us 
kiaušinius, juos meta lauk. 

Šveicarų priklodu, tavorš-
čiai, turėtų ypač mūsą drau
gystės apvalyti savo lizdus. 
Ra kai kurios draugystės, net 
šventųjų vardais, savo lizduo-
sr. tiek jau priperėjo balša-
vikų gegužiukų, kad savo ku 

ganizacijas. Tobuliausia tam ( k h ~ t v i draugy-
tikslui organizacija būtų Vi 

lonijose. Tokios kolonijos, \ p a ^ ^ j ^ lietuvių sąjunga, 
kaip tai matyti iš kelių rim- j k u r į o s užuomazga jau pada-
tų autorių 1935 «m. DULR iš
leistoje knygoje " Pasaulio 
Lietuviai" .patogiausia būtų 
steigti Pietų Amerikoje, y-
pač Argentinoje ir Brazilijo 
je. Čia tokios kolonijos lie
tuvių jau buvo pradėtos stei
gti, tačiau dėl stokos orga 
nizuotumo, ntepatyi^lmo bei 
piktos valios kolonijos ne 

stę nukukuoja 
pranta. 

1 balšavikų 

sąmonės stovis, kuris yra pa
našus į natūralų miegą. Pa-
' k'nras kaip reikiant pasilsi, 
visiškai nesirūpina ir nejau
čia skausmo. Vyną reikia 
duoti prieš ir po to-, kai li
goniui pritaikoma anestezija. 
New Yorko gydytojo tvirtini
mu, pacientas, atgavęs sąmo
nę, visiškai nejaučia nemalo
nių operacijos pasėkų,1 " 

Vakar eidamas pro Petro 
Balabuškos namą ant jardo 
girdžiu kalbą. 

— Tamsta parduodamas 
man savo šunį tikrinai, kad 
jis žmonių nekanda, o šiandie 
jis sudraskė visą mano dresę, 
--- sako moteriškas balsas. 

— Tamsta turėk razumo, — 
atsakė jai Balabuška. — dre-
sė juk nėra joks žmogus. 

tik nebuvo įsteigtos, bet dėl 

PASIDARBUOKIME VILNIAUS 
VADAVIMUI 

Turbūt sunku būtų surasti tautiškai nu-
sHeikusį lietuvį, kuriam nerūpėtų Vilniaus 
krašto vadavimo reikalai. J i e rūpi mums vi-
šiems. Bet rūpesčio juk neužtenka. Svarbu 
yra lūjantis^ bet dar svambiau yra dirbti. 
Tik dirbai priveda paskirus žmones ir tau
to* prie- IadmijiiKų. 

Vis% šį mėnesį Chieagoje lankysis Vil
nim; Vaduoti Sąjungos atstovas p. V. Užda-
vinjs . J i s norės aplankyti visas lietuvių ko~ 
fonrjas Chica&oje,. taip pat visose apylinkė-
se. Lankysis ir atskiruose draugijų paren-
gHsiiuose ^ę i susirinkimuose, kur tik bus 
kviečiamas. 

V^ UMiThtys Vitonmus vadavimo darbą 
igrba kelioiiktL metai. J i s organizavo Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrius Lietuvoj, re-
d»f*vo jos organą "Mūsų; Vilnių" ir dirbo 
-vmaff kitus darbus, kurie rišosi su Vilniaus 
vadavimo reikalais. Vyras y ta darbštus ir 

Kadangi prez. Rooseveltas dabar bega
lo populerks, o per sekantį terminą gal dai 
labiau įsiteiks žmonėms, tai spėjama ar ne^ 
panorės jis likti prezidentu trečiam termi
nui. Nėra jokio įstatymo, aprubežiuojančio 
prezidentavimą dviem terminam. Yra tik 
tradicija. Prez. WasMngton atsisakė likti 
trečiam terminui, sakydamas, kad ilgas pre-
zidentaviknas prilygtų karaliavimui. 

Šiaip jau sveika nuomone yra ta, kad 
geram prezidentui tinka prezidentauti iki 
gyvos galvos, o blogam yra perdaug ir vie
no termino. 

Colliers lai k rastis dabar skelbia būk 
prez. Rooseveltas štai ką pasakęs: 

" Sausio 21, 1941, kai naujas preziden
tas užims mano vietą, aš pasitrauksiu visam 
savo amžiui į Hyde Parką. 

.. Išeina, kad prez. Rooseveltas nenorės 
ftkti trečiam terminui. Per savo antrąjį ter
miną jisai tikisi įgyvendinti pribrendusias 
reformas ir taip bus savo atlikęs. 

•Komunizmas yra rimčiausias šių laikų 
pavojus, Taip yra pasakęs popiežius Pijus 

jų nemažas lietuvių skabius 
skaudžiai nukentėjo. Dabar 
kolonijų steigimu yra susirū
pinęs Matas Šalčius. 

-. . „ ._. .i.-i«tį užsienio lietuviams. 
Sis darnas galėtų turėti1 

rvta. 

Bet sėkmingiausiai ši or
ganizacija, galėtų plėstis, jei 
gu ji organizuotųsi, kurtųsi 
ne iš centro, (atsieit, Kauno), 
bet iš vietų. Vietoje susikū 
rusios tam tikslui organiza
cijos sudarytų labai tvirtą 
sąjungai pagrindą. Bejt są
junga galėtų kurtis ir iš esa
mų organizacijų. Ši idėja 
kaip tik ir galima būtų vyk
dyti per minėtą jau eentra-
linę redakciją ir per laikra-

pasisekimo, tik didelėmis jė
gomis veikiant. Jį turėtų pa
remti valstybė, kaip tai daro 
kai kuries ikitos valstybės. 
Ypač planingai veikia japo
nai, kurie, steigdami koloni
jas, parūpina naujakuriams 
ne tik žemes, bet pasiunčia į 
steigiamą koloniją visokerio
pus specialistus ir net pasta
to būsimLenis ūkirtinkams tro 
besius, mokyklas, maldyklas, 
įvairius žeifies ūkiui l>ei kul
tūrai reikalingus pastatus ir 
p. { šias kolonijas japonai 
siunčia tik gerai parinktus 
ir net tam tikras mokyklas 
išėjusius, tautiniai gerai su
sipratusius i i r tvirtus žemės 
ūkio darbininkus.; 

DULR savo visuotiname 
1933 m. suvažiavime kotoni-
jų steigjtaio reikalams buvo 
paskyrusi 20>jOOQ lt. Šie pini-

7. 1934 m. DULR buvo pa
skelbusi simbolinę lietuvių 
vienybės Daaįaus ir Girėno 
viso pasauliu lietuvių liepos 
17 dieną. I r 1934, ir 1935 nie-

visas galimybes visus savo 
reikalus bei nuomones parei
kšti, laisvai išpasakoti, kas 
jiems ant girdies guli, o ne
būti vien klausytojais bei 
žiūrovais. Be gero pasiruoši
mo, be gerai apgalvotos ir 
rimtos programos kongresas 
ntšauktinas, nes jis labai bra 
ngiai atsieina. 

Apskritai, DULR yra pa
dariusi nemaža gražių nuta
rimų ir pradėjusi, bet metu
si daug naudingų lietuvių iš-

KĄ NUVEIKĖ LIETUVOS 
VAKARŲ SĄJUNGA PER 
VIENERIUS METUS? 

KAUNAS. — Prieš metus 
laiko Kaune buvo įkurta Lie
tuvos Vakarų sąjunga kuri 
pasistatė tikslą nagrinėti įvai-
riua, gu lietuviškuoju pajūriu 
ir Mažąja Lietuva susijusius 
klausimus. Sąjunga iš karto 
rado nemaža bendradarbių ir 
pradėjo duoti plačią veiki;]. 
Per spaudą, radio ir kkomis 

eivijai darlbų. Toks net savo priemonėmis ji pradėjo duoti 
dėl tam tikros priežasties nu- visuomenei pranešimus apie 
tarimų ir apskritai vienos Ii- opiausius Lietuvos vakarų rei 
nijos nesilaikymas yra labai kalus, tuo pačiu metu juos 
žalingas. 

DULR darbų programa »ei 
tais ši diena vienoje kitoje P . ' labiausiai gyvybiniai išeivių 
Amerikos lietuvių kolonijoje reikalai y r a išdėstyti jau už-
buvo labai gražiai ir įspūdin- įnirštoje DULR 1934 m. iš-
gai paminėta,. Bet, deja, dėl leistoje knygutėje: "Užsienio 
vienų ar kitų kaltės nieko Lietuviai" (54 pusi., o " P a -
nedaroma, kad j i pasidarytų šaulio Lietuviai' 363, pusi.). 
iš tikrųjų simbolinė bei uni
versalinė viso pasaulio lietu
vių vienybės diena. 

8. Viso pasaulio lietimų 
kongresas, kaip kad įvykdy
tas 1935 ra., yra labai geras 
dalykas. Bet jis šauktinas tik 
tada, kai jau užtektinai atli
kta iš čia suminėtų ir apskri
tai organizacinių darbų, kuo
met gerai ;pri& j©> prisiruošta 
i r kuomet jam atitinka poli
tinė konjunktūra. Aišku, jog 
kongrese išeiviai turi turėti 

P. S. Kadangi į mane kar
tais vis dar kreipiasi kaip į 
DULR sekretorių, todėl šia 
proga pareiškiu, jog iš DULR 
dėl ne nuo manęs priklausan
čių priežasčių išėjau 19«5b. 
VII. 15. Akademinį! DULR 
skyrių veda ir jam pirminin
kauja studentas Motiejus Ru-
seckas, su kuriuo mane daž
nai painioja. 

