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JUGOSLAVIJA IMA TAIKINTIS SU VENGRIJA
KO BIJO SOV. RUSIJOS 

DIKTATORIUS STALINAS

Komisaras Litvinovas apie rytų 
Lokarno paktą

ŽENEVA, gr. 10. — T. Ką 
jungos taryba vienu balsu pri 
pažino rezoliucijų, kuriaja 
smerkiama Marsely įvykdyta 
žmogžudystė. Reikalaujama, 
kad žmogžudžiai būtų nubau
sti.

Anglijos atstovas įdavė re
zoliucijų. Jugoslavija ir Ven
grija pripažino jų.

ŽENEVA, gr. .10. — T. Kų 
jungos tarybos nariai pareiš
kia, kad Jug-oslavija su Ven
grija priėjusios prie taikin
go sutarimo savo ginčuose. 
Pažymima, kad tas sutarimas

NE\V YORK, gr. 10. -- 
; Caru egi e fundacijos tarptau
tinei taikai vadovybė paskel
bė raportų už gruodžio mėne
sį. Raportas apima sov. Ru
sijos diktatoriaus Stalino pa
žiūras apie pasaulio stovi.

Šis diktatorius reiškia bai
mės, kad pasaulis rengias nau 
jan pražūtingan karan. Jis 
įspėja valstybes, kad jos ne
pultų sov. Rusijos, nes tokiam 
atsitikime sukilęs proletarija- 
tas nušluotų visas kapitalisti
nes valstybes.

Stalinas pageidauja ir už
tai dirba, kad išnaikinus ka- 

yra reikalingas vien abiejų .pitalistines valstybes. Tad jei 
pusių oficialaus patvirtini-Į puolimas prieš W)V Rusjją 

(Jai tas bus i>adarvta ry- .paskubintų tai įvykdyti, io- 
' dos, jis džiaugtųsi. Bet ne. 

krizio jjg reiškia baimės. Pigu su- 
k‘lP- i prasti jo reiškiamų baimę.

Jis bijo, kad nesugriūtų jo

nio 
toj.

Šio rimto Balkanų 
pašalinimui šiandien
Eden, Anglijos atstovas T. 
Kųjungoje, surengė vakarienę 
ir jon pakvietė Jugoslavijos 
ir Vengrijos atstovus.

Kutarimo pasiekta ačiū Ru 
nmnijos užsienio niii.isterio

liktatūra.

ŽENEVA, gr. 10. — Pran 
cūzija su sov. Rusija čia pa
sirašė sutartį, kad vedant de- 

Titulescu pastangomis. Jis pa • i’vb&s dėl rytų Lokarno pak- 
skelbė, kad Jugoslavija sa\o|to nebūtų kas nors sutarta 
veikimu prieš Vengriją nieku i be abiejų valstybių bendro pa
būdu nemano pažeisti Vengri
jos tautinės garbės. Tuo bū
du jis “mažosios santarvės’’ 
vardu iškėlė alyvos šakelę 
Vengrijai.

Prancūzijos gi užsienio mi- 
nisteris Lavai padavė suma
nymų, kad sudarius tarptau
tinį .‘teismų kovai su teroriz
mu. Šis teismas turėtų būt.

1 •.u bcinis iš penkių asmenų.

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖSVADUI

SOFIJA, gr. 10. — Bulga
rų karo teisme, kurs turi po
sėdį Makedonijoj, valstybės 
prokuroras reikalauja mirties 
bausmės makedon iečių revo- 
liucininkų vadui Tvanui Micli-

ŠIRDINGIAUSIA AČIŪ MARIJONŲ KO
LEGIJOS IR SEMINARIJOS RĖMĖJŲ 

SEIMO DALYVIAMS

Reiškiame širdingiausių ačiū Marijonų
Kolegijos ir Keminarijos seimo dalyviams, 
kurie taip gausiomis aukomis parėmėte mū
sų vedamas lietuvių mokslo įstaigas.

Ačiū visų draugijų delegatėms-ams už 
savo brangaus laiko paaukojimų ir išrūpini- 
mij aukų Kolegijos 8-,jam seimui.

Ačiū gerbiamiems kunigams klebo
nams ir visam Šv. Kazimiero kapinių* di- 
rektorijatui už $2,(MM).(M> aukų Seminarijai. 

Ačiū Jonui Brenzai už $1(X>.(X> aukų. 
Ačiū visoms draugijoms ir pavieniams 

asmenims už jų suteiktas aukas Kolegijos 
ir Keminarijos reikalams.

Ačiū Gerb. kun. J. Kvirskui už gražų 
pasakytų bažnyčioje pamokslų.

Ačiū šeimininkėms už svečių malonų 
priėmimų ir pavaišinimų.

Ačiū kartu visiems kokiu nors būdu 
prisidėjusioms prie 8-,jo Marijonų Kolegi
jos ir Keminarijos seimo.

TĖVU M A RUONI’ KONGRFi JACIJA

MARIJONŲ KOLEGIJOS SEIMAS DAVĖ DAUGIAU KAIP 
2,8ŪŪD0LERiy

Šv. Kazimiero kapinių direktorijatas aukojo 
2,000 dolerių

SEIME DALYVAVO 219 DELEGATŲ IR APIE 100 SVEČIŲ
Tėvų Marijonų Kolegijos ir Keminari

jos seimas užvakar įvyko su dideliu pasi
sekimu. 10.D0 vai. rvto seimo delegatai bu- 
vo iškilmingai įlydėti į Aušros Vartų baž
nyčių. Šv. Mišias atnašavo už Kolegijos 
Rėmėjus vietinis klebonas, kun. J. Mačiu- 
liouis, M.I.C. Gražų ir rėmėjams labui įdo
mų pamokslų pasakė kun. J. Svirskas, Šv. 
Mykolo parap. klebonas.

Tuojau po šv. Mišių delegatai susirin
ko pietums į parapijos svetainę. Per pietus 
kalbėjo kun. V. Kulikauskas, M.T.C., kun. 
J. Kvirskas, kun. J. Mačiulionis, M.I.G., 
klierikai: Y. Kabas, M.I.C., K. Vaičaitis, M.- 

j I.C., B. Ivanauskas, M.I.C., ir A. Bacevi- 
ieitis, J. Kulikauskas, ir kiti.

Po pietų 1:30 delegatai sugrįžo į baž
nyčių, kur buvo seminarijos klierikų labai 
gražiai atgiedota mišparai.

Pusė po dviejų prasidėjo seimo sesija. 
Žymiausių aukų $2,000.00 seimui suteikė Šv. 
Kazimiero kapinių direktorijatas. J. Bren- 
zn aukojo $100.00. Viso aukų surinkta sei
mo metu $2,861.03.

Seime viešpatavo labai graži nuotaika. 
Viso delegatų užsiregistravo 21'!). Svečių 
buvo koks šimtas.

Keime pirmininkavo dr. J. Poška; jo 
pagelbin inkais buvo A. Valančius ir Lazau
skas, raštininkavo M. Žibaitė ir A. Bardaus- 
kas.

Daug gyvumo seimui pridavė šie kal- 
liėtojai: dr. J. Poška, kun. A’. Kulikauskas, 
M.I.C., kun. Ig. Albavičius, kun. Pr. Vaitu
kaitis, kun. M. Urbonavičius, M.I.C., .1.
Brenza, kl. A. Ignotas, M.I.C.

Moksliškų ir labai įdomų referatų skai
tė dr. A. Jovaišas.

KARO INVALIDAI PRIEŠ ITALIJA KOVOJA Už 
PENSIJŲ MAŽINIMĄ j LIROS LIKIMĄ
PARYŽIUS, gr. 10. — A- RYMAS, gr. 10. — Itali- 

pie pora tūkstančių karo ve-įjos premjero Mussolinio mi-
į’teranų invalidų čia sukėlė de
monstracijas prieš vyriausy
bę dėl mokamų pensijų suma
žinimo.

