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NUŽUDYTAS SUIMTASIS KINU DIKTATORIUS
VISA KINIJA SUKRĖSTA 

ŠIUO ĮVYKIU
PASKELBTAS KARO STOVIS

SPAUDA PUOLA SUKILĖLIŲ 
VADO BRUTALUMĄ

NANKINGAS, gr. 15. — 
Nėra reikalo ieškoti ir išlais
vinti Šensi provincijoje suim
tą Kinijos dilktatorią gen. 
Čiang Kai-šeką. Jis yra su
šaudytas. '1

Apie tai sukilusios kariuo
menės patsai vadas gen. Čang 
Hsueh-liang paskelbė per ra
diją iš Šensi provincijos sos
tinės Sianfu.

Ši žinia, sukrėtė ne tik Nan
kingo vyriausybę, bet visą Ki
niją ir visą tautą.

Tuojau paskelbtas karu sto
vis visoj Kinijoj. Siunčiama 
gausingoji kariuomenė į Šensi 
prieš sukilėlius.

Draudžiama rengti kokius 
nors politinės demonstracijas, 
arba kitokius politinius judė
jimus, kadangi, situacija labai 
pavojinga.

iStukilusiois kariuomenės va
das gen, Čiang Hsueh-liang pa 
žymėjo kad be diktatoriaus 
nužudyta ir kiti keli generolai 
ir karininkai, kurie jam drau
gavo. Nužudyti sušaudymu:

Gen. Čiang Tso-piu, buvęs 
Kinijos ambasadorius Japo
nijai, gen. Čiang Eang-čen, 
gen. Čen Čeng, karo mini sto
rio pavaduotojas ir pajėgą 
kovai prieš banditus vadas.

Per radiją pažymėta, kad 
sušaudyta dar ir kiti keli ge
nerolai kiniečiai, kurią pavar- 
džią nepaduoita.

Dar tik vakar Šanghajuje 
gauta žinia, kad areštuotasis 
diktatorius išsilaisvinęs ir 
jam nesamas pavojus.

Šiandien išaiškintas tikras 
dalyką stovis.

Visi} Kinijos didesniąją 
miestą spauda, karčiais žod
žiais smerkia sukilėlią vado 
gen. Čiang Hsueli-liango bru
talumą. Kinijoje mūsą laikais, 
dar negirdėtas toks masinis 
kariuomenės vadą išžudymas.

Nankingo vyriausybė ir ja
ponai tvirtina, kad gen. Čiang 
Hsueh-liang yra Maskvos bol
ševiką bičiulis ir įrankis. Jis 
seniai reikalavo, kad Nankin
go vyriausybė jungtusi su so- 
sovietą. Rusija ir paskelbtą ka 
rą Japoniją. Sušaudytasis dik 
tatorius tam žygiui buvo prie
šingas.
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Kai diktatorius buvo suim
tas. japonai tuojau paskelbė, 
kad tai Maskvos bolševiką dar 
bas, kad tuo būdu sukėlus ne
smagumą Japonijai.

Maskva energingai išsigina 
to visa.

Kas dabar įvyks Kinijoje, 
sunku numatyti. Taip pat kol 
kas nežinoma, ką pradės ja
ponai, kai Nankingo vyriausy
bės kariuomenė susikirs su 
gen. Čiang Hsueh-liang snkilu 
šia kariuomene.

MASKVA JAUČIASI 
ĮŽEIDŽIAMA

MASKVA, gr. 15. — Sovie
tą vyriausybei pranešta, kad 
Ispanijos pakraščiuos nacio
nalistai sulaikę net 17 bolše- 
v.iką prekybinią laivą. Visuo
se atliktos kratos. Sakoma, 
nerasta karo medžiagos.

Tas nepakenčiama, pareiš
kia kojini sarai.

PALEIDO NORVEGŲ 
. LAIVĄ

OSLO, Norvegija, gr. 15. — 
Norvegijos vyriausybė pain
formuota, kad Ispanijos naci
onalistai paleido sulaikytą 
norvegą prekybinį laivą Ei- 
nar Jarl.

DIDĖJA SKAIČIUS MILI- 
JONININKŲ

AVASHINGTON, gr. 15. — 
Vidaus mokesčių biūras pra
neša, kad 1935 metais šaly bū
ta, 41 asmens, kurią kiekvieno 
metinės pajamos buvo vienas 
milijonas dol., arba daugiau. 
1934 m. buvo 33 milijoninin- 
kai.

ŠIANDIEN 4:00 POPIET 
“DRAUGO” RADIJO

VALANDA

Nepamirškite šiandien atsi
sukti savo radijo1 ant stoties 
WEDC, 1210 kil., 4 vai. po 
pietą. Girdėsite įvairią pra
nešimą, vėliausią žinią ir gra
žios lietuviškos, muzikos. Šias 
programas leidžia kas trečia
dienį dienraštis “Draugas”.

PIKIETUOJA WPA OFISUS CHICAGOJ

NO
AYOFFS

$80 •- tVt -V)
rtOERAL 

ART PROJECT
, CHICAGO 
ARTISTS UNION;

pikietuoja Merehandise Mart namus, kur VVPA ofisuose darbi 
streiką. Streiku protestuojama prieš darbininką skaičiaus maži-

(Acme Photo.)

Grupė darbininką 
ninkai turi “sėdėjimo” 
n imą.

SUOMIJA PAGERBĖ SA
VO PREZIDENTĄV

HELSINKIS, gr. 15. — 
Šiandien visa Suomija pager
bė savo prezidentą P. E. Svin- 
bufvud, jam minint 75 m. 
amž., sukaktuves.

Įvyko specialus parlamento 
posėdis, paradai, demonstra
cijos ir įvairios pramogos jo 
pagarbai.

Jis vadinamas naujovinės 
Suomijos tėvu. Jo pastango
mis Suomija apsaugota nuo 
komunizmo, fašizmo ir pilieti
nio karo. Prezidentu išrink
tas 1931 m.

RUMUNAS PARDAVĖ SA
VO GALVĄ

VIENA, Austrija, gr. 15. 
— Per 19 metą negalįs miego
ti Mirko Gruen, 49 m. amž. 
rumunas klerkas, pardavė sa
vo galvą Rockefellerio insti
tutui Monake mokslinio tari
mo sumetimu. Institutas gaus 
jo galvą tik jam mirus.

Pasaulinio karo laiku gra
natai sprogus sutrenkta jo 
galvos smegenys ir, sakoma, 
nuo to įsimetęs uemigas.

ŽUDIKĖ PASIKORĖ 
KALĖJIME

MASON, Mich., gr. 15. — 
Ilope Morgan, 25 m. amž., ku
ri andai nušovė besiren
giančią susituokimui savo 
draugę Elizabeth Aun Gilt- 
ncr, pasikorė vietos kalėjime.

Pasisakė, kad ji pavydėjus 
savo draugei ištekėjimo.

GRIŽO PREZ. ROOSEVEL- 
TAS

CHARLESTON, N. C., gr. 
15. — Prez. Rooseveltas grįžo 
iš pietinės Amerikos. Išvyko 
AVashingtonan.

ŠVENTASIS TĖVAS DĖ
KOJA AMERIKAI UŽ 

MALDAS
AVASIIINGTON, gr. 15. — 

Apaštališkas delegatas J. 
Valstybėms, Jo Eksc. A. G. 
Cicognani, gavo iš Vatikano 
kablegramą. Popiežiaus vals
tybinis sekretorius Jo Emi
nencija kardinolas Pacelli 
prašo delegato, kad jis pas
kelbti} Šventojo Tėvo nuošir
dų dėkingumą ir apaštališką 
įsiminimą J. Valstybių katali
kams ir kitiems, kurie mel
džiasi už Jo Šventenybės pas
veikimą.

KITA NELAIMĖ SU MEDI
NIAIS VAGONAIS

Vakar susidaužė du trau
kiniai aut viršutinio geležinke 
lio tarp 36 ir 38 gat. stočią. i vlŲįržose tuojau padidintos 
Englewood ir Kemvood irau-' ir Litą javą eksporto
kinys smogė į Jaokson parko 
traukinio užpakalinį vagoną.

Vagonai mediniai ,ir susi- 
daužusiąją galai suskaldyti. 
Keletas asmenų sužeista. Lai
mė, kad negreitai važiuota ir 
mažai žmonių būta vagonuo
se.

Kaltinami vakar buvę tiršti 
rūJ<ai- c ■ - J . jifb

NEVALOMOS MIESTO 
GATVAITES

Chicagos angliški laikraš
čiai. praneša, kad visam mieste 
gatvaitės užverstos atmato
mis peleną kalvomis. Vie
šąją darbą komisionierius 
skundžias, kad nėra reikalingų 
fondą.

Tai paprastas teisinimasis. 
Juk taip yra visados po įvyk
stančią rinkimą. Prieš rinki
mus gatvės ir gatvaitės nor
maliai valomos. Po rinkimą 
neturima fondą.

NĖRA VILTIES PALIAU
BOMS ISPANIJOJE

BERLYNAS, gr. 15. -- Is
panijos nacionalistą vyriausy- 
nešė Vokietijos vyriausybei, 
kad neįmanoma,} jokiu, kom
promisu daryti paliaubą (nu
traukti karą) su radikalais.

■Gen. Franco pareišika, kad 
nacionalistai, pasiryžę vesti 
karą iki radikalą visiško su- 
klupdymo. Jei radikalai nori 
karo nutraukimo, privalo be
sąlyginiai pasiduoti.

STAIGA PRADĖJO 
BRANGTI KVIEČIAI

Kaip tik gauta žinią iš 
Europos, kad pasauliui ims 
trūkti kviečii} grūdą ir kad 
Vokietijai bus reikalinga įsi
gyti daug javą, ^Amerikos Ra

kamos.
Užvakar Chicago javą bir

žoje ,už kviečią grūdą vieną 
bušelį mokėta iki $1.36. Per
eitą ketvirtadienį kaina buvo

javai eksportui.

APVOGĖ MOTINĄ, 
PALEIDŽIAMAS

Emmetit Kelly, 31 m. amž., 
apvogė savo motiną, Mrs. 
Eilėn Kelly, 6054 So Califor
nia avė. Jis iš namą pagrobė 
motinos 2,000 dol. ir per de
šimtį dieni} apie 1,200 dol. 
“prauliojo” smuklėse, kol po
licija jį surado.

Teismas jį paleidžia, kadan
gi motina atsisako kaltinti.

LONDONAS, gr. 15. — An
glija imasi priemonią, kad 
sulaikius britus savanorius 
nuo Ispanijos.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LONDONAS, gr. 15. — Ne
paprastai šiurpi audra siautė 
Anglijos pakraščiais. Turima 
žinią, kad žuvo keliolika asme-

ATENAI, gr. 15. — 'Graiki
ja pripažino Etiopijos užka
riavimą.

Nežinia kur dingoi iš Los 
Angeles skridęs į rytus Wes- 

‘tern jAir Expiress lėktuvas.

LONDONAS, gr. 15. — 
Britanijos kataliku vyskupai 
išleido ganytojinį laišką, kurs 
skaitytas visose Anglijos ir 
Vai i jos bažnyčiose. Ragina ti
kinčiu opius kovoti prieš ko
munizmą, kurs grasina apnyk- 
ta didesnę dalį žemės. Vysku
pai pareiškia:

“Komunizmo pagrindinis 
principas yra panaikinti reli
giją. Tarp katalikybės ir ko

ANGLIJA STOVI Už 
TARPTAUTINIŲ SUTAR

ČIŲ SVARBA
LONDONAS, gr. 15. — An

glijos užs. reikalą ministeris 
Edenas aštriais, žodžiais nu
peikia tas valstybes, kurios 
sąmoningai peržengia padary
tas sutartis, ir dar tais savo 
žygiais didžiuojasi.

Anot sekretoriaus Edeno, 
jei viso,si valstybės ir toliau 
negerbs tarptautini!} sutareią, 
tada rytojus galės būti užtik
rintas tik karo jėgomis.

Neminėdamas vardą, jis įs
pėjo Ialiją ir Vokietiją, kad 
jos paliautą kištis į Ispanijos 
vidaus reikalus.