Petras R useckas, 
193b-. XI. 12. Kaunas. 

vispusiškai aps varstydama. 
Visuomene vakarų sąjungos 
paraginta, pradėjo lietuviš
kuoju pajūriu daugiau domė
tis. Vakarų sąjungos pastan
gomis, buvo sustiprinti santy
kiai tarp Baltijos pajūrio ir 
kitų Lietuvos srujių gyvento
jų. Tuo tikslu sąjunga ruošė 
į pajūrį ekskurijas. Pradiėjo 
pajūryje organizuoti įvairias 
iškilmes, pravedė nemažą pa
jūrio pažinimo propagandą, 
pavadintą " J ū r o s vasara", 
kuri davė labai gražių vaiaių. 

Vakarų sąjungos dSkay Lie
tuvos visuomenė plačiau, ausi-
domėjo įvairiais. Raitijos pa
jūrio reikalais ir piadčjo gy. 
viau dalyvauti jūrinių klnnsi-

i 

Žemaičių 23.|nių sprendime. 

i 
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JAU ARTI TT. MARIJONŲ REMEJŲ 

DRAUGIJOS 10-TAS SEIMAS 
Seimai Saukiami padarymui 

apžvalgos iš praeitų 'metu dr-
jos darbuotes ir nustatymui 
naujų planu, sekančiu metu 
darbuotei. Taip daro visos 
centralinės organizacijos. 
Taip daro ir TT. Marijonų 
Rėmėjų dr-ja, laukdama žo
džio iš plačiosios visuomenos 
dėl naujų darbuotei planų 
1937 metais. 

Visuomenės žodį sudaro ne 
vien rėmėjų dr-jos skyriij at-
stovai-ės, bei lygiai ir VISŲ 
katalikiškų organizacijų, dr-
jų ir kJiibų įgaliotieji atsto-
vai-ės, profesijonalai ir visi 
pavieniai svečiai, geraširdžiai, 
norintieji reme.jų dr-jai kuom 

mėjų apskrities pagalbos. A-
pskritis atčjo \ pagalba ant 
greitųjų sumošdamas vajų, 
kuris geraširdės visuomenės 
širdinga parama jau įpusėjo. 
Bet dar dikčiai trūksta lėšų 
koplyčios užbaigimui. 

Dešimtajam rėmėjų seimui 
reikės išrišti šį vajaus ir ko-
plyčios statybos klausimą. 
Seime bus ir daugiau svar
bių klausinių, kuriuos reikės 
išrišti. Tad visi skaitlingai 
seime dalyvaukime. 

Pamaldas 
St?inų dienose, paprastai,-

ba-žnyčioje laikomos iškilmin
gos pamaldos su pritaikintu 
pamokslu visų rėmėjų, gera-

nors pagelbėti ir tuo paremti Į širdžių, atstovų bei svečių in-
TT. Marijonams. Į tencija. Praeity pamaldose 

Tad TT. Marijonų Rėmėjų buvo dalyvaujama gan skait-
Cbicagos apskritis ir atsišau-1J ingai, in corpore. Bet kaž ko
kia į visas katal. organizaci- dėl tas paprotis kasmet eina 
jaą dr-jas ir klubus prašy-Uilpnyn. Ta silpnybe pasirei-
daLnas prisiųsti seiman bent | škia ir kitų organizacijų sei

muose. 
TT. Marijonų rėmėjų sei

mas įvyks gruodžio 13 d., se
kmadienį, Aušros Vartų pa-
rap. svet., 2323 W. 23rd PI., 
Cliicago, 111. 

Seimas prasidės įspūdingo
mis pamaldomis 10 vai. ryto. 
Iškilmingosios šv. Mišios bus 
atlaikytos intencija Marijonų 
rėmėjų, geraširdžių ir sve
čių. Pamokslas bus pritaikin

ąs 

Javų ir katalikų bažnyčios su- m. liepos 14 d. Lietuvos, didj^ 
jungimu. 

Dalykas neaprnirė. Bažnyti
nės unijos reikalas buvo svar
stomas ir garsingame Lucko 
suvažiavime 1429 m., kur kaip 
žinome, kilo sumanymas Vy
tautą Vainikuoti Lietuvos ka-
ralium. Vytauto papėdininkas 
Švitrigaila tą įprastinę politi
ką varė toliau. J i s išplėtė ne
paprastą judrumą. Paragin
tas Bazelio visuotinio bažny
čios surinkimo, tasai mūsų 
kunigaikštis pasiuntė laiškus 
vyiems Rytų bažnyčios arba 
pravoslavijos dvasiniams ir 
pasauliniame valdovams: 
Konstantinopolio patriarchui, 

Gaisras nušlavė. Didingi ir puošnūs pasilinksminimo rūmai Londone, ku
riuos neseniai gaisras sunaikino. Sunaikinta daug brangių puošmenų ir įvairių 
televizijai bandyti reikmenų. Rūmai buvo pastatyti 1851 m. karalienės Viktorijos 
laikais ir kainavo $6,750,000. 

po 3 atstovus-es. Lygiai pra
šomi seime dalvvauti ir visi 
pavieniai lietuviai katalikai, 
mylintieji ištiesti paramos ra
nką TT. Marijonams: darbu, 
žodžiu ir auka sulyg išgalės. 

1935 m. 9-sis seimas įpa-
Teigojo rėmėjų dr-ją eiti TT. 
Marijonams į pagalbą — se
minarijas koplyčios statybos 
reikaluose. Koplyčios statyba, 
kaip matom, jau. įpusėjus. Bet 
TT. Marijonų pečiai sulinko. | tas iškilmėms. 
I r vienas iš jų krito po taip 
sunkia našta — tai a. a. tė
vas Vincentas Kulikauskas! 

TT. Marijonai koplyčios 
statyboj pavargę šaukėsi rė-

12 vai., parap. salėje vi
siems seimo dalyviams bus 
bendri pietūs. 

2 vai. prasidės seimas. J. Š. 

PAŠVENTINTA ŠV. ANTANO 
BAŽNYČIA KAUNE 

Žaliakalnyje VT forto ra- vietos bažnyčios ja,u toli me-
įjone neseniai įsikūrė nauja niškame giedojime pažengęs 
fcv. Antano parapija. Ja i ski-1 choras ir solo v. optr. solis-
r tas klebonas, Kaunui gerai tas Antanas Sodeika. 

Po sumos buvo kun. G rau
slio pamokslas, o po jo arki
vyskupas suteikė sutvirtini
mo Sakramentą. 

pažįstamas kun. J . Želvys, 
Žaliakalnio labdarybės p io 
nierius pasiryžo kuo greičiau 
šiai pastatyti bažnyčią. Ir 
labai gr. itai pastatė. Šį pa-. 
vasarį pradėjo, o dabar j a u ' Pietus metropolitui ir ki-
baigta. Neseniai įvyko jos š v e , t i e m s svečiams suruošė savo 
ntinimas. Pašventino metropo M*omii parapijos ponios. Juo 
lito kane. kan. Byla. Po to s e dalyvavo be metropolito, 
iškilmingai, dalyvaujant Vy
tauto kalno šaulių būriui ir 

administracijos d-to dir. Su
rvila, viceburmistras Rustei-

kitoms parapijos organizaci-1 ka> P™1*- Ūsoris, prof. Meš
koms, iš laikinosios bažnytė-| kauskas, kan. Sabaliauskas, 

perneštas šv. Sakramen-les 
tas į i\aują. bažnyčią. Po šios 
eisenos visi susirinko prie ar
kivyskupui sutikti pastatytų 

pradžios mokyklų inspekto
rius Vokietaitis, dr. Nekve-
davičius, Talmantas ir dau
gelis kitų. Pasakyta gražių 

vartų. Laukimą reikšdamas ; kalbų, kuriose iškeltas nepa-
r; i skamba varpas. Žmones bū

riai bėga renkasi į bažnyčią, 
^{pastatytą šv. Antano garbei. 

Atvyko ponia Smetonienė, ku 
ri buvo nulydėta į bažnyčią. 

Netrukus atvyko Metropo
litas. Iš mažyčių vaikučių, 
kiek vyresnių, šaulių ir kitų 
rankų pabyra gėlės. I r žen
gia Ganytojas gėlėtu taku į 
naują bažnyčią. 

Čia, bažnyčioje, kun. Žel
vys paskaito raportą. J i s pa
žymi, kad visos organizacijos 
parapijos ribose esančios gy
vena tarpusavyje taikiai. 

Arkivyskupas savo pamok
sle dėkoja parapijiečiams už 
parodytą IMevui meilę realiu 
darbu, silpnųjų globojimu. 

Per sumą, laikomą paties 

prastas klebono darbštumas, 
didelis sugebėjimas sugyven
ti su visais, jo švelnumas ir 
taktingumas, dėl ko jis tapo 
labai mėgiaimas ir mylimas 
plačios Kauno visuomenės. 

Po pietų visi Ganytoją iš
lydėjo griausingu valio, o 
prieš išsiskirstymą sugiedo
tas tautos himnas. F . J-tis 

Padėkos Diena ir Mes 

Kaso John L. Rice, New Yor-
ko Sveikatos Komisijonierius 

Kuomet prezidentas Wash-
ingtonas 1789 m. išleido pir
mą' proklamaciją apie tauti
nę dėkavonę, medicina mažai 
progreso darė prieš ligas. 

virtadienį lapkričio mėnesio, 
tai šventei, ligų epidemijos 
vis buvo dažnos: rauplės, di-
fterija ir daug kitų ligų kas 
met tūkstančius žmonių kir
to. 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIU PASTANGOS 
SUJUNGTI VAKARU IR RYTĮ) BAŽNYČIAS 

Katalikų ir pravoslavų baž
nyčių sujungimas buvo didelės 

Per pereitus penkiasdešimts svarbos dalykas ne tik Romos 
metų medicinos mokslas pa- bažnytinei vadovybei, bet ir 
darė didelius žingsnius, kad vįsa,į Europai. Mat, tuomet 
apsaugoti žmoniją. Todėl ' ^ f ^ Europoje būtų vieno-
žmonės tapo sveikesni ir nu- rfas tikėjimas ir pagaliau žy-
rimai vis mažinosi. Šiandie j m i a i Mtų i g n y k ę wWmiūi i r ^ ^ ^ ^ ^ k f t t a 

neturime rauplių, šiltinės i r i t i e t kultūriniai skirtingumai, 
choleros epidemijų. Faktas, lv kryžiuočiai, atsikraustę į 
kad šiandie retai girdime a- Lietuvos pašonę, bandė dangs-
pie tas ligas. Kai kuriose vie- j t y t i g ) b e k i t k % i r bažnytinės 
tose jos visai nežinomos. Net 
ir karštJigė retai pasirodo. 
Kūdikių cholera beveik visiš
kai išnyko. I r difteriją jau 
pradedama valdyti kaip ir 
baisų priešą žmonijįos — si
filį. 