Apie dvi valandas kovota 
su policija. Invalidai sulaužė

nisterių .taryba nusprendė p ra 
dėti naujų kovą už liros liki
mų.

Kadangi n.až.oa uzs’cmo

NAUJAS SUMANYMAS 
DARBU SUKĖLIMUI SNEGO PŪGA IŠTIKO CHICAGį

VARGŠAMS REIKALINGI 
DRABUŽIAI

Didelė sniego pūga, arti- 
'ma blizardui, vakar popiet iš
tiko Chicagų ir apylinkes. Po 
draug pakilo ir šaltis.--

Oro biuras nenumatė šios 
pūgos ir teisinasi moksliškai 
išvadais.

sitarimo ir sutikimo.
Šios sutarties reikalingumą 

iškėlė sov. Rusijos komisaras 
Litvinovas, kada Prancūzija 
padarė sutartį su Vokietija 
dėl Kaaro krašto.

Komisaras Litvinovas pa
būgo, kad Prancūzija nesusi
artintų su Vokietija ir kitais 
reikalais. Tad jis greitai ga
vo progos susieiti su Pran
cūzijos užsienio ministeriu 
Lavaliu ir pastarasis priėmė 
Litvinovo pasiūlyma.

Iš Maskvos praneša, kad 
ten reiškiama daug nepapra
sto džiaugsmo, kad rytų Lo
karno pakto reikalu Prancū
zija pati viena neveiks be so
vietų atsiklausimo.

Pasirašius minėtą sutartį 
i su Prancūzija, komisaras Lit-■ 
vinovas pareiškė, kad rytų eis

AVAKHINGTON, gr. 10. — 
Yra naujas sumanymas per 
pusmetį parūpinti darbo apie 
750,000 bedarbių, kurie šian
dien šelpiami.

Šis sumanymas, tai vieške-
kreditai ir vis daugiau aukso lių iškėlimas, arba nuleidimas
išvežama iš Dalijos, o t no i skersai geležinkelių, ant kurių

, tarpu auksas v ra reikalingas į šiandien ivvksta daug nelai-daug savo lazdų ir kriukių. : 1liros pagrindu1,
Daugelis sužeistųjų.

HITLERIS VIS DAR VALO 
SAVO PARTIJĄ

BERLYNAS, gr. 10. —
Hitlerio slapta policija pun?3 
kelis restoranus ir szuėmė ke
lis įtariamus nacius, kurie ki
tados draugavo su Hitlerio 
nužudytu nacių vadu knoito- 
nu Boehm.

Tuo keliu Hitleris stengias 
visiškai “išvalyti” savo na
cionalsocialistų partijų. Ly
giai kai sov. Rusijoje.

ministeriu ta mių automobiliams važiuojant
ryba išleido nuosprendį, kad 
visi Italijos bankai, Įstaigos 
ir privačiai piliečiai prieš 
sausio mėn. 1 d. visus savo 
užsienio kreditus pristatytų 
nacionaliam užsienių niainy- 
bos institutui. Už tai bus duo
ti vyriausybės bonai.

Be to Italijos bankui turi 
būt pravesti ir risi kiti ver
tingi popieriai, už kuriuos 
bus duot n taip pa,t vyriausy
bės bonai.

per geležinkelius.

Geležinkelių šėrininkų or
ganizacija remia šį sumany
mų. 865 milijonai dolerių nu
matyta išleisti šiems darbams 
visam krašte.

AMERIKUS MILIJONI- 
NINKAI

WASHINGTON, gr. 10.— 
Vidaus mokesčių federalinis 

Kalbama, kad tų kreditų ir' komisionierius Helvering sa- 
vertingų popierių bus apie vo raportu iškėlė aikštėn, kad 
trys bilijonai lirų suma. Yra 1933 metais krašte buvo 46

APVOGTI TEISĖJO NAMAI įsiema tiems’ kurie
vyriausybės nuosprendžio.

,dievui ir kitiems dviems t" j L„karno paktas nėra nukreip 
draugams už atliktas žmogžu- 
tvstes.

Michailov yra pasprukęs 
Turkiją ir ten sulaikytas.

NAUJAS SKANDALAS

NANCY, Prancūzija, gr. 
10. — Iškeliamas naujas fi
nansinis skandalas. Areštuo-

Municipalinis teisėjas Frau 
Borrelli sekmadienio va

kare su žmona ir dukterimis 
tas nė prieš vienų rainiai už- išvyko pas draugus. Grįžęs 
silaikančių valstybę. rado apvogtus namus. Vagys

“Sov. Rusija,” sakė Litvi- j per vienų langų įsiveržė vl- 
nov “didžiai pageidauja ko dun. Paimta daug rūbų ir ki- 
draugingiausių santykių su tokių daiktų, kurių vertė sle- 
Yokietija. Rytų pakto tikslas kia apie pustrečio tūkstančio 
yra sukonsoliduoti drnugin- į dol. Teisėjas gyvena 68(10 Be- 
gumų tarp Prancūzijos, Rusi- ■ nnelt avė.
jos ir Vokietijos, kad tuo bū-1 ------------------------
du duoti suraminimo situaci-i VIENA, gr. 10. — Ausfcri- 

tas Jean Andre, kurs išeikvo-'jai, ko karštai pageidauja ne’jos vyriausybės nuosprendžiu 
jęs 10 milijonų frankų, pri- įtik Europa, bet ir žiemių iš koncentracijos stovyklų pa
klausančių žmonėms. Amerika.” leista 2,500 nacių.

C’hicagos maajoras Kelly 
atsišaukia į miesto gyvento
jus, kad jie savo atliekamus 
drabužius ir apavų skirtų 
vargšams. Majoras sako, kad 
vilkėti drabužiai ir apavai bu, ;n,kd<.’ susisiekimuSj’ypaf ga 
pataisyti prieS Kalėdas ir pus 'T(-lkariais. Simtai automobili„ 
kirstyti tarp tų, kurie to visa jk,imp0 . 8nieg0 pnsnju8 /

jų daugelis per naktį pasili
ko savo vietose.

Gana to, kad labai daug 
prisnigo ir vakare žymiai su

yra reikalingi.

Drabužių ir apavų dovano-
tojai gali patelefonuoti poli- Bodarbiai už tai gi džiau. 
eijai, o pastaroji paims tas ne8 jje gau[|n darbo.
dovanas ir pristatys jas, kur -_____________
reikia.

FORDAS DIDINA 
FABRIKUS

JAPONŲ AMBASADORIUS 
! MANDŽIOKUI

TOKIJO, gr. 10. — Japoni
jos imperatorius Hirohito pa
skyrė savo ambasadorių Man 
džiflko imperijai (buv. Man-

DEARBORN, Mich., gr. 10.
Į— H. Fordas didina automo-
įbilių fabrikus River Rouge. idžiūrijai). Juo yra gen. Jiro 
j Kompanija paskelbė, kad Minami, 59 m. amž. Jis bus 

numatytos aštrios bausmės vi-Į asmenys, kurių kiekvieno me-;bus statomos naujos patalpos Mandžiūke tikruoju valdovu,
, x tinės pajamos buvo vienas ‘ir šiai statybos programai nors oficialiai sakoma, kad 

milijonas dol. ir daugiau, o liūs išleista aštuoni milijonui j)ns “patarėju.”
vienas asmuo turėjo daugiau ‘dolerių.

KOVA SU PIKTADA
RYBĖMIS

kaip 5 milijonus dol. pajamų.

Komisionierius, kaip pap
rastai, neišvardina šių mili- 
jonininkų.

1 Kakoma, kad per 10 mėne
sių fabrikų praplėtimui. H. 
'Fordas išleis apie 20 milijo
nų dolerių.

POST SKRIS STRA
TOSFERA

AVASHTNOTON, gr. 10. —
Šiandien atidaryta čia konfe 
rencija kovai prieš piktada
rybes. Teisingumo departu-
monfau. nutaikė j» ir pakvic- n0N0LULV> Hawaii 
» ii įvairių miertų policijoa |m> gr w _ v g ,karo

vynas nutraukė dingusio ln- 
(kflno Uita ir jo dviejų paly
dovų ieškojimų Ramiajam

virfiininkus, seklius ir specia 
lietus.