Atsakydamas .Vokietijai į 
jos reikalavimą grąžinti kolo
nijas, sekretorius pareiškė, 
kad (Anglijai negali gelbėti nei 
ekonominiai, nei finansiniai 
tokiai valstybei, kuri
trukčiais ginkluojasi. /

/
Anglija, pareiškė sekr. Ede

nas, ir toliau griežtai laikysis 
neutralumo sutarimo Ispani
jos atžvilgiu.

DARBININKŲ RIAUŠĖS, 
14 SUŽEISTA

i ________
DETROIT, Mich., gr. 15. — 

Ties Bershire Knitting fabri
ku streikininkai puolė streik

laužius ir sukeltos didelėst
riaušės;. Policija išblaškė riau
šininkus. 14 sužeista.

AUDRA ANGLIJOS PA
KRAŠČIAIS

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL 
LITHUANIAN DAILY IN 
AMERICA.

munizmo negali būti kompro
miso”.

Vyskupu vadovybėje kiek
vienoj parapijoj bus sudary
tos krikščioniškos doktrinos 
sambrolijois. Taip pat, bus su- 
organizuotas - ‘ ‘ Pasaul i ečią a- 
paštalavimas “nacionalio ka
taliku akcijos boardo vadovy
bėje.

Organizuoti katalikai bus 
daugiau ištvermingesni kovo
ti prieš krikščionybės priešą

komunizmą.
’ U

ŠVENTASIS TĖVAS 
PRIEŠINGAS ILSĖTIS
VATIKANAS, gr. 15. — 

Prieš pusiaudienį keletą va
landą dirbęs Šventasis Tėvas 
Pijus XI popiet pasijuto iš 
naujo sergančią. Greitai pa
kviestas gydytojas susekė, 
l’ad Popiežiaus širdis susil
pnėjus, kad alsavimas labai 
apsunkintas. Su vaistais pa
lengvinta ir patarta neapleis
ti lovos, kadangi liga gali at
kristi.

Bet Jo Šventenybė sakosi, 
kad jis nesijaučia daug ser
gantis ir stačiai veržiasi į sa
vo priedermes — valdyti Baž 
nyčią. ;

Vatikano prelatai sako, kad 
Popiežius reiškė noro, kad ne
būtą pranešama apie jo sirgi
mą, kadangi jaučiasi galįs eiti 
priedermes.

MIRĖ KUNIGAS PIJO- 
NIERIUS

SPRINGFIELD, III. — Šv. 
Jono ligoninėje mirė kun. J. 
\V. Merscher, 83 m. amž., pi- 
jonierius Springfieldo vysku
pijoje.

ORAS
CHICAGO, SRITIS. —

Šiandien debesuota; dieną, ar 
vakarą numatomas lietus.
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DRAUGAS

DIENOS KLAUSIMAI

KARO SKOLOS

Jungtinių Valstybių vyriausybė du kar
tu per metus, būtent birželio mėn. 15 d. ir 
gruodžio mėn. 15 d., primena Europos val
stybėms mokėti karo skolas, kurios siekia 
dideles pinigų sumas. Bet nė viena valsty
bė, išskiriant Suomiją,, į tai nekreipia dė
mesio ir skolų nemoka.

Viena didžiausiųjų skolininkių Dėdei 
Šamui yra Prancūzija. Ir ji jau kelinti me
tai nemoka skolų. Bet šiemet jau palankiau 
ji žiūri į savo abligacijų. Jos vyriausybė 
esanti nusistačiusi tartis su šio krašto vy
riausybe, gauti lengvesnes sąlygas ir pra
dėti skobs mažinti.

Daug kas stebisi dėl Prancūzijos kei
timo savo nusistatymo karo skolų mokėji
mo atžvilgiu. Bet čia nieko stebėtino nėra.

Prancūzija pastaruoju laiku pergyvena 
.finansinę krizę. Jai būtinai reikalinga pa
skola iš užsienių. Toji paskola tik Ameri
koje tegalima gauti, nes Amerikoj yra pi
nigų. Tačiau kaip juos pabusi, jei kongre
sas 1934 m. yra priėmęs įstatymą, kuris 
draudžia duoti paskolą toms valstybėms, ku
rios nemoka savo senų karo skolų. Pran
cūzija, matyti, nori tą įstatymą apeiti: šiek 
tiek apmokėti senosios skolos ir gauti dau
giau pinigų pasiskolinti. Bet kas atsitiks 
su naujomis paskolomis, to, žinoma, nieks 
nežino.

Šia proga pravartu pastebėti, kad Eu
ropos valstybės turi pakankamai ištekliaus 
apsiginkluoti nuo kojų iki galvos ir nau
jam karui ruoštis, tačiau sakosi neturinčios 
pinigų savo senosioms skoloms atmokėti. 
Juk tik vieneriais praėjusiais metais pasau
lis išleido 'apsiginklavimui 9,295 milijonų 
dolerių. Didžiausia šios sumos dalis, žinoma, 
tenka Europos valstybėms.

Kaip žinoma, ir. Lietuva, savo skolų 
Jungtinėms Valstybėms nemoka. Bet ją ga
lima pateisinti.

Tie keli milijonai dolerių, kuriuos Lie
tuva. yra skolinga Dėdei Šamui, buvo gauti 
ne pinigais, bet daiktais, kurių didelė dalis, 
sakoma, buvo mažos vertės. Dėl to Lietuves 
vyriausybė turi teisę ir net pareigą reika
lauti, kad toji skola būtų žymiai sumažinta.

LIETUVIS TARP DIDŽIŲJŲ POETŲ

“Les Nouvelles Litteraires” savaitraš
tis Vėlinių proga buvo išspausdinęs keletos 
žymesniųjų poetų eilėraščių apie mirtį. Dėl 
to vienas žymus prancūzų kritikas ir rašy
tojas Fr. de Miomandre 'atsiliepė tame pat 
laikrašty: i

“Su kokiu siurprizu aš čia perskaičiau 
“Mirties poetų” puslapy tarp BaudeTaire, 
T. Gautier, Mallarmė, Verlaine ir O. V. Mi- 
losz (Milašius) vardą. Aš manau, kad skai
tymas to eilėraščio, kuris vadinasi “Lapkri
čio Simfonija”, bus daugeliui reveliacija. Ar 
būtų kas pakitę literatūroj. Ar tas žmogus, 
kurį aš laikau didžiausiu gyvųjų poetų tar
pe, bus ėmęs susilaukti garso, kurį jam nuo 
seniai nupelnė jo nuostabi kūryba? Man pa
tinka jį matyti figūruojant tarp garbingų 
vyresniųjų, nes žinau, kad nesūsi'pnėjęs jis 
galį išlaikyti palyginimą”.

Ir toliau autorius piktinasi tuo, kad 
tikriesiems poetams taip ilgai tenka laukti
populiarumo.

Sąryšyje su tuo “XX Amž.” bendradar
bis piktinasi, kad pačiame Kaune tarp lie
tuvių Milašiaus kūryba neranda tinkamo 
įvertinimo. Anot jo:

“Ar mūsij Valst. Teatrui tik balabai- 
kinėmis komedijomis tetinka maitintis?

Jei nenorime išeiti iš vaidinamų daly
kų šablono, galime bent išsiversti vie
ną iš Milašiaus misterijų, kad taip mums 
nusipelniusį žmoguj pagerbtume. Tiesa, 
Teologijos - Filosofijos fakultetas, Uni
versiteto Senatui pritariant,, nutarė su
teikti Milašiui literatūros garbės dak
taro laipsnį, bet ar mūsų menininkai 
jau nieko nepajėgs? Kuo jie jį pasvei 
kins, kai jis atvažiuos pasiimti daktaro 
diplomo?”
Tikrai vietoje pastaba. Pas mus, lietu

vius, per daug yra ‘ ‘ svetimų dievų ieško
jimo”. Savų jėgų ir talentui tinkamai ne
įvertiname ir nepagerbiame.

NAUJI BAISŪS ĮVYKIAI VILNIUJE

Pranešama, kad lapkričio 23 d. buvusi 
baisioji naktis Vilniaus lietuviams. Lenką 
valdžios agentai padarę kratą Tautinio Vil
niaus Lietuvių Komiteto pirmininko K. Sta- 
šio gyvenamame bute. Taip pat padaryta 
krata visose lietuvių draugijose ir įstaigo
se. Tą naktį šimtai lenkų politinės policijos 
agentų, pasiskir'stęl vietomis, darė didelę 
oblavą lietuvių draugijose, įstaigose ir pri
vatiniuose butuose.

Tos kratos buvę darytos būk tai ieš
kant apsilenkimų su valiutos įstatymu. Bet 
tai ne tiesa. Šiuo elgesiu lenkai nori išgąz- 
dinti lietuvių veikėjus ir, be to, surasti prie
kabių, kuriomis pasiremiant, dar labiau ga
lėtų persekioti Vilniaus krašto lietuvius ir 
jų tautinį veikimą.

Išrodo, kad lenkų valdžia vis dažniau 
ima surengti ką nors “nepaprasto” Vil
niaus lietuviams. Bet tuo jie tik parodo di
desnį savo žiaurumą ir nekultūringumą. To
kie įvykiai dar labiau paskatina lietuvius 
prie veikimo ir savo teisių gynimo.

KIEK ESAMA BEDARBIŲ

Nacionalės Industrijos Konferencijos va
ldyba paduoda žinių, kad šių metų spalių 
mėnesyje bedarbių Jungtinėse (Valstybėse 
buvo 8,673,000. Tas skaičius rodo mažėjimo 
tendenciją, nes rugsėjo mėnesyje bedarbių 
buvoi 3.4 nuošimčiais (309,000 žmonėmis) 
daugiau. Tie patys šaltiniai praneša, kad 
per metus laiko nedarbas sumažėjo 18.7 nuo
šimčiais. Vadinas, š. /m. spalių mėn. 1,999,- 
000 bedarbių yra mažiau negu buvo 1935 m.

1936 m. spalių mėn. įvairiausiose šio 
krašto įmonėse dirbo 44,100,000 darbininkų. 
Rugsėjo mėn. dirbančių buvo 360,000 darbi
ninkų mažiau. Prieš metus laiko tas skai
čius buvo mažesnis 2,605,000.

Reikia pasakyti, kad pačiais geraisiais 
1929 metais Jungtinėse Valstybėse dirbo 
47,156,000 darbininkų.

Taigi, šie statistikos daviniai rodo, kad 
laikai vis dėlto eina geryn.

Kardinolas Pacelli, Šventojo Tėvo se
kretorius, grįžo iš kelionės po Jungtines 
Valstybes patenkintas. Pasikalbę j ilme su 
“Osservatore Romano” bendradarbiais pa
reiškė savo džiaugsmą dėl Amerikos kata
likų religinio gyvenimo ir veikimo’ santvar
kos. Jam metėsi į akis šio krašto katalikų 
sąmoningumas, religingumas ir veiklumas. 
Toks žymaus Bažnyčios kunigaikščio1 kom
plimentas, pasakytas Amerikos katalikams, 
turėtų dar labiau juos paskatinti prie vei
kimo.

# *• #

1837 metais Chicaga buvo inkorporuota 
kaipo miestas. Tuomet turėjo tik 5,000 gy
ventojų. Per šimtą metų Chicaga užaugo 
iki netoli keturių milijonų gyventojų. Sako
ma, kad nėra kito tokio miesto pasauly, 
kuris per vieną šimtmetį būtų taip išaugęs. 
Miesto valdžia, kurios priešakyje stovi ma
joras Edwa.rd J. Kelly, rengiasi tas sukak
tuves tinkamu būdu paminėti.

# # *

Susirgus Šventajam Tėvui Pijui XI vi
sų rasių, visokių tautų ir tikėjimų, žmonės 
meldėsi, kad Aukščiausias grąžintų svei
katą Didžiajam Vadui. Šiomis dienomis pra
nešama, kad Kanadoje visose protestantų 
bažnyčiose buvę kalbamos maldos už po
piežiaus sveikatą.

* * *
Tėvai vaikų gerove ir jų ateitimi turi 

labiau rūpintis negu savimi. Nuo to daug 
pareina visos žmonijos ateitis. Čia svarbu 
ne vien maistas ir drabužis, bet mokslas, 
išauklėjhnas ii’ sielos reikalai.