Ilgą laiką ėmė įsitikinti, 
kad galima ligas nukreipti. 
Ir, kuomet visuomenė supras 

unijos reikalu. Jii žmonės iš 
Komos katalikų bažnyčios va
dovybės buvo išgavę pripaži
nimą, kad jiems patikėta Ru
sijos bažnyčios . globa. Bet 
niekas šiam reikalui geriau 
netiko, kaip Lietuva, kuri iš 
senovės puikiai pažinojo Rusi-

G raikų imperatoriui, Mas
kvos, Tverės, Pskovo ir Didž. 
Naugardo kunigaikščiams. 
Štai numiršta Rusijos pravos
lavų, metropolitas Fotijus. 
Tuomet Maskvos didysis ku
nigaikštis jo» papėdininku pa
siūlo Riazanės vyskupą Joną, 
o Švirtigaila — Gerasimą. Iš
plėtojus politinį veiklumą, 
praeina Lietuvos kandidatas. 
Gerasimas 1432 m. važiuoja į 
Konstantinopolį, iš kur kitais 
metais grįžta kaip visos Ru
sijos metropolitas. Pas Švitri
gailą bažnyčių sujungimo rei
kalais viešėjo Bazelio visuo
tinio susirinkimo atstovas 

likų bažnyčią su pravoslavija, 'Laurynas de Damianis. 3433 
arba stačiatikybe. Pirmą žin-Į 

i • • • • • — — i ^ — i ^ i ^ — — • .ii— — — ^ » 

gsnį padarė 1415 m. Tuomet 
jisai Lietuvos rusams pravos
lavams paskyrė atskirą met
ropolitą Grigą Camblaką. Va
dinasi, Lietuvos valstybėje gy 
veną pravoslavai buvo ati-

jos žemę ir gyventojus. Paga
liau Lietuvos valdovai beveik 
visuomet Rusijoje turėjo gerą 
vardą. Dėl to popiežius pra
voslavų bažnyčios globą pati-
kėjo Vytautui ir Jogailiai. 

Vytautas su kunkuliuojančia 

sis kunigaikštis rašo Bazeliui, 
jog rūpinasi skizmatiktj, t. y., 
pravoslavų atvertimu " n e tik 
dėl tikėjimo, bet ir dėl būti
numo". Mat, jis gyvena "an t 
viso krikščionių pasaulio sie
n o s " ir toliau^ jau nėra jokio 
kataliko valdovo. Čia matome, 
jog Lietuvos valdovai buvo 
giliai įsisąmoninę, kad turi 
Rusiją artinti su Vakarų Eu
ropa. Kadangi tais laikais ti
kėjimas reiškė maždaug tą 
pat, ką ir kultūra, tai senoji 
Lietuva varė ir kultūros sklei
dimo! darbą, kitaip sakant, va
karų minčiai skynė kelią į 
vytus. Švitrigaila veikė labai 

l nuoširdžiai. Minėtame laiške 
jis rašo, kad jau kelis kartus 
taręsis su rusų kunigaikščiais, 
siuntinėjęs laiškus ir pasiunti
nius. Šioje vietoje reikia pas
tebėti, jog, skaitydami Švitri
gailos susirašinėjimą, gauna
me įspūdį, kad rusu pasauli-
ninkai buvo palankesni baž
nytinei unijai už dvasininkus. 

(Bus daugiau) 

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A Ir D 

įčiepijimą nuo rauplių ir im-
apie svarbesnes sveikatos tai j munizavimą nuo difterijos. O, 
sykles, tai progresas bus kas svarbiausia, mitarkirrc 
dar didesnis. j l l ž l a i k y t i , s v a r b e snes sveikatom 

i 
Dėkokime mokslininkams, taisykles. 

kurie visą savo gyvenimą pa- • 
šventė žmonių labui. Nutar
kime, taipgi, teikti pagelbą 
viešos sveikatos viršininkams 
jų pastangose sulaikyti ligas. 
Supraskime svarbą ir nutar
kime sekti patarimus apie , 

Vienas žymus sveikatos ępecialiatas 
yra pasakęs, kad 83% iš visų Šios 

f rnnt t i mm T?ii*iin« nrn>vn«il«- Sa , i es gyventojų yra slogų palieski. TiaUKll nUO ItUSlJOS p r a v o s i a - ; J o p a t a r i m a s y r a v e n e t i persaldomo 
VU baŽnvČifK! vadovvbes Tai P a , a i k a n t savyje atsparumą, 
VŲ UttZJlVLlOS \duuvvueh. J-dl NUGA-TONE — dabar moksliš-
Imvo artėjimo pradžia, m»t,!{?« £*"£*& E - J T i T O S U 
politinė vienybė labai dažnai SSSSU.bjta*S3fiai rkSfaSTSČ 
parengia ir dvasinę vienybę. | g " - ™ , SSS5T ^ " - J f f t T l K 

pnina, jie patys nuo savęs pašalina. 
I š tikrųjų, j au 1418 m. VytaU- D**>*r jums kai tik laikas budavoti 

C7 " atsparumą prieš šalčio persaldyma. 
tas ir Jogaila icraJioia Cam- Mėgink naująjį NUGA-TONE turintj 

• * a 5 • VITAMINUS A Ir D. Parduodamai 
Dulka, kad .Vyktų j Kons tan- l r garantuojamas pas vsus vniRtinm 

. kua Lengvas imti ir palaiko jus 
cos visuotinį bažnyčios susi- vaisde. 

FLIS linkima ir rūpintųsi pravos-' N u o užkietėjimo imk—ITGA-SOI^-
• I T r ^ j Kjeaiug Uuosuotojas. 25c ir 50e. 

GARSINKITĖS "DRAUGE" 

1)LD PEOPLE f ind 
way to keep breath 

wholesome 
Halitosis (bad breath) ąuiekly yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant 
(Sther because of atomach dbturbances, frod 
fermentation, or the wearing of falše teeth, old 
people frequeatly ha ve halitosia (bad breath). 
No wonder ethers cunsider them a nuiaance. 

But now Science haa found that the refular 
tise of Listerine will often overcome oflensive 
mouth odors due to the fermeotation of tiny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plat« 
sorfaces. 

This safe antiseptic and quick deodorant 
works quicMy. It cleanses rnou^h, teeth, and 
gum surfuces. Halts fermentation and putre 
fuction, a major cause of odors, and then 
counteracts tue odors themsel ves. 

Try using Listerine every tw i or three dsys. 
See l»ow much more who'.esome it leaves your 
mouth. How it sweetens your breath. Lambert 
Ph&rmacai Co., St. Louis, M o. 

Don't offend others • Check 
halitosis with LISTERINE 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

H0W OFTEN CAN YOU 
KISS AND MAKE UP? 

U»EW husbands can understand 
M. w hy a wife sbould tum ftom a 
pleasant companion into a anrew 
f or one wbole week in every mon th. 

You can say "I'm aorry" and 
Itiss and make up easier before 
marriagetban after. Be wlse. I f you 
want to hold your husband, you 
won't be a three-ąuarter wife. 

For t h r ee gener a tions one woma« 
has told another how to go "smll-
ing through" with Lydia B. Pink-
hanis Vegetable Compound. It 
helps Naturc tone up the system. 
thus leasenins the diseomforts from 
the functional dlsorders wbicb 
women mušt endure in the three 
ordeals of life: i . Turaing from 
gbrlhood to womanhood. 2. Pre-
paring for motherbood. 3. Ap-
proacbing "middle age." 

Don't be a three-quarter wifl», 
take LYDIA B. PINKHAM'S 
VEGETABLE COMPOUND and 
Go "Smiung Through." 

KUOMET GALVOJATE APIE NAUJĄ KARĄ, 
ATSIMINKITE, KAD GALITE NUSIPIRKTI 
NAUJĄ BUICK SEDAN 5 PASAŽIERAMS PRI
STATOMAS PILNAI ĮRENGTAS BILE SPAL
VOJ UŽ £997.00... KUOMET BUICK TIEK MA
ŽAI TEKAINUOJA KAM PIRKTI KITOKĮ? 

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 
FACTS YOU NEVER KNEW!U By H. T. Elmo 

Net kuomet 75 m. vėliau pre-
arkivyskupo, giedojo, radio- j zidentas Lincolnas paskyrė 
fono orkestro pritariamas, ketvirtą, arba paskutinį ket- i 

||HE A N O E N T 
EGVPTIA.NS T1ED 

UP T H E BRIDE^S 
H / \ \ R AT T H E 

CONCLU5KDM OF 
T H E 

VVEDDING 
CE^EMONY 

TO SVMB0H2E 
THE 

file:///duuvvueh
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 

WEST SIDE 
.Lapkr ič io 22 d., 6v, Anta

no parapi jos vakaras pavy
ko. Publikos atsi lankė nema-
v * 

zai. 
Vaka ro veih\>s kun. I. F . 

Boreisi*, įžangine kalba api 
budino programą. 