Vakar vakarų prez. Roose- 
veltas pasakė prakalbų kon
ferencijai.

NUTRAUKTAS IEŠKO
JIMAS

Apie 300 pirklių narkoti
kais suimta Chicagoj ir apy
linkėse.

sn-

ORAS
; CHICAGO TR 
KĖS. — Šiandien

APYLIN- 
iš dalies

vandenyne. Nėra vilties rasti į debesuota; maža temperatū-
juos gyvus. ros atmaina.

BARTLESVTLLE, Okla.,' 
gr. 12. — Lakūnas Wiley 
Post, kurs čia dukart buvo iš
kilęs j tolimas dausas rekor
do padarymui, planuoja išil
gai visų kraštų — nuo Paci- 
fiko iki Atlantiko, skristi 
stratosfera ir tų kelionę atlll 
ti per 6 valandas. Vadmasl, 
jis tikisi stratosfera skristi 
daugiau kaip 400 mylių pe: 
valanda greičiu.
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“DRAUGAS”
ikeina kasdien, l&.skyrus sekmadieniu*

PKENl'M KRATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse*.
Actams — (6.00. i’uael metų — $8.50; Trims mėnesiams 
- $2.00: Vienam mėnesiui — 7$c. Kitose valstybėse 

prenumerata: Metams — $7.00; Pusei* metų — $4.00. 
Kopija — 01c. ,

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikaiavua 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nerrftilna,

ei neprašomu tat padaryti Ir neprlslunčlama. tam tiks- 
*ii palto ženklų.

Kedakturi'uH priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
Sk hI h 111 iui sekančiai dienai priimanti iki

3 vai. popiet.

“ D RA U G A S ”
I.1TI1UAN1AN DAILY FRIEND

Publtshed Daily. Except Sunday. 
AUBBCH.JPTIONS: One Year — $0.00; Slx Months 

• $t.#0; Three Months — $3.00; Ore Montb — 76c.
Curope — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00; 
’opy — ,08c.

Adventuing In 'BRAUGAS" brlngs best resulta. 
Advertislng rates on appllcaUon.
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Būta ir kitų atskirų asmenų ir draugijų, 
kurių prisidėjimas pakėlė seimo įplaukas ligi 
$2,800.00.

Lietuviai katalikai Amerikoje dar kartų 
pažymėjo, kad jie dėl savo tikėjimo yra pasi
rengę viskų padaryt, kas tik galima. Lietu
viai nesigaili nei aukų nei nuovargio, bile tik i -k»- B. k. S. A. naujų narių mų mūsų organizacijos organe 
žino, kad jų tos aukos ir darbai bus naudin prirašinėjimo vajus baigiasi ir kituose laikraščiuose. Fra-

Žodis Į Visuomenę ir LRKSA 
Narius

GAUSIAI PARĖMĖ KILNŲ DARBĄ

Lietuviai Amerikoje dar vienų žingsnį 
pažengė pirmyn — susilaukė savos semina
rijos jaunuoliams, kurie turi pašaukimų mo
kintis į kunigus. Tai pirmas Lietuvių Kole
gijos vaisius. Dabar lietuviai katalikai gali 
būt tikri, kad lietuvių katalikų tikėjimas bus 
daugiau saugojamas negu ligi šiol.

Manyta, kad lietuvių seminarija tik laik
raščiuose gyvuoja. Bet Marijonų Kolegijos ir 
Seminarijos Rėmėjų seimas aiškiausiai įrodė, 
kad lai jau tikras laktas ir tad yra kuomi 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti.

Net trylika jaunuolių - Klierikų atvyko 
į seimų. Jų pasirodymas Aušros Vartų baž
nyčioje per sumų sukėlė malonaus įspūdžio. 
Bet popiet, kada jie sugrįžo mišparų giedoti, 
tai tikrai buvo ko pasiklausyti. Choras pasi
dalino i dvi grupes: basai ir tenorai. Papunk
čiui atgiedojo mišparų psalmes. Klierikų pats 
gražiausias pasirodymas tai buvo pačioj pa
baigoj, karta giedojo Bažnyčios Advento by- 
mnus. Čia buvo kuo pasigerėti. Šis pirmas 
lietuvių seminarijos klierikų atneš mūsų tau
tai daug naudos tikėjimui palaikyti.

Šis 8-tas Marijonų Kolegijos ir Semina
rijos Rėmėjų seimas buvo sėkmingiausias iš 
visų įvykusių seimų finansų atžvilgiu, nes 
aukų sudėta net suvirs $2SOO.OO. Šis faktas 
įrodo, kad lietuviai yra gilaus tikėjimo ir dėl 
jo reikalų ir depresijos metu nesigaili dide
lių aukų. Žinoma, didžiausias ačiū priklauso 
Cbicagos kunigams - klebonams, kurie dide
lio prielankumo ženklų parodė lietuvių semi
narijai, paskiriant iš jų valdomos kapinių 
draugijos net $2,000.00.

Apart kunigų, didesnį susidomėjimų lie
tuvių seminarija parodė Jonas Brenza, Me
tropolitan State Bank pirmininkas. Jis da
lyvavo seime ir su šimtine pasakė, kad stovi 
už naujai įsikūrusių lietuvių seminarijų. jT. 
Brenza moka ne vien sėkmingai vesti ban
kų, bet jis moka ir tikėjimo reikalams dides
nę aukų suteikti. Jis dar prižadėjo paremti 
a. a.* kv.n. Felikso Kudirkos paminklo staty
mo fondu.

Netikras Medžiotojas
“{Sekmadienio’’ provincijos korespon

dentas prisiuntė škicuotų provincijoj na
grinėtos bylos vaizdelį, kurį žemiau pa
tiekiame. Vaizdelis charakteringas savo 
eųmojuiu ir tipišku kaimietišku upsime- 
timu.

Lygiui 9 vai. ryto prasidėjo npylin 
kės teisme posėdis. Pirmoji iš eilės buvo 
nagrinėjama Imudžiamoji 1 aipės Povilo 
jbyla.

— I^i(>ė Povilas yra? — Paklausė 
teisėjas.

— Aš ponuli, — nerungiai utsiliepia 
iš kunųio ir pats

■— Prašau arčiau!
— iiUpė dairosi po suolu, žvilgteri 

ant lango:
Kad jų |*aiuliai, kepurę pumečiau po

nuli, biskį lukterk, bėgsiu į kulidorių np 
aidai ryt.

Bulėj visi pradedu juoktis, nusišypso 
ir pats teigėjus.

Kur eini tamsta? Sakiau eik čia! 
purę paskui susirasi. — Saukia teisė-

gi tikėjimo reikalams.