FasikalbejiK Su Kun. D. Kiu Bsl 
Lietuviu Religines Atstovybes Prie 

Kristaus Kursto
Kunigų Vienybės Seime 

Philadelphia, Pa., 1935 me
tais kilo sumanymas įsteigti 
tam tikrą lietuvių religinę at
stovybę prie Kristaus Kars
to Jeruzalėje. Tą sumanymą 
Seimas užgyrė ir pavedė kun. 
D. Mikšiui eiti prie realiza
vimo. Vėliau tą patį padarė
L. R. K. Federacijos Seimas. 
Po to spaudoje pasirodė ke
letas straipsnių,, įsikūrė tam 
tikras Komitetas ir Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenė 
gana susidomino tuo klausi
mu. Bet šių metų ankstyba
me pavasaryje kun. D. Mik
šys su Jo Ekscelencija vys 
kupu T. Matulioniu išvyko iš 
Amerikos padangės ir lyg tas 
mums lietuviams svarbus 
klausimas nutilo.

Visai neseniai netikėtai, 
svečiuojantis pas vaišingąjį 
kun. dr. J. Končių, Mt. Car
inei, Pa., rašančiam šias eilu
tes, teko, susitkti su neseniai 
grįžusiu iš Europos kun. Do- 
miniku Mikšiu. Susitikęs su 
juo, neiškenčiau nepasiteira
vęs apie šio klausimo padėtį. 
Kun. D. Mikšys, nors metuo
se gerokai pasistūmėjęs, bei 
savo išvaizda, ir dvasia nei 
kiek .senatvė! nepasidavęs, 
maloniai sutiko- painformuoti 
tuo reikalu. Kadangi lietuvių 
relginė atstovybė prie Kris
taus Karsto yra ne vien at
skirų asmenų susidomėjimas, 
bet visos lietuvių tautos rei
kalas, tai ryžaus spaudoje pa 
sidalinti mintimis, iškeltomis 
mudviejų paskalbėjme.

— Iš Amerikos išvažiavote 
praeitą pavasarį su Jo Eks
celencija vyskupu T. Matu
lioniu, — pradėjau pasikal
bėjimą. — Pavelykite tat pa
klausti : kaip , sekėsi kelionė ? 
Kokia nuotaika joje lydėjo?

— Viskas puikiai, — kal
bėjo kun. D. Mikšys. — Iš 
New York plaukėme tiesiog 
į Šventąją Žemę. Kelionė tru
ko 16 dienų. Nors tame laike 
okeanas būna tankiausiai au
dringas, bet mūsų laimei, dė
ka Švenčiausios Marijos glo
bai, visą važiavimo laiką o- 
ras buvo puikus ir vanduo 
ramus. Nuobodžiauti visai ne 
teko, nes turėjau puikų ir 
idealingą kelionės draugą Jo 
Ekscelenciją vyskupą Kanki
nį Teofilių Matulionį. Tat ir 
nepasijutome, kaip ir atsidū- 
rėlme, brangioje kiekvienam 
katalikui šalyje, Šventoje Že
mėje.

— Be abejo, Jūs važiavote 
tenai lietuvių religinės atsto
vybės prie Kristaus Karsto 
reikalu, —- kalbėjau toliau. 
— O vyskupo T. Matulionio 
kelionė ar turėjo ką bendro 
su Jūsų. kelionės tikslu? —

— Mano kelionės tikslas 
Jeruzalėj tikrai buvo1 pastu
dijuoti lietuvių religinės at
stovybės prie Kristaus Kars
to klausimą ir patirti visas 
galimybes. Einant gi . prie 
vykdymo šios taip svarbios 
man pavestos misijos, norė: 
jau į šį ratą įtraukti dau
giau įtakingų ir atsakomingų 
asmenų. Jo Ekscelencija vys

kupas T. Matulionis kaip tik 
buvo pageidaujamas, tuo la
biau, kad Jo Ekscelencija š{ 
sumanymą Kunigų Vienybės 
ir L. R. K. Federacijos sei
muose užgyrė ir pats giliai 
susidomino. Nuvažiavęs Jeru
zalėn ir viską pamatęs save j 
akimis, Jo Ekscelencija deg- j 
te užsidegė mintimi įsteigti ; 
lietuvių religinę atstovybę į 
prie Kristaus Karsto Jeruza 
Įėję. Taigi ir mudviejų ke
lionė nebuvo tai paprastas 
sutapimas, bet iš anksto gerai 
apgalvotas ir įvykdytas pla
nas.

— Kaip yra su pirkimu na
mo šiai garbingai įstaigai, — 
teiravausi dar. — Skaičiau 
spaudoje, kad buvo manoma 
pirkti nuo Tėvų Dominikonų 
Jeruzalėje. Ar kas konkre
čiai padaryta?

— Tėvai Dominikonai savo 
namo nebeparduoda, nes ne
turėdami konkrečių žinių 
nuo mūsų, išnuomavo1 jį ko
kiai tai seserų Kongregaci
jai, kuri atsikrausto iš Ispa
nijos. Galop gerai apžiūrė
jus, tas bailias vyskupui ir 
nepatiko; vieną blogas kam
barių išdėstymas, antrą, per 
senos konstrukcijos. Atpuolus 

j šiam projektui, Jo Ekscelen- 
' ei j a, panorėjo susipažinti su 
namui statyba Jeruzalėje. Tie 
patys Tėvai Dominikonai nu
rodė vieną gerą kataliką ir 
sąžinirigą inžinieriuj p. Sa
boussonan. P. Saboussonan 
plačiai supažindino su tenyk
ščių namų statybos sąlygo
mis ir veltui malonėjo paga
minti planą projektą, kurį 
turiu savo portfelyje. (Ištrau 
kęs iš krepšio projekto pla
ną, plačiai piaaiškino visai 
smulkinenas). Namas projek
tuojamas statyti mūrinis dvi? 
jų aukštų. Jame, apart kop
lyčios ir seserims kambarių, 
numatoma dar turėti 6 pato
gius ir gražius kambarius at
vykstantiems svečiams. Že
mės sklypas nužiūrėtas pato
gioje Jeruzalės vietoje. Tas 
viskas: žemės sklypas, pasta
tymas namo ir pilnas įren
gimas kainuotų $15,000.00 — 
20,000.00.

— Kokias seseris ar vie
nuolius manote tenai apgy- 

(vendinti? — teiravausi to-
I

liau.
— Tas dalykas mažiausiai 

man rūpi, — šypsojančiai at
sakė kun. D. Mikšys. — Ma
ne ir vyskupo T. Matulionio 
uždavinys yra sumanymą vy
kdyti, o kam įstaigą pavesti 
išeina iš mano užduoties ri
bų. Juk praeitais metais Ku
nigų Vienybės Seimas tą .su
manymą iškėlęs., užgyręs ir 
man vykdyti pavedęs, savo 
rezoliucijoje pažymėjo, kad 
minima įstaiga Šventoje Že
mėje būtų Lietuvos Epiško 
pato globoje. Taigi manau, 
kad Lietuvos Episkopatas 
drauge su Kunigų Vienybe 
ir nusist'atyš tas ar kitas se
seris ar vienuolius tam rei
kalui' pakviesti.

— Kokiu būdu. Jūs mano
te eiti' prie šio sumanymo1 vy-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Sveiki tavorščiai!
Amerikos lietuviški bal ša vi

lai išleido mokslinę knygą, o 
drg. Šolomskas, rodos auto
rius, knygą pasiuntė Kaunan, 
j Mokslo Knygyną. Knyga 
gražinta jAmerikon.

Matyt, švakas toj knygoj 
mokslas, kad Mokslo Knygy
nas jo nepriėmė ir tą “mok
slo” sandelį grąžino atgal pa
tiems. ‘ ‘ mokslininkams ’ ’.

Bruklyno draugės gaspadi
nės žada išleisti valgių gami
nimui receptą ir patarimui 
knygą. Kai kurios draugės 
gaspadinės sako, kad pirmoj 
tos knygos vietoj turėtų būt 
sudėti receptai ir patarimai 
tokių sveikų valgių, kurie gal
vas ir vidurius paliuosuotuj 
nuo balšavikiško rūgimo.

Hitleriui paskelbus, kad vir 
sa Vokietija politiniai, ekono
miniai ir finansiniai būtų ne
priklausoma nuo kitų, vokie
čių fabrikai pradėjo gaminti 
kendes iš anglies deguto. Kai 
kurie dabar sako, kad Hit
leris tiek privirė viso
kio deguto, kad, negalėdamas

kdymo? — paklausiau vėl.
— Religinė atstovybė prie 

Kristaus Karsto yra visos 
lietuvių tautos reikalas, ene
rgingai aiškino kun. D. Mik
šys. — Tat prie. šio sumany
mo vykdymo manome pakvie 
sti visus lietuvius, kaip gy
venančius Amerikoje, taip ly 
giai ir Lietuvoje. Nuo to ir 
darbas pradėtas. Kai tik grį
žome su Jo Ekscelencija Lie
tuvon, tai tuojau su savo su
manymu nusiskubinome pas 
Jo Ekscelenciją Arkivyskupą 
Metropolitą J. Skvirecką. Jo 
Ekscelencija Metropolitas, su
sipažinęs su mūsų projektu, 
maloniai jį užgyrė ir palai
mino eiti prie vykdymo. Tuo 
pasisekimu padrąsinti, su sa
vo sutaianymu aplankėme vie
ną kitą žymiausį Lietuvos 
kataliką veikėją, visur ras
dami pilką prielankumą bei 
pritarimą. Ypatingai šia idė
ja susidomino ir giliai per
siėmė kiln'advasis veteranas 
Prelatas A. Dambrauskas, ku
ris numatė reikalą pagamin
ti Lietuvių Šventosios Žemės 
įstatus, sušaukti Kaune žy
miausių katalikų veikėjų su
sirinkimą, išrinkti tam spe
cialų Komitetą ir pradėti vei
kti. Pagamintus įstatus pa
žadėjo man atsiųsti Ameri
kon ir kai tik gausiu, tuoj 
paskelbsiu spaudoje. Tos idė
jos promotorių Lietuvoje li
ko Jo Ekscelencija vyskupas 
T. Matulionis, o Amerikoje 
— štai čia jau esu.

— Kaip manote pradėti 
čia Amerikoje savo1 darbus? 
—- pagilindamas klausimą, už 
klausiau.

— Čia Amerikoje pradžia 
jau užmegsta, — entuziastin

- ••(.♦‘r*—.
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jo eksportuoti kitur, įsakė iš 
jo gaminti kendes ir jomis 
valgydinti nazius.

Viena Lietuvos gazieta ra
šo, kad “seniau Amerikoje 
paprastas pilietis, užsimokėjęs 
10 dol. pabaudos, galėjo pa
daryti šiuos nusikaltimus: 8 
sykius pameluoti, 4 sykius pa- 
sikolioti, 2 sykius apkulti sa
vo žmoną ir vieną sykį pa
kritikuoti teismą. Dabar jau 
tas “papratimas” nyksta.

Ach, kur yra Amerike tokia 
navatna vieta? Mums, tavorš
čiai, buvo ir yra žinoma tas, 
kad daugelis susirietę meluo
ja ir koli'ojasi ir jokios baus
mės nemoka. O dėl žmonos 
apkulimo,, tai visiškai atbulai 
dedasi: bausmę moka vyras 
ne už tai, kad ji,s žmoną, ale 
už tai, kati žmona jį apkulia.

Kamščio taverne susėjo du 
pažįstami. I’o alo, alo ir po
ros štainų vienas sako:

— Na, prieteliau, kai begy
vuoji? Kaip viskas sekasi?

— O, labai gerai: Gyvenu, 
kaip rojuj. Mano žmona filt
ras angelas.

-- Laimingas tu! O manoji 
dar gyva..,

gai aiškino, — Yra jau susi
tveręs tam tikras Komitetas, 
kaip žinote iš spaudos, kuris 
ir rūpinasi tuo reikalu. Man 
gi Tieka aplankyti lietuvių 
kolonijas plačiau supažindi
nant platesniąją lietuviuj vi
suomenę su tuo klausimu. Jau 
prieš išvažiuojant į Šventąją 
Žemę buvau kviestas į kai 
kurias kolonijas, kurias pir
moje eilėje ir stengsiuos ap
lankyti, o vėliau manau bus j 
progų patekti ir į kitas,

— Leiskite paklausti dar 
vieno, gal Jums ne visai ma
lonų, klausimą: kokiomis lė
šomis tą savo misiją sveikas 
manai atlikti?