Pirmiausiai suvaidinta tri
jų ve iksnų komedija " J o c i o 
M a r t i ' \ Vaidinime dalyvavo: 
Jocys — J . Tumas, Jocienė 
— K. Bancevičiūte, Juozas 
1— Parinskut is , Gunkys — F . 
Stankus , Ona — JL. Bacvin-
skaite, Teisėjas — M. Šimo
nis, Rašt ininkas — J . A. Bla
žis, Keršys — Sakalauskas. 
Visi savo užduotis atliko ne
blogai. 

Toliau Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos atstovas V. Užda
vinys pasakė gražią kalbą a-
pie vilniečių lietuvių gyve
nimą ir jų vargus. Kai ku
riems net ir ašaros pradėjo 
per veidus riedėti girdinl , 
kaip; pagrobtoje Vilnijoje lie
tuviai persekiojami. Aukų su 
r inkta apie $40.00 Vilniaus 
vadavimo fondui. 

Baigiant programą parapi
jos choras, vadovaujant muz. 
J . A. Blažiui, padainavo dvi 
gražias dainai . 

P o programos buvo šokiai, 
draugiškas pasisvečiavimas. 
Vakaras davė keletą desetkų 
dolerių pelno parapijos rei
kalams. 

as . Kiekviename reikale žmo
gui pa tarnauja visu nuošir
dumu. Didelis skaičius ir De
troito biznierių pas jį užsi
sako kas metai kalendorius 
žemomis kainomis. 

Tcdėl lietuviai ranka ran
ką spauskime savųjų tarpe, 
o būsime vieningi. 

Garbinga Kalėdų šventė 
čia pat. Daugelis suks gal
vas, kad draugams suteikus 
dovaną. Geriausia doVaha — 
tai užprenumeruoti katalikiš
ką laikraštį, kur is per metus 
į tuos namus neš šviesą. Pa
tar t ina užsisakyti " D r a u g ą " , 
"Muzikos Žinias ' ' , "Darbini* 
nką" , " G a r s ą " , " A m e r i k ą " . 
Tame patarnaus J . A. Blažis, 
M. Šimonis ir K. Mišeikis. 

Susipratusi šeima ne tik 
pati tur i užsiprenumeruoti, 
bet i r k i tus paragint i . Ypač 
" D r a u g a s " dažnai deda apie 

Lapkričio 23, 24 i r 25 dd. v i s o k į draugijų veikimą be 
įvyko Šv. Antano parapijos j j o k i o atlyginimo. Už tai nors 
bazaras, kurį Žkionės skait- i p a r e n i k i m e užsiprenulmeruo-
iingai kas vakaras lankė. j d a m i t ą i a į k r a š t į . Taipgi 

Bazaiįo vedėjais buvo K. 
Mišeikis i r V. Bendoraitis. 
J iems tenka padėka už nenu
ilstamą darbai, ta ip pat ir ki
tiems, darbu prisidėjusiems, 
nuoširdus ačiū 

" D r a u g a s kiekvienam skai
tytojui duos dykai labai gra 
žų sieninį kalendorių. 

Pijus Grybas su draugais 
buvo pasiryžęs vykt i Cliica-
gon į " D r a u g o " koncertą. 

Varg. J . A. Blažis pradėjo B e t J O b i z n i o p l u , i n m k a s 

lankyti parapi joms su plot- I G e l ū m b a u s k a s g a v o žinią, 
komis. Be to, j is iš anksto . k a d m i r g ^ m a t i n ė l ė Gerard-
rūpinasi surengimu progra
mos 16 Vasario. Todėl, West 
Side jaunime, meno mylėto
jau, stok į bendrą darbą. 

i 

Artinant is Kalėdoms, lietu
vių ūpas ge i i sn is visuose 
reikaluose, kadangi šįmet dau 
giau dirba, negu kitais me
tais. Daugelis dirbtuvių iš
moka darbininkams ibonus. 
Visi linksmesniais veidais 
taukia šv . Kalėdų. 

Neilgai svečiuojantis 

Baigiasi senieji mietai. Ne
užilgo pasit iksime naujuosiu. 
1937 metus, č i a tenka primi
n t i vestsajduečiiajms ir kilu 
kolonijų lietuviams, kad pa* 
M. Šimonį, 3547 VV. Yernor 
Hwy., galima jau gaut i 1937 
m. gražių sieninių kalendo
rių, su gražiais vaizdais ir 
l ietuviškais bei angliškais 
mėnesių užvardinimais. Kale
ndor ia i Įtinkami namuose, 
t a ip pat labai t inka pasiųsti 

Pasidarbavimu P. Molio, 
detroitiečiai gavo iš Lietuvos 
kumpių ir konservų. Ragavu
sieji sako, kad skani m>ėsa. 
Pas J . Piragį , Lietuvių sve
tainės name, užlaikomoj mr-
sinyčioj, galima gaut i les 
lietuviškos mėsos. 

Juozas Sorokas, nuvykęs į 
Pennsylvania, susituokė su 
J uozapa Himonaite. Detroite 
apsigyvens ilgesniam laikui. 

J . Sirokas prigulėjo prie 
parapijos choro i r darbavosi 
su visais. 

Laimės jaunavedžiams. 

• v 
1S P. Jackūnas atvažiavo 

, Boston, Mass., ir apsigvveno 
l Lietuvą savo giminėms i r | l w m . . . £ _ 7 T : M . . . ° ' Detroite. Pradėjo dirbti . Za-
pazįstanuems. I ,_. . . v ,. 

dėjo prisirašyti prie parapi-
M. Šimonis ka ip praeityje, jos choro ir darbuotis. Svei-

t a ip ir dabar y ra katal ikų, kinaJme! 
ta rpe nenuilstantis darbuoto-

PROFESSOR NOODLE 
D e » r P r o f e s s o r : 

Our boy some day will 
sail away upon the. 
deepbVue sea. W h e a 
vater f lovra h£ coos and 
crows and jfumps i r t 
ecstacy! He l ikcs t o 
stay and vatch all dau 
the spigot's constant 
dripv whicK proves to XML 
he 5 bound to he the-
captainof a s h i p ! 

PeterPoopdecK 

A c a p t a i n ? 
Rot f l shou ld 
s ^ y r t o t • 
No a k i p 
f o r K i r r t ! 

flow w i l l 
įtrri h i r r t ^ 
d o u ^ K i r t 
ąirite ainother^ 
w*vy ! 

P r e f N d o d l e 
"Pi m\ - I I I i wZZm 

vilią Pa. Dėl to Grybas tu
rėjo būti namie. Balandėlis 

! 

Viena Pietų Amerikos sostinių. Taip atrodo iš oro Buenos Aires, Arg ntirios sostinė, kurioj dabar eina 
Inter-American taikos konferencija, ir kur J . A. V. prezidentas Rooseveltas buvo begalo iškilmingai sutik
tas. 

EASHIOE 
Bazaias pratęs tas vienai 

savaitei. Baigsis šį sekmadie
nį, gruodžio 6 d. 

Bazaro užlbaigimo vakare 
bus išpardavimas likusių au- AMSTERDAM, N. Y, 
kotų dalykų. Visi kviečiami ' Besilankydamas kitur, užsu-
dalyvauti . j ko ir pas mus Vilniui Valiuo

ti Sąjungos delegatas rašy-

<• 

Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose 
Gražus Vilniaus 

Parengimas 

• 

Lapkr . 28 d. buvo kr ikš tas 
Adomo ir Emili jos Zubų sū
naus, vardais Adomas - Ste
ponas. 

Lapkr. 28 d. kleb. kun. J . 
Čižauskas sutf.šo moterystės 
ryšiu Leoną Rūbelį su Anta
nina Saliukas. 

Lapkr . 26 d. iš Šv. Jurg io 
bažnyčios palaidotas Silves
t ras Katauskas . 

Pereitą savai te į bazarą 
buvo atsi lankęs Vincas Už
davinys, svečias iš Lietuvos. 

Svečias žada atvažiuoti pc 
Naujų Metų į mūsų parapiją 
su prakalbomis. 

tojas V. Uždavinys. J i s įčia 
praleido keletą dienų susipa
žindamas su lietuvių gyveni
mu ir išsivesdamas, ka ip te
ko pat i r t i , kuo gražiausių į-
spūdžių. Vienam kitam V. 
Uždavinys y ra pareiškęs, kad 
tokios grynai lietuviškos ko
lonijos k i tur Amerikoje jis 
neužtikęs. Amsterdame pui
kiausiai visi kalba lietuviš
kai ne tik senieji, bet ir jau
nimas ne t ik moka, bet ir 
t a r p savęs tik tėvų kalba šne
ka. Mūsų svečias mano, kad 
tai vietos veterano kun. J . 
Židanavičiaus i r jo parapiji
nės mokyklos nuopelnas. Čia 
nepapras ta i gražiai veikia 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius, kuris dirba iš vien 

Parapijos choras, vedamas ^ u ukrainiečiais. 
Br. Nekrašo, sparčiai ruošia-
siprie Kalėdų švenčių. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 
PMNrEXPlttER i!! 

• Imti M«rt *•« , 

Skaudamos strėnos? Gau
ki te malonų ir grei ta 
palengvinimą. Su keliais 

išsi trynimais. 
1 PAIN-EXPELLER * 

pilniausiu pasisekimu nau-
dojamas nuo 1867 metų. J 

L I N I M E N T 

Lapkričio 6 d. V. Uždavi
nio atsilankymo proga sky-

Ir Čia Buvo Atsilankęs 
V. Uždavinys 

rius surengė Vilniaus praka.1- Haiie ir mokame. Ačiū V. Ui
tas. C r a ž ^ kalbelę, pasakė daviniui už atsilankymų 
vietos klebonas kun. J . Žida-

i navičius, o muziko J . Olšau-
sko vedamas choras puikia 

i sudainavo keletu lietuviškų 
dainelių. Svečias sutiktas gra 
žiomis ovacijomis ^lgai ii 
gražiai pakalbėjo, nors dai
nai buvo prakalbų amsterda-
rtirėčiai suaukojo 23 dol. 57 
et., o Ona Židanavičiute po 
svečio atsilafikyniĮbi pradėjo 
l inkt i vilniečiams našlaičia
ms aukas padėvėtais rūbais. 