VOKIEČIAI NUO SARO EISIĄ PRIE 
KLAIPĖDO3

po dviejų savaičių. Jau laikas tęstasis laikas vadinsis aut- 
' kuopoms rengti apžvalgų sa ruoju ir paskutiniuoju vajaus

“Tsb.” rašo: Dabartiniu laiku visa Vo- lietuvių visuomenė matytų, 
kietijos hitlerininkų veikla yra nukreipta į kurios kuopos rūpinusi savo 
Saro kraštų. Šiame krašte dirba šimtai up- organizacijos ateitimi, augina 
mokamų nacių agentų. Vokietijos radio sto- narių skaičių, o kurios tik 
tys varo nuolat agitacijų. Naciai Saro kraš- egzistuoja.
to propogandai leidžia milijonus markių. i per p01^ savaičių galima

Ateinančių metų pradžioje Saro krašte ^iaug nuveikti. Kurių kuopų] tuoti. 
bus visuotinis gyventojų atsiklausimas, nuo Į veįĮęgjaį cjar ugra patenkinti

veikimų ir jį savo organizaci- 
vo laimėjimų vajaus metu. To periodu. Tada laimėjusieji pi-j jose prilaikyti. Rašome savo 
kių apžtalgų reiktų paskelbti rmųsias vietas, gaus jiems pu- j vaikus prie kitataučių orguni- 
spaudoje, kad visa Amerikos skirtas dovanas. ! nacijų, lvg nesuprasdami, kad

Klausimas, berods, aiškus, tuo. savo žygiu pardnoijame 
Jei darbuosimės, turėsime ir *avo brangiausių turtų sveti- 
untrų vajaus periodų, jei nejnnems ir skriaudžiame 
— jį baigsime su šių metų už
baiga. Reikalas yra rinitas, 
dėl to jį rimtai reikia ir trak

kuiio paieis to krašto likimus. Rimti politi-1 sa,vo darbo rezultatais per šį

tų, bet ir jų tautybę. Kas turi 
akis, tas aiškiai gali matyti, 
kas aplink mus dedasi. Dėl
savo apsileidimo netenkame | ___ ___
daug jaunų ir mūsų tautai! CLEVELAND, OHIO. — 
taip reikalingų jėgų, kurios Gruodžio 3 tl. čia buvo atida- 
ieško svetinių dievų, kitiems rv|a |je(llvos j,. |<stijos rauk- 
tarnauja, nes mes nesistengia-\įu.bių pa,.0(lu> _ ..Jallic Art 
me jų jtiaukti į lietuv iskųjį UU(į Huudieraft Exposition”,

LIETUVOS RANKDARBIU 
PARODA PATIKO

— didžiausioje miesto krautu
vėje, “May Conipany”.

Lietuvos ir Estijos dirbiniai 
savo* įvairumu ir menišku gra
žumu visus maloniai nustebi- 
110. Parodos atidarymo metu

savo pasakė trumpas prakalbas:
tautų. Sunku net supiasti, ko- , iaįest0 majoro atstovas ir p. 
dėl mes, turėdami savo orgu- \eff, pirmininkas Chaniber of 
nizacijas ir įstaigas, bėgame (Jonmierce. Nuo lietuvių koio 
įirie tų, kurios dažnai prieši- nįjot4 parodų pasveikino adv.

Kuopų veikėjai, kurie daly- nasi mūsų tautiniems ir reli-,p v Cesnulis. Lietuvos gen. 
giniems įsitikinimams? Nejau- konsulas P. Žadeikis atsiuntė

kai sako, kad jeigu vokiečiams grįžtų Saro|vajų, jllos gaU lengvai ™uja naujų narių pr.ras.neji- vis (įa,. n,.ijauga„le is ver telegramų. Gai-
kraštas, tai jie savo propagandų ir agentus 
nukreiptų j Klaipėdos kraštų, kur šiuo tarpu 
hitlerininkų veikimas suardytas. Lietuva pa
ti viena yra i>er silpna atsispirti prieš Vo 
kietijų. Jai reikia ieškoti ištikimų draugų. 
Lenkija, artimiausias kaimynas, dabar va
žiuoju vokišku vandeniu. Be to, Lietuvai su
artėti su Lenkija trukdo Vilniaus ginčai.

rinti. Reikia tik išnaudoti vi 
sus progas, kokios tik pusi 
taiko kalbėjimui apie mūsų 
organizacijų, aplankyti visas 
lietuvių namus, aiškinti apie 
LRKSA ir jo naujuosius skv-

konteete dirba kilnų relė ku.,; ; •
g,„, n- tautini darbų. K.ekv^ riy h. .• < Lietuvos - •

'nas jų prirašytas į LRKSA sikratvti 1 * J
j atstovai asmeniškai. Jų atvy- 

į k imas būtų pakėlęs dar aukš-
narys yra lyg naujas kareivis
Sus-nio armijoj, kurt kovoja | Tat, tas, kuris prirašo l 
su mūsų religiniais ir tauti- LRKSA nauja narį, jis daug eiau šios parodos reikšmę.

kuriu aplink laimi. Laimi ne sau, bet mū-! Parodos atidarymo diena 
jajvicn lietuvių pas May Co. at-

niuis priešais,rias. Per keliolikų dienų daug 
.susirinkimų guliina aplankyti

Svarstant Rytų Lokarno paktų, Vokieti-Į jaag aamų apeiti. esne ms
ja ir Lenkija pučia į vienų dūdų. Pabaltijo .„. . mingiau o--------  ------- __ . I v<w kelios dienos nir-' , tvl- A<vp: 1 kel* apskričiai yra sumanę tikybiniu ir tautiniu ištižimu, tik medžiaginiu, bet ir tauti- /mota vos kelios dienos pu
valstybių Sųjunga, 1101. 11 via kaistai s\ei : ioi-ev . : uratesti ilires- i * 1- * d niu atžvilgiu Dėl to ii* dirb-! in*au- Nepaisant to, ačiū vie-
kinnnni im-inu <bn* vis ualutinai nenašalina' Pral,-hU **8eb tuo geriau galėsime paremti n*1* atžvilgiu, nei 10 11 tino *.
tn navoians kuris «rresiag 1 ietuvai iš Vokie-*nittU1 Iaikui’ Tai 1>adaryti Pil'! ir sušelpti tuos, kurie tos pa- ki***«» kad tokių laimėjimų su-Stos lietuvių veikėjų pastaii- 

P ’ ‘ ® V . .. . j domajam Komitetui nėra sun-1 j-a|pos bus reikalingi Dėl to šliauktume ne vieno, kito, bet g°lns’ taipgi ačiū “Dirvos
t. jos pusės. Lietuvos, Latvijos ir Estijos \ o- laiko' 1 t , \ tūkstančiu Tai nudaryti gali iškalbingam paraginimui, -•
kietiia viltingai nebiiotu norėdama atulėšti » -ivajaus dalyviai arba kontes- uikstantių. nu padai>u guli-1 n 1 *...............kieuja v patingai neoijoių noieuama aipicsu 1 ir/tektinai Prie «rP. i *- • , • , • . n,P įP: tik- nuoširdžiai nadir l visa lietuvių kolonija žinojo
Kblinė.los kraštu Kiti. kraštu nolitikos vei- i luleJ01ne uztcKonai. rne ge--turnikai turi turėti paramų ne n,e> Jei nuoširdžiai padu- _ . Jb J U P ‘ rų norų galėjome jį išnaudo-j pydomojo Komiteto ir kuo-i ^sime, nes (lar dau& 1UŪS^ !ap‘e bu.hinchl Parod<h (,elb*

ti ir savo kuopas išauginti. įp^ valdybų, bet visų narių ir tautiečių nepriklauso nė prie i klebonai, kun. vilkutaitis ir 
Laikų pratęsus, gali pasikar-lvįsos niflsl, organįzuotosįos vį. vienos lietuvių organizacijos. kun- Jvaružiskis nuoširdžiai 
toti tapati istorija. Lauksime SUomenės. I Dirbsime patys ir kitus p^-e-! P^ėmė parodos idėjų. Ponia

Jau anksčiau vokiški naciai Klaipėdos paskutinių dienų, nieko nenu- , '
krašte buvo susukę Lietuvai pavojingus hitlv-| veiksime ir vėl reikalausime, Į b^^SA tarnavo Amerikos 
rizmo lizdus, tačiau dalinai jie buvo likvi- kad vajus būtų prailgintas. |Katalikių visuomenei 
duoti, bet tik dalinai. Nes dar ir dabar tiek Taigi, ligi paskelbtojo vajaus|Per ^ metus. Tai buvo pir- 
pradžios, tiek aukštesnės mokyklos yra vo-'' pabaigai parodykime tikro 110- > ni°^ Amerikos lietuvių een- 

10 dirbti ir auginti savo bra-,tralinė organizacija, kuri rū-

kėjai. sako, kad Lietuvos ieškojimas paramos 
Prancūzijos ir Sovietų Rusijos bloke yla kaip 
tik teisingas kelias.

kiškoje įtakoje. Dar ir dabar daugiuna Klai 
pėdos krašto mokytojų gauna papildomų at
lyginimų iš Berlyno.