— Kadangi esu užklaustas, 
tai turiu ir atsakyti, — tarė 
rimtai. — Teisybę pasakius, 
jokių specialiai tam reikalui 
lėšų neturiu, bet pilnai pasi
tikiu Dievo Apvaizda ir Šve
nčiausios Mergelės Marijos 
globa. Ir tikrai Dievo Apvai
zda sudaro man palankias 
aplinkybes. Tuojau po Nau
jųjų Metų kilnusis kun. J. 
Čepukaitis išvažiuoja į kelio
nę aplinkui pasaulį. Joje ma
no aplankyti Pasaulinį Eu- 
karistinį Kongresą Maniloje, 
Indiją, Egyptą, Šventąją Že
mę, Romą, Lietuvą. Save pa
vaduoti jisai pakvietė mane. 
Taigi jį pavaduodamas, ma- 
nau kiek susitaupyti lėšų, ku
rių gal ir užteks mano kelio
nės išlaidoms padengti. Tu
riu pridurti, kad tenai turė
siu savo nuolatinę buveinę ir 
antrašą laiškams: 1120 Wal- 
lace Street, Philadelphia, Pa.

— Gal malonėtumėt dar 
vieną klausimą atsakyti: ar

(Tęsinys 4 pusi.)
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“KOL JAUNAS, O BROLI, SĖK 
PASĖLIO GRŪDĄ”....

"EROSUS * . ........... ,.'»!ry

MvrCVT lATflTYMAC uuruū“ IyIUuIĮ J A U ll Iii 1 Ao iru
TĖVYNĖ JAUNYSTEI

Tėvu su vaikais reikalų sa
ntykiai darosi nesuderinami,

1‘ darosi svetimi. Vaikai tė
vams pasako: “kas yra ana
pus vandenyno, tai yra jfisų, 
o kas yra šiapus, tai nuisų. 
Dėl to kad mes esame čia 
gimę, gi jūs esate gimę te
nai, Lietuvoje ’

Anapus vandenyno šalis nė
ra nei tėvo, nei motinos sa- • . *vastis. Tai šalis visos lietu
vių tautos, paveldėjusios nuo 
niekam nežinomų amžių. Ma
nau, mūsų jaunimas turi ži
nių; jis sugeba suprasti, kad 
tėvų turtas pirmiausiai pri
klauso vaikams, nes vaikai 
yra artimiausi tėvams; taigi 
tėvų žemė, Palmei, (pinigai, 
kalba, dainos, giesmės, pasa
kos, patarlės, mįslės, papro
čiai, literatūra, istorija perei
na nuo tėvų vaikams, nuo 
kartos kartai. '

Lietuvių protėviai, apsigy
venę tame krašte, Lietuvoje, 

jnuo niekam nežinomų amžių, 
* suskaitė savo krašto laukų 

visu.-, augmenis, mažiausius 
diegelius, visus miško med
žius, žvėreliui?), gyvūnėlius, 
nuo mažiausio iki didžiausio; 
jūras, ežerus, upelius, 'prū
dus; jose esamas žuveles, va
balėlius; juos visus pavadino 
atskiru vardu. Jie įsikūrė ga
rbinimui šventovės, susipylė 
kalnus, kalnelius, kapus; iš
tiesė, sumynė kelius, takelius 
per tankias girias; prisijau
kino gyvulių, įsikūrė ūkius, 
pasidarė sau tėviškę. Kų pa
darė, kų įsigijo, visa pasako
mis apipasakojo!, dainomis a-

pdaina.vo, savo krauju aplais
tė, savo' kaulais nuklojo lan
kus, begindami nuo priešų 
savo turtų, laisvę, gyvybę.

Lietuviui nėra jo tėvynėj 
miške medžio, kurio jis nepa
žintų, ar jo vardo nežinotų; 
jam nėra pievoje tokios gė
lės, žolelės, kurios jis nepa
žintų, jos vardo nežinotų; jis 
juos visus pažįsta, su visais 
susikalba, su visais draugau
ja, kas jis bebūtų, ar žvėre
lis, paukštelis, upės žuvelė, 
pievos gėlelė, ar miško mede
lis.

“Mes esame čia gimę”. Ge 
rai pasakoma. Esate čia gi
mę, bet jūs esate nebe mūsų 
gimę; be mūsų nebūtų buvę 
jūsų. Šis kraštas nėra jūsij 
tėvų tėvynė; jis yra šio kra
što atėjūnas; jis yra šio kra
što pilietis. Juk gimtinė yra 
vienas dalykas, tėvynė — ki
tas, visai kitas dalykas. Tė
vų tėvynė yra jų vaikų tė
vynė. Kol kas ir tėvų ir vai
kų tebėra Lietuva tėvynė.

Kur tik čia kojų kelsi, vi
sur užminsi ant svetilmo; vi
sur rasi nežinomų, nepažįsta
mų, ne tavo tėvų protėvių. 
Kaip tik ne tavo tėvų, tai ir 
yra ne tavo, nes pats iš sa
vęs nieko nesi pasidaręs, bei 
į sigijęs.

Ilgai dar truks kol įvairios 
tautos susilies į vienų tautos 
kūnų, kol pasidarys tikra A- 
merikos tauta, o Amerika jų 
tikra, tėvynė, kaip kad tebė
ra mums Lietuva tėvynė.

Bėglias

Drųsian! Jaunystė mūši} kelias,
Dalia laisvųjų sakalų!
Mūs norai vėtroj ugnį skelia —
Pasaulis mus — jaunų!

Vėl kloniais grįš pietiniai vėjai —
Tai kas, kad rudenys paūžaus!
Dalia žydės vėl, kaip žydėjus, 1
Perkūnijose niekad nepalūžus.

Ei, pusk, šiaury, ei gauskit girios —
Daina mūs vėjais nusiūbuos!
Kovoj jaunystė dar nemirus —
Dar žydi žydinčiuos laukuos!

Lai bėga dienos žaibo mostais;
Tau, žeme, dar parnešim saulės kraitį —
Tada tai sužydės laukai, suūžaus girios,
Ir džiaugsmas, ei, nušūkaus pievom raitas.

Drųsian! Jaunystė mūsų kelias,
Daina, laisvųjų sakalų!
Mūs norai vėtroj ugnį skelia — '
Pasaulis mūs jaunų!

Kazys Bradūnas (“A. S.”)

P. Gudag,

Ten, Kur Prez. Rooseveltas Lankėsi

JŪS NESAKYKIT

Jūs neminėki t, nesakykit,
Kad laimės čia per maža,
Kad išlydėsim e jaunystę,
Kaip mirgantį miražų...

Jūs nesakykit, kad liūdna...
Šiandie dainas dainuoju.
Ir balto džiaugsmo chrizantemos
Pražysta man prie kojų...

Aš laime kvepiančia apsvaigęs, 1
Naujai gyvent pradėjau, —
Ei, nešk jaunatvės žydrų juokų,
Laukų laisvūne — vėjau!..

Eug. Matuzevičius (“A. S.”)

JAUNŲJŲ ŽYGIAI

Marianapolio Kolegijos 
Šeštojo Skyriaus 

Vakaras

MARIANAPOLISi, CONN.
•— Antradienį, lapkričio 24 d. 
vakare įvyko šešto skyriaus 
surengtas vakarėlis. Šešto me 
to studentai parodė, kų jie 
gali padaryti. Visokių įvai
rumų buvo ir niekam nebu
vo nuobodu.

Programa buvo šitaip su
tvarkyta:

“Mūsų Jaunas Kolegistas” 
— sudainuota šešto skyriaus 
studentų. 1

“Sesutė”, polka — orkes
trą.

“Mes turime būti lietu
viai” — Marčiulionio pasa
kyta kalba.

“Paskutinė vasaros rožė”, 
solo kornetu pagrojo! Šeputa.

“Pragėriau žirgelį”, due
tas — Bulovas ir Dranginis.

“Minstrel show” — (lietu
vių juodukai) lošė Remeika 
ir Marčiulionis.

“Vestuvių polka” orkes
trą.

Vėliau atvaidintas “Pirrn- 
nei amžiai gimė” (apie nusi
dėjusių angelų pasmerkimų).

Orkestrą užpildė tarpų lie
tuvių maršu.

Ališauskas pagrojo korne
tu solo “Gesyk šviesas”.

D^’.n^inis padainavo solo 
“Vilkoi vestuvės”.

Gurklys smuiku solo pagro
jo — “Tamsios akys”.

Farulis ir Gylys duetu pa
dainavo — “Kai ateis pava
sarėlis”.

Remeika papasakojo kelių 
asmenų ateitį.

Orkestrą pagrojo “Elena 
polka”.

Petrulis, Blažaitis ir Mike- 
lionis padainavo “Šalta, žie
mužė ’ ’.

Po to, atvaidinta “Sekves- 
tatoriai”, vaizdelis iš Vil
niaus krašto lietuvių gyve
nimo. Vaidino sekantieji; Se- 
kvestatorius — B. Marčiulio
nis, Policininkas — J. Mike- 
lionis, Petkūnas — P. Saba
lis, Petkūnienė — B. Radze
vičius, Petkūno sūnus Algir
das — J. Parulis, Zuchvals- 
kis — P. Bulovas, Seniūnas 
— Alb. Gurklys.

Programa (baigta Uietuvįių 
ir Amerikos himnais.

Visiems programa patiko ir 
visi linksmai vakarėlį pra
leido.

rinkimas naujos valdybos: 
pirm. išrinkta J. Valaitis, vi- 
ce pirm. Al. Manstavičius, 
rašt. P. Andruškevičiūtė, fin. 
rašt. S. Vilkelis, kas. P. Nau
sėdaitė, maršalka A. Paliulis, 
koresp. V. Rėkus, Nausėdaitė' 
ir Andruškevičiūtė.

Sus-man atsilankė dvasios 
vadas klebonas kun. šaulins
kas, patiekė gražių pamoki
nimų ir kvietė jaunimu daž
nai lankyti pinoelile žaidimų, 
kad tuo būdu jaunimas gra
žiai praleistų laikų savųjų 
tarpe.

Kalėdų rytų, per Piemenė
lių mišias visas jaunimas in

Daugiau Gajumo Susilpusių 
Vyrų ir Moterų 

Nervams
NUGA-TONE turi svarbi! Zinc Pho- 
sphide mišinj, duodant} naudingą 
phosphorą, be ko negalima turėti 
stipriu ir galingų nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo phosphorą, kad su
raminti jauslius ir sukrėstus nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose.

Tas puikus vaistas moksliškai sus
tiprintas su VITAMINAIS A ir D ir 
turįs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE turi ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk šiandien 
imti sustiprintą NUGA-TONE ir pas
tebėk kaip pagyvėsi. Parduodamas 
ir užtikrintas pas visus vaistininkus. 
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 
TOS-VOn — >iuų ouijfgiĮOĮųzn on/ų

Ohicagoje

NORTH SIDE, — Liet. Vy
čių 5 kuopa laikė priešmetinį 
sus-mų parap. svet. gruodžio 
S d. Pirmiausia baigta visi 
seni kp. dalykai. Toliau sekė

corpore eis prie šv. Komuni
jos.

Apie Vyčių veikimų vėliau 
bus plačiau aprašyta. F-s.

— Sužeista Garės l'ietuvai- 
’te. Praėjusį šeštadienį auto
mobilio nelaimėj sužeista Ga- 
ry, Ind., lietuvaitė Agota Ba- 
ltrokūniūtė. Ji su kitais drau 
gaiš važiavo į Porte-Froebel 
futbolo žaidimų. La Porte, 
Ind., paslydęs jų automobi
lius atsimušė į telegrafo stu
lpų.

Bogota, Colombia. Pirmose 
Bogotas botų lenktynėse Fu- 
gvene ežere vienas botas ap
virto ir nuskendo. Prigėrė 20 
žmonių.