Taigi, dirbame visi, kiek 

rio 8 d. bftti namuose ir p 
rengime, vistiek surengei) 
prakalbas Vilniaus reikale 
mažai Schenectady, N. ? . Ii 
tuvių kolonijai. Susirinko n 
perdaugiansia klausytojų, r* 

Paukštukas Xl^ kurie buvo labai džiau-
I gėsi daug patyrę apie paver

gtą Lietuvą, kuriai vaertfoti 
sudėjo 6* dol. 25 6t. 

Paukštukas 

ga-

SCI1EN^XJTA1>Y, N. Y. -
Mes, amstt rdajniškiai, turė
dami pas save svečių V. Už
davinį nelaikėme 'jo už pe
čiaus užkišę, bet ir ki tur riu-
siųsdavome. Susitai'ę su kun. 
\ . Orvidu, nors j is pats ir 
negalėjo sekmadienį, lapkri-

Digestible as milk itself 1 
• — . . . sis siuno maistas 

su skaniu švelniu 
Cheddar skoniu. 

• 
Let th« family have thh natritious 

food often . . . fa sandwioh«°s, m 
casserole diahes, and, meltcd, as a smooth 

for egga or eea food. 

M • • 

Stop 
Itching 

ZEMO ffreital ai:letdžta skausmą 
nuo niežimo ir rinqworm — paleng
vina niežimą, ecaema, spaugu skau
dėjimą ir kitas panašias odos li
gas. I*er 25 metus ZEMO yra var
tojamas milijonų žmonių, kurie geria 
jį kaipo švariausią, saugiausią tr a t -
sakomingtausią vaistą šeimoms. Už
tvirtintas GOOD HOUPEKEEEPINO 
BUREAU, NO. 4874. 35c, 60, $1. 
Visose vaistinėse. zemo 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 Sfc. Halsted Street 
P H O N E : YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičiiis 

E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, 

Stiklu ir i t 
Automobilių. 

= 

r O R SK'rM O T J S 

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS 
_ • - m ' 

TRINER'S ELIXIH 
OF BITTER WINE 

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Sk&vio 
gautas 

PBA3TK SAMPELIO DTKA1 
TrJner'i Bitt««r Wine C*. 
5 4 4 8, W«Us St., Chlcago. IU. 
Pri«iqak man aampelį dykai 

Vardaa '-•- -

" m 
F * « * 

Visose 
Vaistinėse 

G A L I T E G A U T I 
Paskolas Del Pirmu Morgičiu 
Pagal Direct Reduetion Planą 

»A!!.\\M S 1AITYMO SKYRIAI, ST ATCšrlAl SU 
PELNU, PAGAL ! : lYTON PLA> 

KEISTUTIS LOAN & BUILDING 
ASSOCIATION NO, 1 

840 West Mrd Street 
MKMl 

1 K 1) K M A L I I O M i. I t) A N M A N K 
()Y CHICAGO 

My husbond . 
my douftlterfl . 

my friends . . . ever 
frorveTsI Ibėy $oy t foo* ISdH my 6 jf« 
They flofter mė, of cotrrse, but fht-
don'f reoHTė *'% 1hė ch6riQ9 M A 
hofr fhat ha$ niode the Cnungv f 
ine. When my hoir wai tfrey I N>oV«. 
old . . . older than my yeors K6w, 
ihdnks to ClaTrof my faded, grėy-
ttreaked hdtr h<n been resto^d to 
Ui own cotor . . . natorert • To6tM| 
and shining with lovely luster. 

You, too, con erase fne yėor$ from 
yoor hoir. In ori* $jicfc rrt^M#nf 
Cloirol shompoos, f&tfntfmotitf &M 
fints your hoir to yoVthfuI Wuwfy. 
Ask your beoutierart. Or writ« for 
FREE booklet, FIStEĖ advice Ofi cort 
of hoir and r # Ė b^Strfy Stt&fttL 

Not, with rommon, o « . 
fd$fiione</ riair iytt 6ut... 

Plotui (U(u Y 11 

•£±~ 'mm 

v%v#fTy Kffl̂ Įf C w W i , Prie. 
132 W«tf 44lh Si., Nr» Mk. N. T; 
a#fM r t l l DOVCNf, VvVvC9 SfM • 

• • I I • < • ! • • 

H ^ 

A M N 4 . —— m " iT l * . • . > >.lii 

C»y- ' » • • K •" - T l 

II i rniiii » 

\ 
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Iš lietuviu Gyvenimo Chkagoj Ir Apylinkėj 
GraŽlOS V e s t u v e s ka, k o , n i P. A. Pocius, V. Re- kurių tarpe labai gražaus fci-

kus ir svočias Aleksiu J r . rinio komp. J . Žilevičiaus, Šv. 
NOfi SID& — Pa Kadangi vakare laukė visų' Kazimiero vienuolyno sesers 

dienaf Šv. Mykolo bažnyčioje v a i š § s Ciceroje (Šemetų sve-JM. Augustinos, Brooklyn, N. 
tainėje), tai, ilgai negaišu©-1 Y., ir k. Bendrai Kulio ves-
jant, jaunųjų pulkelis issisku tuves buvo tikrai įspūdingoj 

per Mišias šv. įvyko- įspūdin
gos varg. r » i o su Vaišnorai
te vestuves. Per Misiąs gie
dojo Chieago prov. vargoni 
ninkai, vad. komp. A. Pociui. 
Soto žavingai giedojo dadn. 
M. Janušauskienė, smuiką 
pritariant Sabonienei ir va 
rgen. komp. Pociui. 

Bažnyčia buvo pilna north-
sahiiečių. Daug buvo ir iš ki
tų kolonijų Kulio ir jo drau
gės giminių, draugų, priete 
lių bei artimųjų. Sliūba davt" 
pats kleb. kun. J . Šaulinskas. 
Liudininkais buvo jaunosios 
brolis AI. Vaišnoras su Sut-
kiūte iš Waukegano, varg. K. | 
Gaubis su Lukošiūte ir dr. 
A. Stulga su Kuciūte. Gi jau 
nosios sesute Vaišnoraite bu
vo (maid of honor") . 

Vargonininkų i r palydovų-ių 
puota svLtainėje 

Po iškilmių bažnyčioje va
rgonininkai ir buvusieji pa-
lydovai-es bei artimiausieji 
gimines pakviesti į parap. sa
lę, pusryčiams, kuriuos pa
ruošė Daugirdienė. Dalyvavo 
ir kun. Saulinskas, kuris pa 
sakė gražių kalba sudėdamas 
jauniesiems gražių linkėjimų. 
Be to, kalbėjo varg. Mondei-

bino savais keliais, gi svečiai 
vargonininkai ir giminės ski
rstėsi žadėdami pasimatyti 
didžioje vestuvių puotoje. 

Pusryčių programėlį suma
niai vedė varg. Daukša. 

Ciceroj 
Jaunosios mamytė Vaišno

rienė surengė tikrai didingą ]jgį vėlumos, 
puotų Šemetų svetainėj. Po-
kilyje dalyvavo gerb. kleb. 
kun. H. Vaičūnas ir kun. J . 
Saulinskas, visi Chicagos pro
vincijos vargonininkai, kurie 
sudėjo daug nuoširdžių lin
kėjimų varg. N. Kuliui ir jo 
žmonai. Kalbėjo taip pat Be-

nes dalyvavo rinktieji inteli
gentai, prie kurių priklauso 
ir pp. Kuliai. 

Vakaro kalbas sumaniai 
tvarkė Vargonininkų Chica
gos provincijos pirm. Dauk
ša. 

Po vakarienės linksmintasi 
Lietiuvytis 

Norbertas Aleksis 
Laukes Chkago? 

Komp. A. J . Aleksio sūnus, 
Norbertas, lapkr. 25 d., atvy
ko į Chicagų pasiviešėti k e 

rtuiis, Putrimas, jaunasis A - | I e t 9 d i e m J su eikagiečiais. No-

Knnlvrifrc Fnndiii 
Kitų ciceriečių geradarių Šūkis ir J . Brovnįene. 

aukos kop. statybai baigti: Po $1.00: Ona Misienė, J9 
A. Petkus, laidotuvių dire- Mitkienė, O. Bartašius, FZ 

ktorius, aukojo $10.00. Lapinskas, O. Monkienė, & 
Po $5.00: A. Petkus, Apaš- Bociūnas, L. Šeputienė, P ; 

talystes Maldos dr-ja, Fede- Juknis, Paul Putrira, M. Lau-C 
racijos 12 skyrius, A. Sermu- raitis, B. Kelpša, O. Dainėj 
lis, J . Maseiiūnas. lienė, A. Čerkauskien, M. icj 

M. Andersen $3.00. K. Srubas. j 
Po $2.00: AL Andersen, K. Po 75c: J . Buividieaė. 

kvieną lietuvį, gyvenantį A- Old Golds $ra vieninteliai ci-

Naujas karo laivyno viršininkas. Rear admirolas 
Arthur J. Hepbum, kuris nuo šausią 1 d., a. m., pra
dės eiti J. A. V. karo laivyno viršininko pareigas. 
Šiomis dienomis pakeliui į Washingtoną jis buvo su
stojęs Chicagoj. 

leksis, V. Rėkus, Vaišnoras, 
jaunosios brolis, I. Lukošiū
tė, dr. A. Stulga ir kiti. Ant 
galo jaunosios maimytė, pas
kui jaunoji ir pats N. Kulys, 
kuris nuoširdžiai dėkojo Vai
šnorams, visiems atsilankiu
siems ir visiems aukojusiems 
dovanų jų vedybų proga.. 