Dab 
ti nacių 
balsav
labai daug įtakos ir Klaipėdos kraštui.

ilgių organizacijų. Pildomasis 
Komitetas, matydamas kuopų

save turime nemaža. Kuo di- S*J tautai. Jis įtraukia nauji
toji armija, tuo sek- pajėgų i organizuotųjį lietu-lankė vnš 1000. Apie paro- 

’-alėsime kovoti su vių veikimų, ji apdraudžia neįdės atidai vilių Clevelande sū

pinosi suorganizuoti Lietuvos!**0* **’.* dienos bus gnu
išeivijų į stiprų kūnų, nuolat S**igos darbais, kad susilauk- 
kėlė savo narių tautinę ir re- **,He nau.ių darbininkų ir vi-

ni.šime, jei rimtai įsigilinsime '<bia Michelich, b edeiacijos 
į lietuvių tautinę ateitį šiame 'veik*\ia, K. S. Karpius, įedak- 
krašte. Tik stipriam susiorga-' ^orius’ *n^* P* d* liūlys, ki- 
nizavime yra mūsų ateitis. 'tiems padedant, sudalė veiklų 

! parodos patronizatorių komi- 
Pasitikiu, kad paskutinio-j kuris yra davęs tokiai 

geras pasekmes. Ponas L. Bo-

Dabar Lietuva ypatingai ruošiasi sutik-. J* 1 *- / . 9* nKįnę siunone. Prie visokių *°* lietuvių visuomenės para-
acių puolimų į Klaii>ėdų po Saro krašto Lietuvos reikalų taip pat la- n'0*- Ypatingai džiaugčiaus,
avimo. Saro krašto likimas gal, turėti ^.Jbai daug prisidėjo. O kų jau, M 'isi, kuriems tik aplinky-

'|eiti pranešimai, kad kuopose bokalbėti apie medžiaginę lic-bės leidžia, nariai pridėtų sa- jx>aler” iš gr 
• eiųa didelis judėjimas, kadl^a^^ gyvenimo dalį. Sus-ma.- \o petį prie sunkaus vajaus, rase ilgokų stiDabar eina darbvmetė, rinkimas skelbi 

mų ir sveikinimų “Draugo” kalėdiniam nu- ...
meriui, kuris išeis gruodžio 24 d. žymiai pa ito vfljus dar nefi>aH bū*1 nu

• • • f’l’AIlKtfl.Sdidintas. Nepamirškite savo kolonijų agentų ‘*A“u^iai3* 
ir priduokito jiems savo sveikinimus ir skel
bimus kiek anksčiau.

• * •
Mūsų dienraščio metinis koncertas įvyks 

vasario 3 d., Lietuvių Auditorijoj. Prašome 
visų centralinių organizacijų ir draugijų ta 
dienų rezervuoti “Draugui”.

gaunama naujų narių ir dėl 1 ***e*do daug šimtų tūkstančių 
dolerių išmokėjimui pomirti
nių ir pašalpų, tuo būdu su
mažindamas lietuvių vargus ir 
sustiprindamas jų medžiaginį 
būvį?

Mūsų organizacijos vaidmuo 
ateityje bus dar svarbesnis. 
LRKSA turės apdruusti savo

Jei vajų ir teks pratęsti, 
gruodžio 31 dienų visvien bus 
savotiškos užbaigtuvės. Tai 
bus pirmojo vajaus periodo 
užbaiga. Kurie iš kontestinin- 
kų daugiausia bus prirašę na
rių, jie gaus garbės pažyniėji- narių ne tik gyvastį ir sveika-'

darbo. Aš manau, kad nė vie
nas iš mūsų nenori būti ne
veikliu savo organizacijos na
riu, lyg medžio nudžiuvusia 
šaka.

Tat, į kilnų, patrijotiškų da
rbų?

Leonardas Simutis,
LRKSA Pirmininkas

nvliard, Lietuvos ir Estijos ko 
inercinis agentas, nuoširdžiai 
pasidarbavo parodos pasiseki
mui.

Dienraštis “Cleveland Plain 
uodžio 2 d. pa- 

straipsnį apie lie
tuvių ii* estų dirbinius ir tarp 
kitko taip sako: “Tbere are 
articles from more than 10) 
communities in Litliuanian di- 
splav, wbicb includes fine spe- 
cimens of \vood carving, \veav- 
ing in age-old natine pattertis, 
and in amber, tbe nutional 
pride of tbe country. In spite 

(Tęsinys ant 4 pusi.)

— - Ar niekas čia jos nc|»av<igs!
Salėj dar (langiau juokiasi.
— Prašau užsilaikyti ramiai!
— Kokie čia jiems juokai. Trys litai 

mokėta! Oho!... — Grįžta nuo durų, pti 
eina prie stalo ir, nuleidęs rankas, lygiai 
lies viduriu atsistoja. — Ar čia mari ir 
stovėt ?

— Plušau pusitrunkt duugiuu į kai
rę. — Kaltinamasis atsitraukia truputį 
ir vėl tokioj pačioj pozoj atsistoja. - - Da
bar pažiūrėk ponuli, ar gerai stoviu?

Šulėj ima kvatoti. Šypsosi ir teisė
jas, bet nieko kaltinamajam neatsako ir 
laimi rimtai prušo publikų prie tvarkos, 
pu-kui pruneša kultinumujaiu.

— Tamstų kaltinamas tuo, kad ?. m. 
.-palių mėn. 10 d., dienos metu, iš moky
tojo. buto imi vogi i jo medžioklinį šautu
vų, vertės apie 150 litų.

Kokį šautiną?
— Medžioklinį šautuvų.

Tai gal dubcltuukų, o ne šautuvų?
- Nu, gerai, tegul bus ir “dubel- 

laukų”. Tai pavogei?
— A, taip, taip. Bet kokia čia dienos 

metu vagystė? Aš kelis kart prašiau pa

skolint, bet Tiepaskolino, tai maniau pa
imsiu ant kelių dienų ir vėl grųžinsiu. 
Vistiek pas jį be naudos kabo. O jis, v?- 
rus, 1110jaus į teismų.

— Tai kųgi, prisipažįsti kaltu, ar ne?
— Ko čiu neprisipažint, kas buvo, 

lai buvo.
— Kilo tamsta užsiimi?
— Nugi vis tuo pačiu.
— Kaip tuo pučiu, kuo būtent?
— Gi medžioju ir medžioju. Daugiau 

nieko. Aš jau nuo mažų dienų. Ir mano 
tėvas buvo medžiotojas, bet jis, ot buvo 
medžiotojas!

— Na, gerai, gerai, užteks apie tė
vų, geriau daugiau apie save papasakok. 
Taigi, pasakyk man tamsta, kodėl vogei 
U) šautuvų?

— Ir vėl vogei! Nu, nejaugi su nirš
tu medžiosi. Mariu visai sugedo, kito ne
turiu už kų, o kiškiui kaip baronai, lyg 
nujausdami, jog šautuvo neturiu, tiesiog 
pulkais prie pat triobų bėgioja, stačiai 
erzinu. Jei tumsta, (lonuli, būtum medžio
tojas, tai irgi neiškęstuin, išvestų iš kan 
trybės.

— Ar anksčiau neturėjai bylų? — 
Klausia teisėjas.

— Turėjaii, kur čia neturėsi. Ir vis 
už tų patį.

— Čiu Jums dar antroji byla iškel
ta, už tai, kud Jūs ^vogėte iš pil. Ki

sieliaus švino gabalų.
— A, tų švinu. Žinau. O jau seniai 

tas buvo, kokie du metai gal. Tai nepu- 
kasavota bylu, ponuli ? Gt, kų jie dar ut- 
Miuinė!...