(Tęsinys)
Brazilijos praeitis

Į vakarus nuo Brazilijos, 
Pacifiko pakraščiuose drie
kiasi Andų kalnai. Jie eina 
tuo pakraščiu per visų pietų 
Amerika. Tuose Andų kalnuo
se į vakarus nuo Brazilijos 
yra Bolivija ir Peruvija. Kaip 
Meksikoj, tai taip ir Bolivijoj 
ir Peruvijoj dar prieš Ame
rikos atradimų čiabuviai bu
vo, pasiekę aukštos civilizaci
jos. Nors tie kraštai guli ar
ti ekvatoriaus, nors jie ran
dasi karštojoj žemės juostoj, 
bet ten nėra karštas klima
tas. Todėl toise aukštumose 
galėjo vystytis civilizacija. 
Atvykę čion ispanai, rado 
didelius miestus ir aukštai 
išsivysčiusį valstybinį, socija- 
lį ir ekonominį gyvenimų.

Nieko panašaus nerado po
rtugalai Brazilijoj. Jie ne tik 
čia nerado sukrauto aukso ir 
kitokių brangenybių, o nero
do nei žmonių, darbui tinka
mų. Todėl portugalai, apsi
gyvenę Brazilijoj, kaip ir šiau 
rinėj Amerikoj augiai, pra
dėjo importuoti negrus ver
gus. Portugalai daugumoj a- 
psigyvenoi ūkiuose, o- ne mie
stuose. Todėl jų tarpa lėta’ 
tesivystė tautiškumas.

Kai Napoleono armijos įsi
veržė į Portugalijų, tai jos 
karalius Jonas VI pabėgo į 
Amerikų, į Brazilijų, į savo 
kolonijų. Portugafli'Jos kara
liškas dvaras Brazilijoj gy
veno nuo 1808 iki 1821. Ka- 

! ralius Jonas paskelbė Brazi
lijų karalyste. Tai buvo pa
daryta 1815 metais. Portnga 
lija ir Brazilija buvo lygios 
karalystės po vienu kara
lium.

Karalius Jonas- VT, grįž-

damas į Portugalijų, savo- vie
tininku paliko savo vyriansį- 
jį sūnų Dom Pedro.

Kadangi tuo tarpu visoje 
pietų A&nerikoj ėjo judėjimas 
už pertraukimų ryšių su Eu
ropos monarkijomis, tai ii 
brazilai linko- prie to. Bra
zilija pertraukė ryšius su Po
rtugalija be karo, be kraujo 
praliejimo. 1822 metais Dom 
Pedro buvo paskelbtas Bra
zilijos konstituciniu impera.- 
torium ir gynėju. Jungtinių 
Valstybių prez. Monroe pir
mutinis pripažino naujų Bra
zilijos vyriausybę.

Naujosios Brazilijos vyriau 
sybės pirmutinis darbas bu
vo priimti naujų konstituci
jų. Tai buvo naminis darbas. 
Bet išlaukinis darbas — nu
statymas rubežių su kainy
nais buvo painesnis darbas, 
toks darbas, kurs kai kuriais 
atvejais dar ir dabar nėra 
baigtas.

Brazilijos imperatoriaus pi 
rmas žygis buvo karas dėl 
rubežiaus su Argentina. Im
peratorius nelaimėjo to, prie 
ko varėsi. Argentina, ir Bra
zilija ginčų baigė tuo; kad 
ginčijamų žemę paskelbė ne
priklausoma respublika. Ta 
respublika yra Urugvajus,

Dėl šito nukentėjo Brazi
lijos imperatoriaus prestižas. 
Be to jisai norėjo daugiau 
teisių, negu konstitucija jam 
skyrė. Antras daiktus, kurs

I gadino imperatoriaus reikalą 
buvo tas, kad jis ne tiek Bra
zilijos žiūrėjo, kiek Portuga
lijos. Jisai buvo užsimanęs 
pasodinti savo dukterį ant
Portugalijos sosto. 1831 me
tais Brazilijos imperatorius 
atsisakė nuo sosto, pavesda
mas jį neužangusiam sūnui. 
Naujos valstybės reikalai ir 
šiaip jau nebuvo nusistovėję, 
o valdovui mėtantis vienaip 
ir kitaip, tie reikalai dar 
labiau kentėjo. Nesutarimas 
krašte vis didėjo. Po dešim
ties metų vadai nutarė pas
kelbti 15 metų įpėdinį impe
ratorium Dom Pedro II. Tai 
įvyko 1840 m. Jisai išaugo į 
tinkamų valdovų. Brazilija 
džiaugėsi pastoviausia vyriau 
sybe pietų Amerikoj. Buvo 
ir tokių, kurie sakė, kad res
publikų tarpe monarkija ne
pritinka. Bet visi vadai su
tiko tylėti tol, kol Dom Pe
dro II gyvens.

Dom Pedro II, paviešpata- 
vęs apie- 50 metų, išvyko Eu
ropon savo vieton palikęs dit- 
kterį Izabelę. Ši. panoro pa
sižymėti ir pasirodyti prog- 
resyviška. Ji 1886 m. parei. 
kalavo, kad dvarininkai pa- 
liuosuotų vergus1. Šituomi, ži
noma., ji nusistatė dvarinin
kus prieš save. Jos aktas bu
vo bereikalingas išsišokimas. 
Jau buvo seniau parėdyta lai
psniškai panaikinti vergiją. 

(Bus daugiau)

T00K0FF17LBS. 
OF ŪGLY FAT

HEEDED DOCTOR’S ADV1CE
Mrs. Robert Hickey, Roseville, 

Calif., -tvrites: "My doetor preseribed 
Kruschen Salts for me—he said they 
uvouldn’t hurt me in the least- I've 
lošt 17 lbs. in 6 weeks. Kruschen is 
worth its weight in gold.”

Mrs. Hickey paid no attention to 
gossipers who said there was no 
safe way to reduce. She vrisely fol- 
lotved her doctor’s advice. Why don’t.

Get a jar of Kruschen to-day (lasts 
4 weeks and costs būt a trifle) 
Simply take half teaspoonful in cup 
of hot water every morning A’’

1 druggis.ts.

H0W OFTEN CAN YOU 
KISS AND MAKEUP?

TPEW husbands can understand 
■F why a wife should turn from a 
pleasant companion into a shrew 
for one whole week in every month.

You can say “I’m sorry” and 
kiss and make up easier before 
marriage than after. Bewise. If yoii 
want to hold your husband, you 
vron’t be a three-ąuarter wife.

Por three generations one voma" 
has told another how to go “smii- 
ing througb” with Lydia E. Pmk- 
baru's Vegetable Compound. It 
belps Naturc tone up the system, 
thus lessening the discomforts from 
the functional disorders which 
voinen mušt endure in the three 
ordeals of life: 1. Turning from 
girlliood to vvomanhood. 2. Pre- 
pariug for motherhood. 3. Ap- 
proaching "middle age.”

Don’t be a three-ųuarter wife, 
take LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND and 
Go "Smiling Througb,"

luf T&akisuf 
SpeclcdiAti, ~wfur maJce, 
-ndtlusvc/ h&iž, 'RaJci/rtf

7}owde/i.... Conitoiledbu

/irECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double TėstedfDoub/eActionf
BAKI N G 
POWDER

Šame Price Today as 45 }£arsAqo 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Fillin^

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

novv in nevz-design 
Swankyswig glasses!

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the neiv Swanky- 
swigs. Vou’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 

\ it, get acquai,ited 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

rfnvRii'iL
//*FobYour

eVes

Night and Morning
Dėl akių pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina n n vargu.- 
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

Write for Free Book
I "A World of Comfort for Your Eye»*’

MURINĘ COMPANY^įį«§

FACTS YOU NEVER KNEW!.'!
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Lietuvos Nepriklausomybės Karų Svarbesnės 
Kovos ir Operacijos

DRAUGAS Trečiadienis, gruod. 16, 1930

Pasikalbėjimas Su kun. 
D. Mikšiu Iš Viso Pasaulio

(Tęsinys)
1920. XI. 21 - Troškūnai. 

Lenkų kav. brigadai prasi
veržus, XI. 21 jų eskadronas 
atsidūrė prie Troškūnų. Tuo 
metu čia buvo mūsų 6 šau
liai, kurie vis dėlto susikovė 
su lenkų eskadronu. Ramy
galos progimnazijos mokslei
viai šauliai Ambruožas ir 
Klimas sužeisti. pasiliko. 
Vienas iš jų nenorėdamas 
lenkams patekti — patsai nu
sižudė. Pavyzdys,, kai keli nar
suoliai nepabūgo keleriopai 
viršijančių lenkų ir jiems 
pasipriešino.

. Literatūra: Michniewica
—Hetman rtm. Vilniaus ka
valerijos brigados reidas Kė
dainių kryptimi. Mūsų Ži
nynas 1926 m. X tomas. Ra
mūnas. Taip miršta lietuviai. 
Karys 1935 m. Nr. 40. Suvei- 
nis. Lenkai Troškūnuose. 
Trimitas 1920 m- Nr. 19. 
Vaižgantas. Pirmiesiems sep
tyniems pagerbti. Trimitas 
1930 m. Nr. 47.

1920. XI. 19-21. Musninkai- 
4 p^jpt.-laiko barų linijoj Ro- 
maniškiai - Musninkai - Tau- 
čiuliai - Levainiai. XI. 19. 
lenkai puola Musninkus, vė
liau Taučiulių k. buvo tik 37 
mūsų kareiviai, o kaimų puo
lė net 3 lenkų kuopos, kurios 
Taučilius ir užėmė. Kadangi 
ties Musninkais lenkai nuri
mo, tai buvo sumanyta atsi
imti Taučiulius. Nors mūsų 
polė daug mažiau, tačiau, 
puolant tamsoje, lenkai pa
būgo ir iš kaimo pasišalino, 
palikdami 17 belaisvių ir 
kar. grobio. Tik XI. 20 ryte 
lenkai atsipeikėjo, kad mūsų 
ne tiek daug pulta ir jų ne- 
sivijama, tai pradėjo slinkti 
atgal prie pulko baro.

XL. 20 mūsų užima Pa- 
juodžių-Sketerių linigų.

XI. 21 puolama pirmyn. 
Būtų pavykę lenkus toli nu
vyti, tačiau tų sutrukdė Tau
tų (Sųjungos karinės komisi
jos įsimaišymas.
. Literatūra: Dykūnas, St. 
Paskutinės kautynės su len
kais 1920 metais. Karys 1928 
m. Nr. 24.

.. 1920. XI. 19-21 Širvintai 
Giedraičiai. Lenkams Suval
kų sutartį sulaužus, iki lap
kričio vidurio jie gana toli 
paslinko į Lietuvos teritori
jų. XI. 17 pradėjo' pulti Gied

raičių ir Širvintų kryptimi 
(4 pėst. p., 2 kav. p-i-t; pra
laužė mūsų frontų veržiasi 
Anykščių ir KoVarsko kryp
timis, 3 ėsk. išeina į mūsų 
užnugarį. Iki XI. 19 slenka
ma Ukmergės kryptimi ir 
pradedama jų supti. Mūsų 
puolimu lenkai sulaikomi, at
siimami Širvinti, Giedrai
čiai ir XI. 2*1 pasiekta lini
ja, .iš kur’ • XI. 17 buvome 
išmušti. Širvintų - Giedrai
čių kautynės vienos ryškiau
sių, nes čia želigovskininkai 
buvo galutinai sugniužinti, o 
mūsų dalys, pakelta nuotai
ka, pradėjo veržtis paskum 

'■ bėgančius lenkus Vilniaus 
link. Įsimaišiusi Tautų Sųjun- 
gos kontrolės komisija griež
tai pareikalavo sulaikyti ka
ro veiksmus. Todėl, kaip ir 
po Radviliškio kautynių, ir 
čia mes negalėjome išplėsti 
pasiekto rezultato.

1922. XI. 9 Liubavas Nors 
oficialiai lietuvių ir lenkų ka
riuomenės tarp savęs ir ne
kariavo ir neturėjo teisės 
būti neturalėje zonoje tačiau 
per visų laikų pasižymėjo 
savo žiaurumais Puikų par
tizanai, surinkti iš visuome
nės atmatų, amnestuotų nusi
kaltėlių, plėšikų prie kurių 
būdavo prijungiami perreng
ti lenkų kareiviai.