Iš Rvtiniu valst bendrada-
rbiai - vargonininkai, negalė
dami asmeniškai dalyvauti, 
prisiuntė sveikinimo telegra
mas, taip pat gavo daug svei
kinimų laiškais, atvirutėmis, j k u r įvyko žavėjantis dienraš-

rbertas apsistojo pas savo 
krikšto motinėlę, A. Nausė
dienę. 

Padėkos Dienoje Norbertas 
da I y vavo *i Muzikos Žinių' ' 
redaktoriaus, varg. N. Kulio 
vestuvėse ir savo tėvelio va
rdu sudėjo gražiausių linkė
jimų laimingai porelei. 

Lapkr. 28 d. gražiai jį pri
ėmė " J a u n i m o " parengime, 
kuris įvyko West Side salėj, 
o nedėlioj visi sveikinosi su 
juo Civic Operos rūmuose, 

čio "Draugo ' koncertas. 
Po koncerto Norbertas grį

žo į Notre Daime universite
tų, kur jis yra studentu ir 
universiteto radio direkto
rius. Matyt, Norbertas eina 
savo tėvo komp. A. Aleksio 
pėdomis. Ieva Lukošiūte 

^r 

TRIJC METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

l 

STANISLAVOS 
ŠATIENĖS 

Jau sukako trys metai, kaip 
negailestingoji mirtis išplSšė 
m u m s mylim:}, dukrelę ir mo
tinėlę, po tėvais Daukšaite, 
ir paliko mūsų Širdyse žaizdas, 

kurios niekuomet neužgys. Nors 
laikas bėgs, mes niekuomet ne
užmiršim mirties mūsų bran
gios dukreles ir rnolinėles. 

Mes atmindami tą jos liūd
ną prasisaMnimą iš mūsų tar
po, yra užprašytos gedul ingos 
šv. Mišios už jos sielą šešta
dieni, gruodžio 5 d.. Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje, Bridgeporte, 
8 vai. ryte. ir sekmadienį , 
gruodžio 6 d.. Dievo Apvaizdos 
parap. bažnyčioje, 18th Street, 
10:15 vai. ryte, už Stanislavos 
ir Kazimiero Šatų sielas. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldose, 
pasimelsti už j u sielas. Lai 
Aukščiausias Dievas priima pas 
Save i Dangaus karalystę. 

Nuliūdę: motina Antanina 
l>rvguti«-iM\ ir dnfctė Irene Ša
tas ir kitos g imines . 

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

JONAS ZAKARAUSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 d.. 11:12 vai. ryto. 
1935 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės apskr., 
l'ašilės parap., Pečiulių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 2 8 metus. 
A. a. Jonas mirė" automobi

lio nelaimėj Terre Haute, Ind. 
valst., grįždamas iš savo bro
lio laidotuvių. 

Pal iko dideliame nuliūdime 
moterį Juzefą, po tėvais Petra-
vičiū ė, dukteris Pulcheriją, 
Stefaniją ir Josephine, seserį 
Alek:andrą Bitautienę ir jos 3 
sūnus, pusbrolį Pranciškų Mon
tvilą ir kitas gimines; o .Lie
tuvoj brolį Adolfą, seserį Ro
zaliją ir gimines. 

Liūdnai atminčiai yra užpra
šytos šv. Mišios šeštadienį, 
gruodžio 5 d., 7:45 vai. ryto, 
Gimimo Pan. Švč. Marijos pa*-
rapijos bažnyčioj, Marąuette 
Park. 

Visi giminčs. draugai ir pa
žįstami prašomi dalyvauti pa
maldose ir pasimelstis už a. a. 
Jono sielą. 

Nuliūdę: Mot erta, Dukterys, 
Sesuo ir Gimines. 

A. * A 
MAGDELENA 
JUR1GINTENĖ 

(po tčvais Pocai tė) 
Mirė gruodžio 3 d.. 11)36 m.. 

4:30 vai. ryto, sulaukus puses 
amžiaus. 

Kilo iš Tauragės apskr., Pa
gramančiu parap.. Kreivukea 
kaimo. 

Amerikoj išgyveno 2(5 metus 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Petrą, 3 dukteris: Bro-
nislavą, Liudviką ir* Eleną, 3 
sūnus: Joną, Juozapą ir Sta
nislovą, brolį Vincentą Pocių, 
seserį Petronėlę ir švogerį Juo
zapą Grimalius ir jų šeimą, 2 
pusbrolius: Juozapą Rakauską 
ir Simoną Pocių ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4355 So. 
California A ve. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, 
gruodžio 7 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į. Nekalto 
Prasidėjimo Pan. švč. Marijos 
parap. bažnyčia, kurioj įvyks 
gedul ingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Sūnūs, Brolis, Sesuo, švogeris , 
Pusbroliai ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. Y A R d s 1741 

MARCIJONA MILVV1CZ 
(po pirmu v y r e Nevadomskiene) 

Mirė gruodžio 2 ' d.. 1936 m.. 
2:3© vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiau*. 

Kilo iš Trakų apskr.. Žas
lių parap., StabenčiSkų kaimo. 

Amerikoj i šgyveno 45 metua 
Pal iko didel iame nuliūdime 

•yrą Vladislove, dukterį Pran
cišką ir žentą Pranciškų Stoš
kus* d u sūnus: Juozapą ir mar
čią Oną, ir Antaną ir marčią 
Oną Nevadomskius. 12 anūkų 
Ir 1 poanūką, ir daug kitų gi
mimu. 

Kūnas pašarvotas 7740 W. 
45th PI.. Lyons, 111. Tel. W -
ons 7011 ir BOUlevard 14*3. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 5 d. IŠ namų 8 vai. 
vyto bus at lydėta į Audros Var
tų parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedul ingos pamaldos vti 
vel ionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines. 

Na«*rrdž4ai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai-

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nūs, Marrktos. Anūkai ir G*-
m i n i s . 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis . TeL Y A B 4 » 17*1. 

A[A 
AGNIEŠKA 

LACHAVVIČIENE 
(po tėvais Genge) 

4444 So. U IHMI St. 
Mirė gruodžio 2 d., 1936 m.. 

5:JM> vaL popiet, sulaukus 51 
metų amžiaus. 

Kilo iš Lenkijos. Poznanės 
Amerikoj išgyveno 45 metus. 
Pal iko dideliame nuliūdima 

2 dukteris: Celia ir Josephine. 
5 sūnus: Zigmont, Raymond, 
Thetpdore, Sylvester ir Leo
narda 2 marčias ir 2 žentus* 
3 seseris: Wleklinskienę, Mi
zerienę ir Hyzynskienę, 4 bro
lius: Prank, Jotui, Chester i i 
Roman Genges, ir gimines. 

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioj. 2314 W. 23rd Place. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 5 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į St. 
Rose of Lima, 4&th ir Ash
land, parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks- gedul ingos pamaldos ui 
vSlionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs, 
MajrčtoH, žemtsji. Seserys, Bro
liai i» Giminė*. 

Laidotuvių direktorius La-
chawicz ir Sūnūs. Tel. CANal 
- «.) 1 1 ) • 

A. J| A 
JUZEFĄ RAILIENE 

(po tėvais Krenoaite) 
Mirė gruodžio 1 d., 1936 m., 

sulaukus 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno rSd., Taura

gės apskr., Kalt inėnų parap., 
Ruslių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime, 

sūnų Aleksandrą ir marčią 
Gladys, dukterį Amiliją ir žen
tą Juozą Swaner, motiną M a 
rijoną, 3 seseris: Pauliną, Oną 
ir Joaną ir jų šeimynas, 4 bro
lius: Jurgį, Kazimierą. Alek
sandrą ir Juozapą, ir j ų še imy
nas, ir gimines: o Lietuvoj 
brolį Pranciškų h- jo šeimyną. 

Kūnas pašarvotas 1622 So. 
49th Ct., Cicero. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 5 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazlmeiro ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d rangus-ges ir pažy
stam us-tas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, Duktė , Mo-
tiam, Seserys, Brottak Marti, 
žentas ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Ctcew> 2109. 

Iš Garfield Parko 
Kolonijos 

Metų pabaigoj daromi prieš 
metiniai dr-jų susirinkimai. 

Noriu, kad eia atkreiptų 
dėmesį nariai Garfield Parko^ 
vyrų ir moterų pašalpinio 
klubo. Ne vien svarbu, kad 
bus renkama valdyba 1937 
m., bet bus apkalbėta daug 
svarbių dalykų ir balsuojama 
pataisymas klubo konstituci
jos. ; 

Konstitucijos pataisymas 
buvo apkalbėtas per praeitus 
kelis susirinkimus. Daugelis 
girdėjo, bet daugelis naikių 
dar negirdėjo. Kad nebūtų 
visai naudas dalykas tiems, 
kurie nebuvo pastaruose su
sirinkimuose, paduosiu suma
nymus per spaudų, apsvars
tyti, galvoti ir iš anksto pa
sirengti balsavimui. 

Yra pasiūlymas pakelti mė 
nešini us mokesčius iki 50c į 
mėnesį.- Dalyvavę susirinki
muose nariai, mažai prieš i -
nos pakėlimui, nes nereikės 
mokėti $1.00 pomirtinės. 

Už 50c bus du pasiūlymai. 
Vienas, pomirtinės mokėti 
$150.00, o kitas — pomirtinės 
mokėti $200.00. 0 ligoj pa
šalpų vienas pasiūlymas mo
kėti per 48 savaites, gi kitas 
pasiūlymas per 64 savaites. 
Klūbiečiai galės pasirinkti, 
apsvarstyti ir balsuoti už ku
rį norės. Didžiumai nubalsa
vus bus priimta. Gal atsiras 
ir daugiau pasiūlymų susiri
nkime. 

Gruodžio 13 d. priežmttinis 
klubo susirinkimas. Būtinas 
reikalas visiems nariams da
lyvauti. Tie dalykai turėtų 
visus užinteresuoti ir turėtų 
dalyvauti tame susirinkime. 