— Ar prisipažįsti kaltu švino paėmi
me

— Nu, taip, taip ponuli, prisipažįs
tu. Pasiėmiau dėl šratų. Pas jį būtų be 
naudos susivulkioję, o aš šratų ant čielų 
metų prisidariau. Lubai geri iš švino!

— Matui, pradėjai nuo švino, dabar 
jau šautuvų, o toliau ir urklius pradėsi 
vesti iš tvartų.

— O kų aš veiksiu su arkliu? Rai
tam jau ne medžioklė! Juk jeigu kų ir 
pasiimi, tai ne dėl to, kud vagystę pada
ryt, o kud tas daiktas labui reikalingus, 
be jo ajMriieit niekaip negali.

— Dabar aš viskų užrašysiu. Žiūrė
kit, nieko man nemeluok it. Manęs tai jau 
neapsuksit, aš taipogi esu medžiotojas ir 
labai puikiai tuos reikalus žinau.

— Na, Dievui dėkui! Nors kartų pa

kliuvau ant medžiotojo! O, tai visui ki
tas dalykas. Žinote, ponuli, kiek aš dėl 
los medžiokles nukentėjau, tai sunku ir 
aprašyt. Kiek tik bylų turėjau, tiek kur
tų ir sėdėjau! G vis dėlto, kud nė vienus 
iš buvusių teisėjų nenusimanė, nė velnių, 
apie medžioklę. Jūs va, kaip medžiotojus 
kitaip išspręsite.

— Gana, užtenka! 'I'amsta jau skai
talai recidivistas, toks ir straipsnis tai
komas. Nieko nepadarysi!...

— Nu, jau aš ulsidedu ant Jūsų po
nuli. Jūs kaip medžiotojus, žiūrėkit, ten 
kaip nors...

Pagalimi, teisėjas užbaigė klausinėti, 
parašė savo rezoliucijų ir atsistojęs Res
publikos vardu paskelbė:

1
— Lu|m» Povilas, sūnus Itupolo, kilęs 

iš Meškučių km., nubaustus vienetiais 
melais papr. kalėjimo.

— Kaip? Vėl sėdėt! Tik sėdėk ir sė
dėk! — Išeidamas. — Dėkui ponuli. Bet 
tamsta, ponuli, dar netikrus medžiotojus, 
i«i. nebūtum pasmerkęs savo broli — me
džiotojų. Aš visai to nesitikėjau! Tai iki 
pasiniatypio?.- A. Garnys “Sek.”
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MARIJONŲ KOLEGIJOS 8-to SEIMO PROTOKOLAS
M. K. B. 8 seimas įvyko gruodžio !) d., 

Aušros Vartų parapijos svetainėje, 2:30 va
landą popiet. Seimą atidarė gerb. kun, J 
Mačiulionis, M. I. C.; kun. <V. Kulikauskas 
sukalbėjo maldą. Po maldos Marijonų klie
rikų choras sugiedojo savo himnų.

Prezidiuman išrinkta: pirm. Dr. J. Poš
ka, Imas virė pirm. — A. Valančius, 2tras 
virė pirm. — lx?sauskis, raštininkai — M. 
2ibaitė ir A. Yardauskas. Mandatų komisi- 
jon; B. Kalnaitė, Šit. Kazanauskaitė, E. Ru
dyti, .1. Kulikauskas, E. Ogentaitė.

Rezoliucijų komisijom* Ig. Sakalas, A. 
Bacevičius, J. Krotkus, A. P. Sandys, kl.S. 
Vaičaitis, M. J. C.

Pirm. I)r. Poška, užėmęs Vielą pasakė svei
kinimo kalba.6 *

Kun. Y. Kulikauskas, M. T. C., pakvies
tas kalbėti, aiškino seminarijos reikalus ir 
sveikino delegatus ir dalyvius.

Kalba kun. J. Mačiulionis, M. I. C.
Dr. Atkočiūno pasveikinimas. Jonas B. 

Bronza, kuris gražiai pasveikinęs seimą. Į- 
dkė $100.00 čeki seminarijos fondui ir pa
lojo kitą $100.00 paaukoti a. a. kun. F. 

iidirkos paminklui, kaip bus statomas. 
i\un. Albavičius taip pat pasakė gražią kal
bą.

Pereito Seimo protokolas perskaitytas 
ir vienbalsiai priimtas.

Kun. Mačiulionis išdavę finansinį ra
portą.

Kun. And rūšis išdavė raportą iš Veiki
mo Komisijos. Pranešė, kad per pereitus 
motus suorganizuoti du nauji skyriai, bū
tent Aurora ir Town of Lake.

Jonas Krotkus sveikino seimą. L. Ši
mučio ir L.R.K. Susivienijimo vardu svei
kino p. Bizauskas. Adv. Joseph J. Grish 
sveikino seimą ir įteikė auką $5.00. Kun. 
Vaitukaitis sveikindamas žadėjo tapti ir 
amžinu seminarijos nariu (kolegijos jau y- 
ra.) Taipgi pranešė, kad jo parapijoj or
ganizuojama rėmėjų skyrius.

Kun. Urbonavičius sveikindamas seimą 
pranešė, kad jo parapijoj, Kenoshą, Wis., 
jau įteikė seminarijos fondui $100.00 auką 
ir žadėjo dar surinkti, kad išeitų po $25.00 
nuo kiekvieno parapijono, ir kad parapija 
gautų garbės diplomą.

Toliau seimą sveikina Dr. Rakauskas ir 
skaitoma sveikinimai atsiųsti telegramais ir 
laiškais: kun. J. J. Jakaičio, M.I.C., Mari
jonų Provincijolo, kun. Dr. J. Navicko, kun.
Y. Draugelio, Šv. Kazimiero Seserų, Ame
rikos Lietuvių Katalikų Studentų 'ir Profe
sionalų Sąjungos, sveikinimas ir dvasinis 
bukietas nuo rėmėjo.

Ant galo kl. A. Ignotas gražiai sveiki
no seimą seminarijos ir klierikų vardu. To 
to klierikai išdalino atminčiai paveikslėlius.

Skaito Dr. Jovaišas referatą.
Mandatų komisijos raportas: Komisija 

pranešė, kad seime dalyvauja:
1. \Vest Side — 10 dr-jų', 35 atstovai, 

(Aukų $27.00.)
2. North Side — 6 dr-jų, 16 atstovai, 

($10.00.)
3. Brighton Park — 10 dr-jų, 50 atsto

vų, ($109.00.-
4. Dievo Apvaizdos parap. — 7 dr-jų, 

23 atstovai, (Aukij $16.00.)
5. Bridgeport — 2 dr-jų, 9 atstovai, 

(Aukų $5.00.)
6. Melrose Park — 4 dr-jų, 11 atstovai, 
kų $14.00.)
7. Archer Heights — 1 dr-jos, 3 atsto

jai, (Aukų $25.00.)
8. Marąuette Park — 6 dr-jų, 16 atsto

vai, (Aukų $32.00,)
9. South Chicago — 2 dr-jų, 3 atstovai, 

(Aukų $7.00.)
10. Tovvn of Lake — 5 dr-jų ir K. R. 

Turskis, J. Vitkauskaitė, 3 amž. nariai, 22 
atstovai, (Aukų $196.00.)

11. Cicero — 8 dr-jų, 25 atstovai, (Au
kų $15.50.)

12. Labdarių Sąjungos Centro — 3 at
stovai, (Aukų $5.00.)

13. Federacijos Apskritis — 3 atstovai, 
(Aukų $3.00.)

Visų iš 2 dr-jų ntsįovų dalyvavo 219. 
» Skyrių raportai:

Toun of Lake prieš keturias savaites 
suorganizuotas skyrius sparčiai veikia. At
vežė* aukų $30.00; gavę tris garbės narius 
($180.00).