Renkant Seimų, Liubavo 
valsčius parodė savo1 lietu
viškumų, nes iš turinčių tie
sę balsuoti 1768 žmonių, 15 
42 balsavo už lietuvių sųra- 
šus tik 152 už lenkų. Už tai 
keršydami, lenkų partizanai 
dar prieš švintant puolė Liu
bavo miestelį, nukovė 2 mili
cininkus ir 3 vietos lietuvius 
inteligentus, jų tarpe vietinį 
veikėjų mok. Černių.

N e w York. 125 federaliai 
agentai, vadovaujant pačiam 
viršininkui J. E. Hooveriu', 
apsupę butų suėmė žymų plė
šikų Harrv Brunette, kuris 
yra atlikęs plėšimų įvairiose 
valstybėse.

(Tęsinys iš 2 pusi.)
yra kiek tam reikalui surink
tų pinigų? — baigdamas sa
vo pasikalbėjflmų paklausiau.

— Jokių aukų Į savo ran
kas mimu. Tas viskas yra 
žinioje susidariusio Komite
to. Tačiau iš turimų davinių 
galiu pasakyti, kad grynais 
pinigais yra $3,000.00. Be to 
yra gauti pasižadėjimai pa
aukoti tam reikalui, tarpe ku
rių galėčiau pažymėti: kun. 
P. Vanagas didesnę sumų, Jo 
Ekscelencija vyskupas T. Ma
tulionis, kun. dr. J. Končius, 
kun. M. Daumantas, kun. J. 
Čepukaitis, kun. Paškauskas, 
kun. D. Mikšys po $100.00. 
kun. Lietuvninkas, kun. Kru 
šas, kun. Virmauskas, Žievy- 
tė, Abromavičienė, Ivoškienė. 
Pranckūnaitė, Siemenių ir ki
ti po daugiau ar mažiau. Tai
gi pradžia visai graži, — bai
gė kun. D. Mikšys.

Dar mudviem tebediskusuc 
jant plačiau kai kurias de
tales, pasigirdo malonus ge
raširdžio šeimininko balsas, 
kviečiantis prie pietų.. Tenai 
padidėjus kompanijai ir at
sisėdus prie gausiai apkrau
to stalo garuojančiais val
giais, ir pasikalbėjimas nu- 
kripo lengvesnio turinio te
momis. Skrajūną?

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI”

Nashville, Tenn. Seculerio 
(žemiško) spaudos biuro ve
dėja C. W. Turpin paskelbė, 
kad Kjnijos diktatorius C. 
Kai-sliek (kuris dabar pagro
btas) ir jo> žmona episkopai ų 
misijų fondui aukojo $1,000 
auksu.

Jcliet, UI. Šmulis dienomis I 
čia mirė J. C. Boyd, 1001 m. 
amžiaus. Kuomet prieš 84 
metus jis vyko į Ameriką, 
ėmė 60 dienų laivui perplau
kti Atlantu. Plaukiant jų lai
vui, Atlante siautė didelė au
dra. Visi manė, kad jų lai 
vas jau žuvęs. Pagalios, pa
siekę New Y orkų, bet bažny
čiose jau buvo atlaikytos ge 
dalingos pamaldos už jį ir vi
sus kitus to laivo keleivius.

Gary, Ind. Ryšy su dingi
mu $1,400 pinigais ir $18,400 
čekiais iš Calumet Protective : 
Association, trys įtariami a-1 
smenys Nortliwestern univer
sitete bus kvočiami “lie de- 
lector” pagalba. Du iš jų yra J 
Ass’n tarnautojai.
, Havana, Guba, Lakūnas A. 

P. de Seversky specialūs ko
nstrukcijos lėktuvu padarė 
naujų greitumo rekordų iš 
Miami į Havana. Bet nusi
leisdamas Havanoj vos išve
ngė katastrofos.

South Bend, Ind. Čia zoo
logijos sode1 viena liūtė at
vedė trynukus.

North Bay. Kanadoje No
rth Bay ir Calfander, kur ra
ndasi namai garsių Dionre

penkiukių, buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas.

New York. Kurčias ir ne
bylia V. Grigo! peršovė mer
ginų Albertų Castello,. taip 
pat kurčių ir nebylę. Prie
žastis — nepasisekimas mei
lėje. Žudikas suimtas.

Roma, lnfluenza susirgo I- 
talijos karalius Viktoras Em 
manuelis.

— Dainininkė už majore 
sūnaus. Garsi Metropolitan 
opeios artistė Rosa Ponselle

šiomis dienomis ištekėjo už 
Baltimore, Md., majorloi H. 
\V. Jackson sūnaus — Char
les.

— Du traukiniai viens ant 
kito. Netoli New Hainplon, 
la., susidūrė du — prekinis 
ir keleivinis — traukiniai. Ka 
ta,strofoj žuvo keturi žmonės.

—Vietoj bambos — laikro
dis. New Yorke tūlas H. S. 
Mc Grath šiomis dienomis ga 
vo kalėdinį siuntinį. Pama
nęs, kad siuntiny yra bomba,

siuntinį padėjo užpakaly na
mų ir po kiek laiko pašaukė 
policijų. Toji siuntinį įmetė 
į vandenį. Už valandos siun
tinys išimtas iš vandens ii 
atidarytas. Viduj buvo ran
kinis laikrodėlis $50 vertės

Solo per Atlantu. Prancūzų 
lakūnė Mile. Maryse Bastie, 
kuri planuoja solo lėktuvu 
perskristi Atlantu. Jos kelias 
būsiąs iš Lyons į Dakar, Š$ 

i negali jo j.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Jos. F. Budrik, Ine., ‘ BUDRIK
3417 So. Halsted st. Furniture Mart

3347 So. Halsted St.

GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS

Šios Kalėdos turi būti muzikalūs. Mergaitei ar 
Berniukui Accordionas didelės mieros 
$78.00 ir lekcijos dykai.

įsigykite naujų radio Kalė
doms iš didžiausios krautu
vės Chicagoje. Visų išdir- 
bvsčiu.

Kainos po

$.1 75.00 Seno 
dio išmainomas.

iki

s ra-

i u. s. m,o«»

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų, ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
* PAIN-EXPELLER ’

pilniausiu pasisekimu nau- 
v dojamas nuo 1867 metų. .

L'l N I M E N T

1937
Draugo 9 f

Kalendoriai
JAU GATAVI

Gražūs lietuviški kalendoriai, su visomis 
šventėmis. Kiekvenas mėnuo turi skirtin
gą, gražy paveikslą. Kaina 25c vienas. Per 
paštą 30c. Imant 15 ar daugiau vienu kar
tu, tik po 15c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

EMIL DENEMARK, Ine.

Skalbiama ar prosinama 
mašina yra gera dovana. 
Kainos po $34.50 iki
S9.5O

Maytag, Thor, ABC, Apex.

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

KUOMET MANOTE PIRKTI GERĄ VARTOTĄ 
KARĄ, IEŠKOKITE ATSAKOMINGO, SENIAI- 
ĮSISTEIGUSIO PARDAVĖJO, TOKIO, KURIS 
GALI JUM PARODYTI DIDELĮ IR SKIRTINGĄ 
STAKĄ, IR KURIO VISI KARAI YRA PERTAI
SYTI IR GARANTUOTI, IR KURIO REPUTA
CIJA YRA AUKŠČIAUSIA . . . KITAIS ŽO
DŽIAIS, EIKITE PAS EMIL DENEMARK, INC.

Auksiniai daiktai visados y- 
ra gea dovana Kalėdoms ir 
atmintis ant visados. Budri- 
ko jevvelry krautuvėje rasi
te viskų daug pigiau.- Ne
laukite paskutinės dienos, 
pirkite dabar, $1.00 depozi
to palaikys daiktų iki Ka
lėdų.

Elektrikinis Hoover dulkių valytojas 
— gera dovana namams po

*19.50 iki *49.50

3860 Ogden Avė. Tel. Craw£ord 4100
Budiiko krautuvės atdaros kas vakarų įfcj lo vai., vak., o nedėliomis iki 5 vai. 

po pietų,____________
WCFL., žymūs radio programai 7 vai. vakare nedėliomis. Su didele orkestrą, gerais daininin

kais ir Makalais. Nepraleiskite progos pasiklausyti. Girdima Amerikoje ir Kanadoje.
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MARIJONŲ RĖMĖJŲ SEIMO DAVINIAI

M. R. K. 10-tas seimas įvy
ko gruodžio 13 d., 1936 m., 
Aušros Vartų parap. svetai- 

fhėje 2 vai. po pietų. Seimų, 
atidarė gerk. Marijonų pro
vincijolas kun. J. Jakaitis ma
lda.

Prezidiuman buvo išrinkta: 
pirm. adv. C. Kai, vice pirm. 
K. Stulgaitis ir K. Sriubienė; 
rašt. K. Stulgaitis, Jr. ir B. 
Čižauskienė; mandatų ko'mi- 
sijon M. G urinskaitė, E. Oge- 
ntaitė ir P. Čižauskas.

Rezoliucijų kom.: kun. J. 
Vosylius ir L. Šimutis.

Pirm. Kai užimdamas vie
tų pasveikino seimo dalyvius.

Pakviestas pasveikinti sei
mų adv. Jonas Brenza, Me
tropolitan State banko prezi
dentas, kuris pažadėjo $1,000 
ir įteikė $100 seimui. Karštai 
sveikina seimų Vilniaus Va
davimo Sų-gos atstovas už- 
girdamas taip gražų darbų. 
Sveikino kun. Andriušis iš 
Kenosha, Wis. ir aukoja $50. 
^Sveikina seimų L. Šimutis nuo

Brango”. D. Slėnis ir M. 
’Varkalis kaipo Prano Stul
ginskio turto globėjai įteikia 
aukų $400. Toliau sveikina

seimų: kun. prof. J. Vaitke
vičius, A. 'Švilpauskienė su 
auka $10, I. Sakalas, K. Sriu
bienė, kun. M. Urbonavičius, 
adv. J. G rišlius1 aukodamas 
$5.00. Pr. Čižauskas su auka. 
$15.

Sveikinimo telegrama. N. P. 
Šv. Marijos Vargdienių Se
serys is Thompson, Conn. ir 
Motina Marija Šv. Kazilmi-ero 
Seserų viršininkė.

Toliau žodžiu sveikina 'ark. 
M. Žaldokas, dr. Atkočiūnas, 
kun. Albavičius, K. (Stulgai
tis, Jr., ir kun. Vaičūnas šir
dingai sveikino ir suteikė au
kų $100.

K. Sriubienė duoda įneši-

Rezoliucijų komisija per L. 
Šimutį patiekė šias rezoliuci
jas:

I.
Seimo dalyviai, patys pasi

ryžę uoliau padirbėti ir gau
ti bent po dešimts naujų na
rių Marijonų Rėmėjų Drau
gijai, prašo visų narių dau
giau remti ir išpildyti seimo 
paskirtų kvotų.

Kad išpildyti šį seimo nu
tarimų, veikėjai yra prašomi 
įsteigti Marijonų Rėmėjų Or
gijos skyrius, kur jų nėr, ir 
esančius sustiprinti.

n.
Seimas nuoširdžiai padėko

jęs p-niai Onai Sukelienei iš 
Racine, Wis. už stambių au
kų — vertingų lotų, ragina

mų, kad neskaityti piotokolų, Įjgmgjų Draugijų sudaryti ti- 
kuris tilpo spaudoj. Vienbal- J npamą pianų to loto sunaudo
sią i priimta. Klausos kai didžiausios naujtenyvks. Buvusiam 

Anglijos karaliui sakant atsisveikinimo kalbų, ne tik 
Anglijoj, bet ir Amerikoj žmonės klausėsi dideliu į- 
domumu. Atvaizde matome vienų čikagietį su sūnum 
susirūpinusiu veidu klausant to pranešimo.

stovavo K. Misevičiūtė su au
ka $5.00.

Moterų Sųjungos 60 kuopų 
atstovavo K. Žvirblienė, V. 
Mačiulaitienė, O. Urbalienė, 
J. Aperavičienė su auka $5.