J . J. Pranokus 

merikos kontinente. 

Be sekmadieninės radio va-
valandos, Budrikas dar leir 
džia ir kitas radio valandas, 
tai yra pirmadieniais ir pe
nktadieniais 3:30 po piet iš 
stoties WAAF, o ketvirtadie 
niais nuo 7 iki 8 vai. vak., 
iš stoties WHFC. T. 

Svarbu Cicero 
Labdariams 

BIZNIERIAI, GARSINKI 
TĖS "BEAUGĘ" 

garėtai dvįįubai įvynioti ge
riausiam, neperaerkiainam 
Cellophane. Dėlto jie visuo
met dirbtuves šviežumo. 

PLATINKITE "DRAUGĄ'? 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

CICERO. — Labdarių 3'i 
kuopa kviečia visus narius j 
gruodžio 6 d., 12:30 vai., į 
Šv. Antano parap. svetainę, 
kur bus imami paveikslai pa
rapijos jubiliejaus knygai. 
Visi prašomi laiku a,tvykti. 

Pranešu taipgi, kad kuopos 
susirinkimas perkeltas iš an
tro nedėldienio į trečių, t. y. 
gruodžio 20 d. Bus priešme-
tinis. Sus-mas atkeltas iš prie 
žasties Tėvų Marijonų Rėmė
jų l)r-jos seimo. 

K. Sriubiene, kuopos pirm. 

VENETIAN MONUMENT CO, INC. 

RADIO 
Šiurkštus rudens oras pri 

verčia daugelį žmonių pasili
kti namuose ir pasitenkinti 
nuolatiniu monotoniškumu, 
tačiau kiekvieno nuobodume 
nuotaika prašvinta išgirjdus 
gražias Bndriko radio prog
ramas iš stoties WCFL. 

Praeito sekmadienio vaka 
re nuo 7 iki 8 vai., Budrike 
radio valanda itin buvo ma
loni pasiklausyti. Simfoninė 
Budriko radio orkestrą kute
no kiekvieno jausmus. Kart
kartėmis orkestrai pritarė ha
rmoningas Bndriko kvartetas 
vadovaujant Sauriui. Makalai 
irgi buvo gana įdomūs. Šios 
Budriko radio programos yra 
vieninteles, kuriuos transliuo
ja pirmos rūštes radio stotis 
WCJfiL pasiekdama veik kie-

Išdirbejai aukštesnės rūšies paminklų ir 
6rabnam% 

9 , 
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoi 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

• 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
-•-

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Ckicagos Lietuvių 

527 N O R T T W E S T E R N A VE, 
4 

arti Grand Ave, 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chieago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos i 
AMBULANCE PATARNAVIMAS EHENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 So, Michigan Avo. 
Tel. PULlman 5703 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

m. 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Iii NAKTĮ 

YARds 1741-1742 
MCSŲ R A M O PROGRAMA P 1 R M A D U I M O VAKARAIS 9:15 VAI/. 

W. H. F . C. (1420 k i l . ) STOMS 

Lacbawicz ir Sunat 2314 West 23rd Place 
Phone CanaI 2515 

J. F. Eudeikis 
S. C. Lataicz 

4605-07 So. Hermitage Av^l 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—444ET S. Fairfield Ave. 

42-44 E. lOSth Street 
Phone PULlman 12J0 
arba CANal 2515 

J. Ui • ~ • 

\ni\k 

GARY, INT>. LACDOTCVIV DIREKTORIAI 
KELNEE — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas 
Phone OOOO 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138 

3307 Lituanica Ave, 
Phone BOUlevard 4139 

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

file:///ni/k
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DIENRAŠČIO "DRAUGO" METINIS KONCERTAS įVYKS SAUSIO 31 D. 

I Iš ALRKF Chicagos 
I Apskrities Sus-mo 

_ 

O u o d ž i o 2 dieną A L R K F 
Chieagoe apskri t ies susirinki
mas bnvo labai gyvas, aptar
i a daug svarbių reikalų. Su
sirinkimą vedė pirm. Ig . Sa
kalas , sekretoriavo rast . BĮ. 
Kazlauskas. K a i p garbes sve
čias susirinkime dalyvavo sve 
f-ias iš Lietuvos, Vilniui Va
duoti Sąjungos delegatas V. 
V/.davinys, kur i s padare pla
toką pranešimą apie Vilniaus 
Teikalus, apie savo misiją, pa 
šakojo įspūdžius pa t i r tus A-
merikos lietuvių kolonijose. 
Busi rinkusieji nuoširdžiai pri 
tarė svečio misijai i r pasiža
dėjo remti, sudaryt i maršru
tą po Cliieagą ir apylinkes. 

MIRĖ KONS. DR. BAGDONO MOTINA 

KONCERTAS - BALIUS BUS LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ 

Lietuvos laikraščiai prane- j bavičiaus, Dievo Apvaizdos 
ša, kad Kaune lapkričio 18 d. 
pasimirė Teofilė Bagdonienė 
(Albavieiūtė), dr. Miko Bag-

par. klebono, teta. Palaidota 
lapkričio 20 d. 

Gerb. dr. Bagdonui ir gerb. 
dono, Lietuvos konsulo Chi- kun. Albavieiui reiškiame gi-
cagoje motina ir kun. Tg. Al- lią užuojautą. 

Vakar trumpai buvo prane
šta, kad dienraščio *'Drau
g o " metinis ir tradicinis ko
ncertas - balius bus sausio 
3 d. Bet šiandien pranešame, 
kad tai j vyk s ne sausio ?> d., 
bei sausio 31 d., Lietuvių Au
ditorijoj, kuri yra naujai at

remontuota i r tokiam paren
gimui patogi. 

Praėjusį sekfcnadienį j vyko 
" D r a u g o " didysis jubiliejinis 
koncertas puošniuose Civic 
Opera rūmuose, o sausio ?A 
d. bus metinis parengimas, j 
kurį visus užprašome iš ank
sto. 

Svarbu Visiems 

CICERO. — Šio penktadie
nio vakare , 7:30 vai., Šv. An
tano bažnyčioje gerb. kun. 
dr. J . Vaitkevičius, M. T. C . 
duos labai svarbią konferen
ciją. Visus raginu naudotis 

Palaidota Marija 
Petruliene 

P o sunkios plaučių užde
gimo ligos, mirė a. a. Marija 
Petrulienė. Velionė buvo ka
talikė, rėmė katal ikiškas į-

mis. 
" I šmokin tas kokio nors da 

lyk o ras laimės ir kas pasi
tiki Viešpačiu, t as palaimin-

Svečias žada išbūti ligi Xau- t a s - K a s h f t W « * i r d i m i ' 
jų Metų o gal ir ilgiau t a rp Į t a ^ l d r i u v a d i n a ' i r k a s m e i -
chieagiečių. Svečio 'maršruto1 l i n - a s S n e k o-ie> d a r d a u ^ a u 

reikalais rūpint is i r toliau ^ ' ^ G u d r > ' h g n r t * M a M
r 

]>avesta Ig. Sakalui. 

Be to, susirinkime buvo a-

I
pta r t i kit i svarbūs re ikalai : 
išklausytas pranešimas iš La
bdarių Sąjungos seimo (pra
nešė Šliogeris), pasidžiaugta 
gražiais " ' D r a u g o " koncerto 
laimėjimais (pranešimus da
rė red. L. Šimutis i r kun. M. 
Urbonavičius) , plačiai aptar
ti Liaudies universi teto rei
kalai , keltos mintys apie pri
t raukimą jaunimo į aktyves
nį lietuvybės darbą i r daug 

Balsas Iš Archer 
Heights 

Prieš 3 metus Arcber Hei
gh ts gražiai gyvavęs TT. Ma
rijonų Rėmėjų 41 skyrius nu
tilo ir, rodos, 'jau ir j 0 pulsas 
nemuša. 

Oal laukiama, kad buvęs 
rašt ininkas ve] imtų šaukti 
skyriaus susirinkimus. Bet 

Sv. Ju rg io parap . ir Tretinm- ! „ , „ „ • c,ir„T • v,. . , 
, . Kl i . . « ouvusis skyriaus rašt ininkas 

s taigas i r buvo " D r a u g o ' 
mokslo ir apšvietos pamoko- ' ^ | i t ^ j | L jj^ką l g f i c # ^ 

veno Bridgepo^te, pr iklausė 

Marijonų Rėmėjų 10-jį sei 
mą. 

Tat, Arcber Heights, kel
kis i r pajudink žemę! 

TT. Marijonų Rėmėjų cen
tro paragintas , 

J . Šliogeris 

kitų reikalų. 

Susirinkimas baigftas 
po 10 valandos naktį . 

tik 

M Ū S Ų M e t i n i s P o k y l i s 

NORTH STDE. — Gruod
žio 6 d., 7:30 vai. vakare, pa
rapijos svetainėj įvyksta me-
1inė parap . vakarienė, per 
kurią bus išduotas rapor tas 
uždarbis bazare i r suteikta 
dovanėlės draugijoms, kurios 
daugiausiai pelno padarė , bū-
t m t F . J r . Smith už knyge
lių pardavinėjimą, Sv. Ceci
lijos, Vyčių ir Apaštalystės 
d r-jų nar iams. 

Kviečiame visus northsai-
diečius į vakarienę, t a ip gi 
prašome ir draugų iš k i tur 
neužmiršti mūs. Lauksime vi
sų i r vaišinsime kiek galėsi
me. 

(iilios užuojautos reiškiame 
mūsų parap . kom. nariui Pr . 
Vaškūnui i r jo šeimynai dėl 
% o s jo ligos. 

Kun. J . šaul inskas, 
Par . Komitetas i r rengėjos 

tinis tam, kas ją t u r i ; pai-
kiųjų mokslas beprotystė. Jš 
mintingojo širdis mokina jo 
burną i r daugina jo lūpų ma
lonumą. Yra kelias, kurs žmo 
gui rodosi tiesus, bet jo ga
las veda į mirtį. 