Brighton Park atvežė $80.00.
M<irquctte Park. Nenartonis pateikė 

raportą ir pridavė $20.00.
Melrose. Park raportavo Švilpauskienė. 

....Archer Heights raportą išdavė raštiniu 
kas ir skyrius įteikė per metus $53.00.

Cicero Janušauskas raportavo ir įteikė 
savo dienos uždarbį $5.00.

West Side kun. AndruSia išdavė rapor
tą.

Kun. Mačiulionis pranešė, kad gauta 
$2000.00 seimui aukų iš Šv. Kazimiero Ka
pinių iždo. Seminarijos įrengimas kainuos 
apie $50,000.00. Dėkojo už aukas.

Rezoliucijų Komisija pateikė šias rezo
liucijas :

Marijonų • Kolegijos Rėmėjų 8 Seime, 
įvykusiame 1934 m., gruodžio 9d., Aušros 
Vartų parap. salėje, plačiai apsvarsčius or
ganizacijos sustiprinimo ir praplėtimo klau
simą ir norint palengvinti kolegijos ir semi
narijos vedėjų naštą šiais sunkiais ekono
miniais laikais, nutaria:

L Kreiptis į M.K.R. centro valdybą, 
kad ji su apskričių kuopos ir visuomenės 
pagelba, patogu laiku, pravestų naujų na
rių vajų ir pasirūpintų rinkliava.

2. Prašyti Marijonų Kongr. Amerikos 
provincijos vadovybės, kad paskirtų vieną 
savąjį kunigą apvažiuoti lietuvių kolonijas, ; 
organizuoti kuopas, rinkti aukas ir raginti 
bernaičius stoti į Marianapolio kolegiją, ar
ba baigusius aukšesnes mokyklas stotų į Ma 
rijonų seminariją.

3. Skatinti tėvus siųsti savo sūnus į 
Marianapolio kolegiją.

4. Kadangi kolegijai labai reikalinga 
gimnastikos salės su tinkamais įrengimais, 
lietuvių organizacijoms padedant kelti fon
dą, iš kurio toji salė būtų galima įkurti.

5. Kadangi atsiranda neturtingų, bet 
gabių, jaunuolių teikiančiųjų didelės vilties 
ateičiai, ir kadangi neturtingų moksleivių 
šelpimui, tarp kitų būdų, yra kuriamos iš 
aukų stipendijos, todėl seimas nutaria rem
ti Naujosios Anglijos Apskr. padarytą nu
tarimą — įkurti Marianapolio Kol. Švč. 
Pan. N. P. stipendiją, sukeliant $6,000 kapi
talą, iš kurio nuošimčiu galėtų mokytis vie
nas neturtingas moksleivis kolegijoje.

6. Kadangi a. a. kun. F. Kudirkos pa
minklo satymo fondas jau pradėtas ir tam 
fonde randasi apie $500., 8-.tasis seimas pa
geidauja, kad tas gražus sumanymas būtų
ateinančiais metais įvykintas.

• • )• /». '•«»/! »• •
7. Seimas reiškia gilią padėką Marijo-

nų kongregacijai už seminarijos įsteigimą ir 
seminarijos vadovybei už sunkų darbą iš
laikyti seminariją šiais bedarbės laikais. 
Rėmėjai pasiryžta kuouoliausiai padėti Tė
vams Marijonams jų sunkiame visuomeni
niame bei tikybiniame darbe. /

SVEIKINIMAII
Thompson, Conn. 

Gruod. 9, 1934

Mūsų sveikinimas Jums, Brangieji mūsų 
Rėmėjai, tai aukštos mūsų pagarbos ir dė
kingumo pareiškimas Jums, kurie taip šau
niai to esate užsipelnę. Kuomi žmogaus vertė 
pasireiškia, jei ne jo darbais! Ir nėra gra
žesnio darbo, kaip platinti Kristaus Karaliją 
žemėje, ypač. padedant jaunuoliams tapti Kri
staus Bažnyčios kunigais, kad tie neštų Jo 
Šventos Evangelijos mokslo šviesą j prislėg
tas žmonių širdis, ir gaivintų jas šventais 
Sakramentais.

Marijonų Kongregacija ir jos Rėmėjai 
kaip tik ir ruošia jaunikaičius pasišvęsti Die
vo ypatingai tarnybai. Keletas neturtingų šei
mų jaunikaičių jau yra pasiekę Kunigystės 
Sakramentą. Dar didesnis jaunuolių skaičius 
yra ruošiamas į kunigus. Tai vis Marijonų 
Rėmėjų pagalbos vaisiai. Todėl Jums, mūsų 
Brangūs Rėmėjai, susirinkusiems į metinį sei
mą, Marijonų Vienuolija šiuomi reiškia gi
laus dėkingumo jausmus ir sykiu kviečia ne-

Gerbiamieji:—
Nuoširdžiai sveikiname Marijonų Kolegi

jos 8 Seimą. Linkimo sėkmės visiems Jūsų 
sumanymams. .

Sv. Kazimiero Seserys
Sesuo M. Juozapa

Thompson, Conn.
Kolegijos Rėmėjų 8 seimas,
Chicago, III.

, nepristnty9, net penkis šimtus 
rykščių pats už tat atsiims!

Nelaimingas gydytojas kito 
kelio nematydamas užmigdo 
Miką amžinai. ..

Stebėtina, kaip toki neišma 
nėliui pro milijonų linijas pra
šliaužia ir paskui juos it ko- 

Telaimina Aukščiausia Jūsų nutarimus ir j kią tešlą pirštuose treinioja.
tepagnusina Jūsų darbų pasėkas — 

Marianapolio Kolegijos vardu,
Kun. Dr. Jonas Navickas

Kaf kuri da net ir už patį ca
rą mažiau išmanantį tuo, kad 
neišmano, jog jau laikas nors 
bent sau galą pasidaryti ir 

Marijonų Rėmėjų 8 seimui. kitam už save tinkamesniani
Gerbiamieji, šventą Jums darbą atliekant Į vietą užleisti, šiuo atveju ca- 

visuomet esame su Jumis linkėdami Dangaus ras buvo vyras!
palaimos ir mūsų Motinos, Nekaltai Prade* Į
* • V • • 11 atosios Švenčiausios Marijos pagalbos!

Jūsų Kun,. Vladislovas Draugelis,
Via Corsica 3. Roma. Italia

• * •
Didžiai Gerbiamieji Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų 8 Seimo Atstovai-ės ir dalyviai:—

Tai tučiau ne tas rūpi mums. 
Kas rūpi mums, tai tas, kad 
ar tai tik paprastos darbo šei
mynėlės tėvelis, ar net ir la
bai galingos Rusijos caras kol 
Dievo baimei ir aidimo meilei

pamesti gražiai pradėto darbo. Lietuvių Ko- , Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir kruta, — Dievui garbė,_ pa-
legija ir Seminarija ypač šiais laikais taip Profesijonalų Sąjunga sveikina aštuntąjį Ma- 
labai reikalingi paramos, kuomet prie sun- rijonų Kolegijos Rėmėjų Seimą, įvykstantį 
kaus pragyvenimo, prisideda dar taisymų, į- ' Aušros Vartų parapijoj, Chicago, III., ir lin-
rengimų ir naujų, būtinai reikalingų patal
pų statybos išlaidos.

Už savo malonius geradarius mes nenu
stosime melstis, kad Gėrybių Viešpats visiems 
gausiai atlygintų.

Kun. Jonas J. Jakaitis, M. I. C.

k i išnešti kilnių nutarimų bei rezoliucijų di
desnei Dievo garbei, Bažnyčios ir tautos ge
rovei !

valdiniams gerbūvis, — pa 
čiam dūšies išganymas. Bet 
kaip tik vietoje Dievo baimės 
ir artimo meilės, o savo gal
veles ir širdeles stabams lin
guoti pradeda, amžiaus padan-

Jcn&s O. Morkūnas, Centro Pirmininkas ges apsiniaukia, gyvenimo
Antanas J. Miciūnas, Centro Raštininkas 

Marijonų Rėmėjų Seimui
Marijonų Provincijolas Chicago, III.