Marijonų Rėmėjų 1 skyrių 
atstovavo- Pr. Bacevičienė ir 
O. Kiunienė su auka $5.00.

Kančios Jėzaus dr-jų — 
M. Pocienė, K. Kantautis su 
auka $3.'00.

So. Chicago
Apaštalystės Maldos dr-jų

— Jonas Cinikas, kun. Pr. 
Vaitukaitis su auka $5.00.

Rėmėjų skyrių — O. Va- 
luckienė su auka $2.00.

Indiana Harbor, Ind.
S. L. R. K. A. 176 kuopų

— E. Šalkauskienė su auka
$5.00. i ;

Brighton Park

Saldžiausios Širdies V. J. 
dr-jų — B. Jovaišas, P. Vai
kutis, J. Rupšliauskis su au
ka $3.00.

Tretininkų dr-jų — V. Ge
dminaitė, R. Rekašienė, M. 
Bortkevičienė, O. Kazragienė, 
M. Petkienė, P. Venclovienė, 
P. Laurinskienė, E. Martin- 
kienė P. Rekašienė su auka 
$5.00.

Gvard. I Div. Šv. Kazimie
ro Kar. — A. Balčius, V. Be- 
rgelis, M. Benzinas su auka 
$3.00. . ,

Marijonų Rėmėjų 35 skyr. 
— T. Atroškienė, M. Navic
kienė, S. Saušienė, F. Vaiče
kauskas su auka $50.00.

(Daugiau bus.)

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

LEONAS LIDŽIUS
Mirė gruodžio 15 d..„ 1936

m., 12:30 vai. dieną/ sulaukęs 
apie 42 metų amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parap., Uršu,lynos 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Stefaniją, 2 brolius: 
Dominiką ir Nikodehią, švo- 
gerką Kazimierą Mažeikienę, 
brolienes Veroniką ir Petronė
lę, ir gimines: o Lietuvoj 2 se
seris: Marijoną ir levą, ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2212 So. 
Leavitt St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 19 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d.raugus-~es ir pažy- 
staimus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Buktė, Broliai, Švo- 
gerka, Brolienės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chavvicz ir Sūnus. Tel. CANal 
2515.

Gerb. kun. J. J. Jakaitis, 
M. I. C., Marijonų Provinci
jolas kalba plačiai, praneš
damas, kad jam šių vasarų 
esant Ryme, Šventasis Tėvas 
suteikė ypatingųjį palaimini
mų Marijonų Seminarijai ir 
visiems jos Rėmėjams. Be to, 
Popiežius dovanojo seminari
jos koplyčiai Šv. Marijo-s Pa
nos, Nekalto Prasidėjimo pa
veikslų. Taipgi pranešė, kad 
Generolas D. G. kun. Cikota 
atvyks į Altnerikų apie Vely
kas vizituoti marijonų vienuo
lynų. Be to painformavo apie 
pažangų daromų Kolegijoje ir' 
Seminarijoje.

Svarbiausioji darbuotės už
duotis — tai baigimas kop
lyčios statybos, kuri buvo 
pradėtų a. a. Tėvo Kulikaus
ko. Baigdamas raportų Pro
vincijolas pakvietė visus į 
pašventinimų koplyčios birže
lio 6 d. ir vardu Marijonų 
vienuolijos dėkojo visiems už 
paramų.

Skaito referatų dr. A. Ra
kauskas tema ‘4 Mums reika
linga daugiau vienuolių ku
nigų”. Pabaigoj sveikino va
rdu LRK Federacijos Ame
rikoje.

Prof. kun. J. Vaitkevičius 
referavo apie painius dabar
ties socijalius klausimus.

pinui.
III.

Seimas, pagerbdamas Ma
rijonų Seminarijos steigėjo ir 
pirmojo rektoriaus a. a. kun.
Vincento Kulikausko brangių 
atmintį, kuris visų save, buvo 
pašventęs Amerikos lietuvių 
religinei ir tautinei gerovei, 
pasiryžo pasidarbuoti, kad 
kuogreičiausia įrengti jo rū
pesčių iniciatyva pradėtų sta 
tyti Seminarijos koplyčių ir 
auditorijų ir jų pavesti a. a.
Tėvo Felikso ir Tėvo Vincen
to darbams pagerbti ir at
minti.

IV.
Seimas dėkoja Seminarijos!

Koplyčios Vajaus Komitetui,, UVEST SIDE. — Aušros 
kurio pastangomis per porų yarįų moterų ir merginų dr- 
mėnesių sukelta netoli ketrn atstovavo — J. Klekna, J. 
rių tūkstančių dolerių ir pa- Zalatorius, P. Tarubinis, D. 
taria, tų vajų tęsti iki Semi- j Gusparkienėi su auka $5.00. 
narijos koplyčios pašventini- j Moterų Sųjungos 55 kuopų 
mo dienos. atstovavo — S. Balčiūnienė,

Y- . j M. Aitutienė su auka $3.00.
Seimas nuoširdžiai dėkoja.

visiems stambesniems ir ma
žesniems aukotojams seime ii 
prieš seimų ir visiems pasida
rbavusiems Seminarijos kop
lyčios statymo reikalams.

VI.
Seimas skatina visus lietu

vius, darant testamentų, pa
skirti pinigų sumų Lietuvių 
Kolegijai Marianapolis, mie
ste Thompson, Conn. ir Ma
rijonų (Seminarijai mieste 
Hinsdale, III.

Siejimo! Dalyviai

Maldos Apaštalystės dr-ja 
su auka $3.00.

Aušros Vartij vyrų ir mo
terų dr-jų atstovavo — ieva 
Bitinienė ir A. Fabijonas.

Marąuette Park

Šv. Kazimiero dr-jų atsto
vavo — B. Lazdauskienė, O. 
Simonienė, K. Danidavičienė 
su auka $3.00.

Marijonų Kol. Rėmėjų sky
rių atstovavo — A. Rimidai- 
tė, B. Nenartonis, S. Stanulis 
su auka $20.00.

Šv. Kaz. Rėin. skyrių at
stovavo T. Petruškevičienė, 
M. Goberienė, O. Prosevičiū- 
tė, M. Balnienė su auka $5.00,

Melrose Park

Šv. Pranciškaus dr-jų at-

TRINER’S ELIXIR 
OF RITTER WINE

Nebūkit
Nevirškinimo

Vergais

VENEIIAN

Vardas

Adresas J.

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s Bitter Wine Co.
544 S. Wclls St., Chicago, UL 
Prisiųsk sampelį dykai

Visose
Vaistinėse

T CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------ o------

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

Suvirs 50 metų prityrimo 
--------o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Cbieagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVĖ. ~
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

PRANCIŠKUS LAPINSKAS
Mirė gruodžio 14 d., 1936 m., 12 vai. dienų, sulau

kęs pusės amžiaus.
Kilo iš Raseinių pavietės, Tauragės apskričio, Kal

tinėnų parapijos.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborų, po tė

vais Radavičaitė, 2 sūnus: Jurgį ir marčių Agnietę, 
ir Adomų, ir augintinę Kazimierų, 6 dukteris: Sofijų 
Pansirnįenę, Bronislavų Sauleikienę, Petronėlę Bolt, 
Monikų Saunorienę, Margaritų Alongįi, ir Ievų La
pinskaitę, ir 7 anūkus, brolį Juozų Lapinskų ir jo šei
mynų, švogerius: Pranciškų Radavičių ir šeimų, Ka.- 
zimierų Radavičių ir šeimų, ir Antanų Kalinauskų ir 
šeinių; o Lietuvoj 3 pusseseris ir 1 pusbrolį.

Velionis buvo narys Keistučio Pašalpos Klubo.
Kūnas pašarvotas 2033 Canalport Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 17d. Iš 

namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Dukterys, Augintinė, Bro>- 
liai, Anūkai, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių direktorus S. M. Skudas. Tel. MONroe 
3377.

Prašome nesiųsti gėlių.

JURGIS lopša .
Mirė gruodžio 14 d.. 1936

m., 6:50 vai. vakaro, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Šilalės parap., Jakaičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 seseris: Uršulę Vičkienę ir 
švogerį Vincenta, ir Julijoną 
Čibauskienę ir sesers sūnų Sta
nislovą, 2 brolius: Joną ir Pet
rą, 2 brolienes: Uršulę ir Oną, ir 
daug kitų giminių; o Lietuvoj 
2 seseris: Elzbietą Jakienę ir 
Pauliną Zimontienę,

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 17 d. Iš J. E. Eu- 
deiklo koplyčios 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į Gimimo Pane
lės Švč. Marijos parap. bažny
čią, Marąuette Pa.rk, kurioj į- 
vyks gėdulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Seserys Broliai,
švogeriai, Brolienės, Sesers sū
nus ir Giminės.

Lajdotuviij direktorius J. F, 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

ŪDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

PETRONĖLĖ LIEPA
(po tėvais Simonaitike)

Mirė gruodžio 13 d. 1936 m., 9:40 vai. vakaro, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskr., Smilgių parap. ir Trikšlionių kaimo.
Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Oną Kalvelis ir žentų Jo

ną; 4 sūnus: Joną' ir marčią Clemcntine, Juozapą ir marčią 
Isabelle, Pred ir marčią Kelen, ir Kazimierą ir marčią Jean, 7 
anūkus, brolį ir brolienę Memartą ir Daratą Simonaičius ir jų 
šeimyną, seserį ir švogerį — Oną ir Vincentą Labanauskus; 
daug’ pusbrolių, pusseserių ir kitų giminių; o Lietuvoj brolį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3124 Lowe Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 18 d. Tš namų 8 vai. 

ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulildę: Duktė, Sūnūs, žentai, Marčios, Brolis, Sesuo, Anūkai, 
Brolienė, Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Tel. YARds. 1138.

J.F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTį| 

YARds 1741-1742
MŪSŲ RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 9:45 VAL. 

W. H. F. O. (1420 kil.) STOTIS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZEN

Geriausias patarnavimas 
Phone 9000

Moteris patarnauja
620 W. 15th Avė,I

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

Ezerskis ir Suk
10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

P. I. Ridil 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Lactaicz ir Simai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave.J 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.l

S. C. LacMcz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

I.
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct.9 Cicero 
Phone Cicero 2109

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



Kas Aukojo Vilniui 
Vaduoti

TJ7VT

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA. — Gruodžio 10 die
ną Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje surengta bunco pa
rty TT. Marijonu įstaigoms 
paremti. Į šitą parengimą at
silankė svečias iš Lietuvos V. 
Uždavinys, ALRKF Chicagos 
ap. pirm. Ig. Sakalas, Deru. 
Nenartonis ir kiti iš kitų pa
rapijų. Parengimas turėjo di
delį pasisekimą, praėjo gra
žioje nuotaikoje. Gerb. kle
bonas kun. Tg. Albavičus nu
traukęs bunco žaidimą pa
kvietė WS delegatą pakal
bėti Vilniaus reikalais. Sve
čio kalba buvo) lakai įdomi, 
gyva, visi gražiausiai klausė
si ir sumetė Vlniaus našlai
čiams sušelpti. 28 jdoleifus. 
Stambesnieji aukotojai: kun. 
Ig. Albavičius — 5 dol., kiti 
po dolerį šie: L. Abromaitie- 
nė, U. Aukškalnienė', A. Bū- 
čys, A. Benaitė, A. Barščie- 
nė, T. Čepui ionytė, P. Tva-

^Uskienė, J. Jankauskas, N. 
‘ienė, A. Jucevičius1, Kikis, 
Mickevičius, P. Parmalis, 
Skudienė, J. Tananevičie- 
Užpelevičienė, T. Stučin- 

skienė ir O. Zdanavičiūtė.

Dovanos Kostu- 
meriams

BRIDGEPORT. — Ketvir
tadienį, gruodžio 17 d., Keis
tučio spulkos taupytojai ir 
skolintojai.__gaus dovanas —- 
po gražu kalendorių 1937 m. 
Visi kostumeriai prašomi tą 
dieną atsilankyti ir pasiimti 
dovanas. šėrininkas

Ristynių Pasekmės

ROSELAND. — Užvakar 
Strumilos salėj įvyko risty
nės. Susirinko daug žmonių. 
Pažymėtina, kad jaunasis Ba- 
ncevičius, ‘ ‘ drapiežno dzūko ’ ’ 
sūnus per šešias minutas pa
guldė Bagdoną. Ristininkas 
Masonas taip pat nugalėjo 
savo oponentą.