Darbininko gvismas dar
buojasi sau, nes jį priverčia 
jo burna. Žmogus bedievis 
kasa nelaimę, nes jo lūpose 
dega u g n i s " etc. 

Žodžiai imti iš Šv. Rašto 
patarl ių knygos (Persk. 16) 

Katal ikų Bažnyčia visuo
met visus veda prie pažini
mo tikros tiesos. Kris tus vra 

« 

jos įsteigėjas ir vadas. Kas 
Kristų seka ir J o mokslo lai
kosi, tas tamsybėje nevaikš 
čioja. 

Turiu vilties, kad Ciceros 
žmonės moka tiesą — Kristi] 
sekti i r J o klausyti . 

Kun. H. J . Vaičūnas 

kų dr-jai. Sunegalėjus prieš 
porą metų išsikėlė į Orland 
Pa rk ir tenai gyvendama la
nkė Gimimo Panelės Šv. baž
nyčią. 

Pala idota lapkričio 27 d. 
iš Gimimo Panelės Šv. baž
nyčios po gedulingų pamaldų 
ir gražaus kun. Ba,ltučio pa
mokslo, Šv. Kazimiero ka
puose. 

Velionė paliko t r is dukte
r i s : Helen Radžiukinienę, Ma
rio Makarienę ir Elvirą ir 
du sūnus: Stanislovą Petru
lį, farmacistą i r dr. Bruno 
Petrulį . 

Te Viešpats suteikia jai 
amžiną Šviesą. Draugė 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia* 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S . Ash land Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
Tel. CANal 0523 

susirinkimų jau nebešauks, 
nes jo vežimo tekinių visi sti
pinai sulūžo i r jo vežimas ne-
hepave žarnas. 

Marijonų rėmėjų 41 sky
riaus visa k i ta valdyba tebė
ra. Skyriaus susirinkimus šau 
kti reikia pirmininkei, a r tu
rėtų įgalioti kitą valdybos 
narį, kad sušauktų ir t ada 
dapildytų valdybą skyr iaus 
atgaivinimui. 

Nors jau t rumpas laikas, 
bet, sušaukus susirinkimą ir 
atgaivinus skyrių, dar galima 
būtų pasiųsti a ts tovus į TT. 

Padėka 

Nors materializmas užvieš
patavo šio dvidešimto am
žiaus laikotarpi, bet vis-gi at
siranda geraširdžių žmonių, 
kurie, save užmiršę, paauko
ja savo jėgas kitų labui. Tarp 
tų geraširdžių priskir iame pa 
sišventusią Ogentų šeimą. 

I Gerbiamos E. Ogentienės 
i 

| DR. P.. ATKOČIŪNAS 
I DANTISTAS 
1446 So.49thCt., Cicero, III. 
Utam., Ketv. ir Potn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted 9 t , Chicago 
Paned., Sored. ir Subat. nuo 2—9 v. 

Ros.: . 
2456 W. 69 St. 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMIock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M. 

& 8-9 P. M. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
niurni Rntnrti 

AMERIKOS LIETUVT T T DAKTARŲ DRAUGIJOS N A R I A I 

Office Phone 
PROspect 1028 

Vakarykščiam " D r a u g o ' ' 
numery korespondencijoj iš 
Marquette Pa rko apie gra
žias laidotuves, parašyta , kad 
mirė Malvvna Kavaliauskai-
te, o turėjo būt i Malvynas 
Kavaliauskas. RaP. 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonas ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vailcų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

faiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, stora* 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VIOtory 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago-

^ \ 

DR. EDWARD HERMAN 
K O J Ų SPECIALISTAS 

Fia t feet, a r thr i t i s , reumatikas , uleeriai ir kitos kojų 
ligos gydomos. 

Egzaminacija ir pasi tar imas dykai . 

Ofisas; 3601 Belmont Avenue 
CHICAGO 

Telefonas; JUNiper 1542 
Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare 

: ^ , 

^ 

Office Houra 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointroent 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak, 
Nedeliomis nasrai sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namu Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR.S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANa" 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti 

I Tel. Calutnet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

Re3. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VV. Marquette Road 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. G. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2158 VV. Cermak Road 
Vai. 2-A ir 7—9 vak. 

Ketveriais pajral sutartį 

2305 So. Leavitt St. 
Tel. CANal 0402 

DR. A. J. 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 
Ofiso Tel. VIRsrinia 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244 

DR. T. D 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—S:30 
vakare 

REZIDENCIJA 
LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Rezidencija 

8939 So. Claremont Ave. 
Valandos 9-10 A. M. 

Nedeliomis pagal sutartis 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR, CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAOO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 z. i . Nedėliomii nuo 10 iki 12 diena 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
Bes.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; %$ ir 7-8 v. vak. 

Residence 
6609 S. Arte-ian Ave. 
PROspect S408 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th St. 
HEMIock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

nagai sutarti 

Telephone HEMIock 2061 

DR. JOSEPH KELIA 
DENTISTAS 

6558 South Weatern Avenue 
-. y Valandos: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

iniciatyva buvo surengtas var 
karelis vietinių seselių nau
dai, lapkričio 22 d., Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje. 

Už pasišventimą i r darbud-
1c mes nuoširdžiai dėkojame 
E. Ogentienei ir jos šeimynė
lei, Sriubienei už tikietų pa* 
rdavinėjimą ir visiems atsi-
lankusiems už parėmimą mfi-
su vienuolyno. 

Šv. Kazimiero Seserys,. 

Pranešimai 

BRIGHTON PARK. — h 
RKSA 160 kp. susirinkimas 
bus gruodžio 6 d., 1 vai. po 
pietų, parapijos mokyklos ka 
mbary. Prašome visų narių 
dalyvauti, nes bus renkama 
valdyba 1937 m. 

V. Paukštos, rast. 

Šv. 
MARQUETTE PARK. -

Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyriaus priešine 
tinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 6 dieną, 2 
valandą po pietų, parapijom 

CICERO. — Moterų Sąjun
gos 2 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks pirmadienio 
vakar?, 7:30, parapijos mo-

Town of T - u k e | k y k ] o s k a n i n a r y j e # pfeSora vi
sas nares atsilankyti, nes, 
ka ip žinote, turime daug sva 
rbių dalykų svarstyti ir ri
nkti valdybą ateinantiems 
metams. 

Taipogi, neužmirškite visos 
susirinkti sekmadienį, 12:30 
vai. po pietų į parapijos sve
taine, kad nusitraukus pavei
kslą parapijos jubiliejaus kny svetainėje. Kadangi šiame su

sirinkime bus renkama nau- feaj Tuo laiku fotografas bus 
ja valdyba ateinantiems 1937 salėje, 
metams, svarbu, kad visi na
riai atsilankytų. Valdyba 

A. J . 

BRIDGEPORT. — Dr-jos 
Šv. Petronėlės priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
G d., 1 vai. po pietų, Šv. Ju r 
gio parap . svetainėje. Bus ri
nkimas naujos valdybos ir 
svarstomi visokie reikalai. 
Narės malonėkite susirinkti. 

0 . Kliučinskaite, rast. 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
L I E T U V I S ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubl ic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic WMM) 

State 4690 Prospeot 101» 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
0322 So. Wesftern Ave. 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po plel 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

(5:00 vakare 
188 W. Rantlolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet 

GLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
10707 So. Michigan Ave. 

CHICAGO 
Telephone PULlman 1293 

CLEMENT J. SVILOVV 
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salle Street 

Chicago 
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

CLASSIFIED 
REIKALINGOS DARBININKAS 

Reikalaujamos patą m auto jos (wait-
resses) geroj tavern j . 2138 So. 
56th Court, Cicero. 

PARDAVIMUI ĮVAIRŪS 
DALYKAI 

Pardavimui elektrinis traukinis, ]4to 
dydžio suknes ir fito dydžio 'pumps'. 
Labai prieinama kaina. 5443 West 
Adams St. 

BIZNIO PROGOS 

Pardavimui restoranas, Chicapros Lie
tuvių auditorijoj, 3131 So. Halsted 
St. Priverstas parduoti del ligos. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. 

RENDON KAMBARIAI 

Pirmas aukštas, 7 kambariai, steam'u 
šildomas, ronda $35 00 mėn. Tre
čiam aukšte 3 kambariai, $25.00 
m«"n. rendos. 5514 S. Emerald Ave. 
PROspect 9181. 

WEATHER STRIPS 

Dar nėra per vėlu aptaisyti dnris 
ir lanonis "weather strips'ais'*. 
Kreipkitės i J. Purtokas, 6425 S. 
Ricbmond St., HEMIock 2573. 

PARDAVIMUI KARPETOS 

Moteris turi parduoti tikras im
portuotus kaurus Oriental Desųm pa-
Tprnnc;, Inbai stori. Kiekvieno kaina 
$18 50. Mrs. Oole, 3030 W. Jaekson 
Blvd. Ist floor, Tel. VAK Buren 
1078. 

UPHOLSTERING 

Rakandų Taisymas 
Pervilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimaa dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co.. 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717. 

ANGLIŲ SANDELIAI 

ANGLYS ANGLYS! 
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run $5.75 
Lump or Egg 6.00 
Screenings 4.75 

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDzie 3882. 

J O K I Ų SUODŽIŲ 

RANGE 
/ 

J O K I Ų P E L E N Ų 

OIL 

i 
Vandens Baltumo — Nes-mirda — Svariai Dega — Lygos 

PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFIMRIUOTOJO 
ŠIOJ TERITORIJOJ 

Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna nilerą su City Seaier 
apžiūrėtais, saikuotais trokais. 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 
CANal 2020 

TRIANGLE OIL COMPANY 
2430 West 26th St., Chicago, 

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETER BALSITIS Manager 

^ A 