Kitos ristynės įvyks busi
mąjį pirmadieni. Rap.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN- 

CIAKAS DEL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

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

Tel. VICtory 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

DR. EDWARD HERMAN
KOJŲ SPECIALISTAS

Fiat feet, arthritis, reumatikas, ulceriai ir kitos kojų 
ligos gydomos.

Egzaminacija. ir pasitarimas dykai.
Ofisas; 3601 Belmont Avenue

CHICAGO

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

Chicagos Lietuvių 
Moterų Pramoga

Adv. Jonas Bordisn patiekė 
paskaitą apie Lietuvą

Gruodžio 9 d. teko praleis
ti labai malonų ir įdomų po
pietį Chicagos Lietuvių Mo
terų klūbo draugiškoj suei
goj, kuri buvo suruošta jau
kiuose “Electric Club” kam
bariuose, Civic Operos namo 
“pastogėje” ant 39 aukšto.

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas yra moterų organiza
cija, kuri daug rūpinasi lab
darybės reikalais. Bet ji tai
pgi aktyviai dalyvauja, — ir 
dažnai vadovauja, — ir ki
tuose svarbesniuose visuome
nės darbuose. Šio klūbo na
rės net gyvai seka, įdomau
jasi ką veikia mūsų sesutės 
užjūry. Užtat sugrįžus adv. 
Bordenui iš ilgos kelionės po 
Lietuvą,, jos tuojau pakvietė 
jį papasakoti joms apie mū
sų tautos vėliausiąją pažan
gą įvairiose srityse.

Prelegento pasiklausyti su
sirinko gražus būrys klūoo 
narių ir jų kviestų viešnių. 
Baigiant valgyt pietus, klūbo 
pirmininkė Ona, Kirienė per
statė narėms ir labai detaliai 
atpasakojo ką jis matė, ką 
patyrė viešėdamas ilgą laiką 
Lietuvoje ir albeltnai visoje 
savo kelionėje. Įspūdžius pa
sakojo apie dvi valandas lai
kos. Klausytojos savo padėką 
prelegentui pareiškė gausiais 
aplodismentais, o Pivariūnie- 
nė padėkojo adv. Bordenui 
žodžiu, pasakydama gražią 
kalbą.

Mary Brenzasitė, duosnioji 
klūbo narė, pasižadėjo, seka
nčiame klūbo susirinkime, pa 
pasakoti savo įspūdžius iš 
kelionės į Pietų Ameriką, kur 
ji neseniai viešėjo.

Užbaigus rimtąją dalį šios 
pramogos, klūbidtės vaišino 
viešnias saldžiomis “cock- 
tails”, žaidė kauliukais, šne
kučiavosi. Viešnių tarpe bu
vo Zūrienė, teisėjo žimona ir 
kitos. Daugelis pasigedo da
rbščios narės Narvidienės, ku 
ri dabar randasi ligoninėje 
po sunkios operacijos.

Pramogą gražiai aprašė 
“Daily News” dienraštis. LL.

Taip, dvigubai-pinigus graži
name pasiūlymas ant Old Gold 
CigarAų vis dar tebeveikia.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia’ 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Sutartis Padaryta 
Balandžio 18 d.

Gruodžio 13 d. L. V. Chi
cagos apskr. ir L. V. “Dai
nas” choro valdyba išnuo
mavo Sokolų salę, prie 24 ir ’ 
Kedzie avė., metiniam kon
certui - vaidinimui, kuris bus 
rengiamas balandžio 18 d. Šio 
koncerto programą sudarys 
lietuvių liaudies vėliausiai iš
leistos dainas, kitų mūsų ko
mpozitorių kūijniai ir prie 
to gražus vaidinimas su dai
nomis ir šokiais. Vaidinimui 
paruošti išrinkta trijų asm? 
nų komisija. Rap.

— Pamišėlis laisvėj. Chica
gos policija ieško pamišėlio 
Clarence ITayes, kuris šiomis 
dienomis pabėgo iš Elgino į- 
staigos pau# šėkams, ir sy
kiu saugoja jo namus 810 Le- 
land avė. Pabėgęs pamišėlis 
dažnai grąsinęs nužudymu vi
sos šeimynos: žmonos ir tri
jų vaikų.

Chieago. Pašto viršininkas 
praneša, kad siuntėjai kalė
dinių pasveikinimų lipdytų 
2c pašto ženklą tik ant siun
čiamų pasveikinimų asmeni
ms gyvenantiems miesto ri
bose. Už miesto ribų gyv. as
menims siunčiant pasveikini
mą reikia p. ž. lipdyti už 3c.

Iš Politikos Lauko
IŠ L. N. W. SIDEI POL. 

KLŪBO VEIKLOS

NORTH SIDE, — Liet. N. 
W. Side Polit. klubas laikė 
priešmetinį sus-mą parapijo;- 
svet. gruodžio 7 d. Išklausy
ta įvairūs pranešimai. Ypač 
džiaugtasi Zūrio laimėjimu.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Office Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
gydytojas tr chirurgas 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 

REZTDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

T V A T R ū 8 DAKTARAT

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 i. v.

Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. — J. Raimoška, I viee 
pirm. — J. Yankus, II viee 
pirm. — M. Andriuškevičius, 
nut. rašt. — V. Rėkus, finan. 
rašt. —- V. Dargužis, pagel
bininkas — A. Šukys, kasie
rius — A. Dekshis, maršalka 
— J. Lebežinskas, koresp. — 
P. Andruškevičiūtė. Garbės 
nariu su paminėjimu (? Red.) 
ant klūbo raštų (? Red.) —
M. Audruškeviičius.

Naujas pirm, tuoja.u žadė
jo atsivest naujų narių. Klu
bo sus-mai, sakė, visuomet 
prasidės 7:30 vai. vak.

Klūbo šokių vakaras bus 
sausio 16 d., parap. svet. Į- 
žanga 15c perkant tikietą nuo 
narių, o prie durų 25c, Bus 
gera. orkestrą.

Pranešta, kad reikalaujan
tieji drabužių turi kreiptis 
prie klūbo valdybos. Bus ap
rūpinti visi, kurie tik užsire
gistruos.

Klūbo sus-mai laikomi kas 
antrą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio. Koresp.

RADIO
Chicagos lietuvių vyrų 

choras dainuos per radio šia
ndien, 9:30 vai. vakare, iš 
stoties WSBC, 1210 kil.

Lietuviški radio programai 
leidžiami iš tos stoties kas 
antradieni ir trečiadienį, virš- 
minėtu laiku. Prašom pasi
klausyti.

Didžiurė lietuvių radio au
diencija gėrėjosi gražia Bu
driko radio programa praei-

Tel. Ofiso: v, Res.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. narni j:
HEMlock 6286

DR. A. G. 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 

pasra, sutarti

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Residence Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 diena

tą sekmadienį iš stoties WC 
EL. Visais atžvilgiais buvo 
graži programa. Simfoninė 
Budriko radio orkestrą, pri
tariant radio kvartetui, šau
niai atliko gražius muzikos 
numerius. Makalų pasikalbė
jimai irgi buvo nehuobodūs,

Juozo Bndrika pastangomis 
dar duodama kitos radio pro 
gramos, būtent: pirmadieniais 
ir penktadieniais 3:30 po piet 
iš stoties WAAF ir regulerė 
ketvirtadienio* vakare nuo 7 
iki 8 vai., iš stoties AVTIFC.

H.

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI

Klūbiečiui (Ciceroje). — 
Tamstos prašymą — patalpi
nti “Drauge” korespondenci
ją iš klūbo susirinkimo, ne
atsisakome, bet gerbiamasis 
ją surašėte ant abiejų lapo 
pusių. Taigi, kad patalpinti, 
mums reiktų ji perrašyti, o 
tam redakcija neturi laiko. 
Parašykite kitą ant dienos 
lapo pusės — patalpinsim, ar
ba prisiųskite pašto ženklą 
gražinimui šios koresponden
cijos, kurią galėsite perrašy
ti.

7^

GARSINKITĖS “DRAUGE”

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ket.v. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chieago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare

Išskiriant sek • 
madienius Ii 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO. ILU.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marquette Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Tel. CANal 2345

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

2158 W. Cermak Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nagai sutarti

Residence
6609 S. Artesian Ava 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal sutarti

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Wes,tern Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

MALDAKNYGES
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, ................................. $3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina ............... ..................... $4.03
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais .............................................. $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pank................................ $1.50,
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos Virš......... ...................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais........... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš................................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš................................ 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ........................................................................ $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............ $2.50

(A gentį) nepagei dau jam e)
“DRAUGO” KNYGYNAS 

2334 So. Oakiey Avė. Chieago, Illinois

Susižeidė Jonas 
Kazanauskas

Praėjusį sekmadienį gana 
sunkiai susižeidė Jonas Kaza- 
nauskas, Simano Daukanto 
spulkos pirmininkas. Dabar 
randasi šv. Kryžiaus ligoni
nėj.

Paklausite, kaip toji nelai
mė atsitiko?

J. Kazanauskas yra ledo 
sporto mėgėjas. Užsidėjęs pa
čiūžas čiužinėjo Marąuette 
parko ežerėlyje. Gerokai įsi
bėgęs, koja užkliuvo už ne
lygaus U <lo ir jis taip smar
kiai puolė, kad skaudžiai su

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio. Seredos lr Pėtnyčios

vakarais nuo 8 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 0600

State 4690 Proapect 101?

KAL& ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. VVestern Avė. 

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

6:00 vakare 
188 W. Randotph St. 

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

GLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW
10707 So. MIchIgan Avė. 

CHICAGO
Telephone PULlman 1293

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
PROspect 1012

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO EUEU OIU RAFINTRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilnų, mierų su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANal 2020
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 West 26th St., Chieago, III.
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager

sižeidė.
Linkime p. Kazanauskui 

greit pasveikti ir sustiprėti.
Rap.

RETI DALYKAI IR TAI 
LIETUVOJE

BIRŽAI. — Lietuvoje auga 
vandens riešutai, vadinami a- 
garais. Jų yra tik Kilučių e- 
žere, 3 kim. nuo Biržų mies
to. Jie auga ežero dugne, po 
vandeniu. Agarai nelabai ska
nūs, bet senovėje ir badmečio 
metu žmonės iš jų kepdavo 
duoną, o lapais šerdavo gyvu
lius. Europoje vandens riešu
tų yra tik keliose vietose Ru
sijoj, Lenkijoj ir žiemių Azi-
Ū.j-_______________________

CLASSIFIED
REIKALINGOS DARBININKĖS

Reikalaujamos merginos rankom
siūti ant naujenybių. Atsišaukite 
1648 Iladdon. 4tam aukšte.
Reikalaujama, jauna mergina prižiū
rėti 5 metų vaikutį. Būti naktimis 
ar eiti namon. 1268 So. St. Louis 
Avė. Mrs. Leoni.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalaujamas pardavėjas dėl šveiU 
čių ‘ special, ’ pilnu laiku ar dalinai. 
Didelis komisas — parduodant drau
gams ar giminėms neš didelį pi
nigų. Ritz Distributing Co., 10411 
So. Michigan Avė. Tel. PULlman 
2900.

RENDON OFISAI

Išfenduojamas dienomis šviesus o- 
fisas. Lengva išdirbystė leidžiama. 
Žema vendą. 230 W. Chieago Avė. 
HUMboldt 1317.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 3 aukštų mūrinis na
mas. Pastogė. Kaina $5800. 2508 So. 
Tunier Avė. antram aukšte.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas 
Pervi'lkimas, baldų taisymas, pet-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žeminusios kainos mieste. Superior 
Upliolstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NE Vada 7717.

ANGLIŲ SANDĖLIAI

Užsisakykite sau anglis dabar — 
Black Gold Lump $6.00; Mine ru- 
$5.75; screcnings $4.75; GRUNDY 
MINING CO. Tel. CEDarcrest 1131.