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS
Gruodis primena žmogui du Visos plačios Maskolijos jau

labai įdomius ir neišvengiamus 
daiktus, — gyvenimą ir mirtį. 
Gyvenimo pasaka labai malo
niai skamba Kalėdų tarpe; mi
rties, — dabar.

Vienas iš įžymiausių miru
sios Maskolijos valdovų, — ca
ras Mikas, — buvo labai ypa-

Juokauja dabar iš jo ne vien 
kiti valdovai, bet ir jo paties 

J pavaldiniai.

Kartą puikus ir visų gerbia
mas Maskolijos caras Mikas, 
o dabar visų apjuoktas ir už

vieš
kelis pasidaro nepermatomas, 
o nepasisekimų našta persunki 
ir neatkeliama. Kartą nelem
tos mirties saujon pakliuvus, 
apie išganymą galvoti jau pe- 
rvėlu.

BIZNlERTAI. GARSINKI, 
TĘS “DRAUGE*

nimas graibosi už ginklo. Kas 
tik gyvas, bėga lupti turko, Į autakojį laikomas, iš gėdos ii*i 
o krikščioniškoms tautoms at-' stokos kantrybės, sumano sau 
pirkti laisvę. galą pasidaryti.

Jau ir galynės! Kai kada 
rusai, o kai kada laimi ir tur
kai. Apart rusų ir turkų, nie
kas daugiau piršto nekiša. Vi-

tingas kacapalaikis. Mėgdavo si nekantrauja, kuo viskas bai 
pašiepti ne tik kitus, sau ly-lgsis. Jei pralaimės Mikas.

8. Marijonų Kolegijos Rėmėjų 8 sei
mas reiškia širdingą padėką Šv. Kazimiero 
Kapų Direktoriatui už paskirtą auką semi
narijos reikalams $2,000.; gerbiamiesiems 
klebonams, kurie nuoširdžiai, dedasi prie ko-’ 
legijos ir seminarijos rėmimo; taippat vi
siems darbuotojams, kurie daug širdies ir 
darbo įdeda į kilnų Marijonų kolegijos ir 
seminarijos rėmimo darbą.

gius valdovus, bet net ir patį 
Šventąjį Tėvą. Į akis kalbėda
vo ir elgdavosi kai žmogus; 
už akių, kai veidmainis.

jam tiesiai į akis cielą statinę
Marijonų .Kolegijos Rėmėjų 8 seimas neapykantos pamazgų 

širdingai dėkoja Marijonų Kolegijos Rėmė
jų skyriams už uolų pasidarbavimą ren
giant įvairias pramogas kolegijos ir semi
narijos reikalams.

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE suteiks greitą pagelbų. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
sials lt* nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE Ir greitai 
užmirtlt b6das. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Pafmklt vi
so menesio trytmentų už Vienų. Do
leri. Jei rezultatai nepatenkins, jflaų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekorial. NeaHdC- 
liokit—gaukit bonkų Šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NiJ- 
GA-TONE.

įsako jam priruošti nuodų mir- i Nuo užkietėjimo imkit—uga-sot, 
—Idealų Uiuoauotojų vidurių 2 5c ir

Gerai žinodamas, jei sau ga
lo nepasidarys pats, kas kits 
tą garbingą pareigą atlikti jau 
pasiruošęs laukia.

da geriau; bet, — kas bus .ie’ • *sa^0 
išlaimės?

Pasivadinęs namų gydytoją

Gana ilgokai pacivaržius. 
pergalės viršūnė ima linguoti 

Pasitaikius progai, veik vi-Į carui. Mikas laimės! 0 tas rei- 
sos Europos galvos kliūstelėjo • škia, jog nuo dabar ne vien 

turkams, bet ir kitiems ir vi
sai nekaltiems priseis caro ri-

10. Seimas reiškia užuojautos Tėvams 
Marijonams dėl ligos kolegijos direktorio 
kun. Dr. J. Navicko ir prašo Aukščiausio
jo sveikatos, kad ir toliau galėtų eiti savo 
atsakomingas pareigas.

Seimą baigė malda už mirusius rėmėjus, * 
kurią sukalbėjo kun. V. Kulikauskas.

Dr. J. Poška, pirm.
M. Žibaitė. sekr.

Anuomet dabartinį Balkanų 
pusalį, kur dabar matosi visa 
eilė mažesnių valstybėlių, o 
ypač Bulgarija, valdė turkai.

mbo paragauti.

Ant tų pėdų prašo balso Ge- 
rmanija, Anglija, Prancūzija ir 
kitos ir sako carui, bulgaram-*

Ir kadangi pamatinis turko ti-j ir kitiems laisvę ir mes pripa 
kybos akmuo apsamanojęs žįstam. Betgi tamistai pasiže
prieškrikščioniška neapykan
ta, mažai kada turkas elgda
vosi kitaip.

boti Turkijos kol kas neleid- 
žiam. Turkija kai buvo, tegu 
taip ir paliekti.

čiai. Veltui gydytojas raivoe 
ir šio keblumo ištrūkti spra
gos nagrinėja.

60c.

AUKOS
Šv. Kazimiero Kapinių ....................... 2,000.00
John Brenza .............................................. 100.00
A. Dargių vaistinė, Marąuette Park 5.00
Ona Bambalienė .............................................. 2.00
Jonas Krotkus . ............................................. 10.00
Dr. G. Bložis ................................................... 5.00
Theodora AtroSkienė ..........<........................ 5.00
Adolfina Rimidaitė ......................................... 3.00
Rapolas Baliauskas . *........................./.. 2.00
Dr. P. Ątkočiūnas, D.D.S. ............................ 5.00
A. Naudžiūnas ..................................................5.00
Iš kalno prisiųsta ................  153.00
Kun. J. S vi r s kas ......................................... $10.00
Janušauskas — Cicero .......................  5.00
Kun. Albavičius ...........................................  5.00

$2,320.00
Draugijų ...................... ...................$464.50
Svetainėje . ’.................................. . 76.53

Viso Seime ........................... 2,861.03

Bulgarai, labai artimi ru
sams žmonės, nekartą neapsi
kentę nusiskųsdavo masko
liams.

Nugirdęs apie tai caras Mi
kas, sumano už tat turkus 
skaudžiai nubausti.

Tai kas dabar liekti beda
ryti carui! Už tiek turto iš 
terioto! Už tiek vyrų išžudy
tų! Už tiek vargo ir skurde 
panešto, o dabar ^Turkijos ne
gauti, — tik gi nepavelkamas 
smūgis!

Neilgai trukus įvyksta ana
sai garsusis rusų - turkų ka
ras, kuris ir po šiai dienai da 
neužmirštas.

Jau gerokai turkų ir patsai 
caras apipeštas, netur drąsos 
už save galingesniems nepasi

Išsirengia caras karan ne 
taip turkus nubausti, kiek sa
vo vardą ir žemės ežias da pla- 
tesniomis ribomis apjuosti. Šią 
Miko mintį kai matai visi ki
ti valdovai neatidėliojant pa-

Meto LBnkia lr k»

Viso ................................. $8,043.271 bus.

Kaipo žmogus sveiko supra
timo ir rimtai galvojąs, visai 
pamišusiam carui jo žygį pei
kia. Tik pažiūrėk, girdi, kokia 
brangi tavo gyvybė! Kartą jos 
netekęs, kitos neįsigysi. Tik 
pagalvok, sako, kiek milijonų 
rusų tu našlaičiais paliksi! O 
kur jie kitą tokį sumanų vai 
dovą gaus! Jųjų ašarose ii 
aimanavimuose paskęs ne tik 
brangi Rusijos praeitis, bet 
ir da skaistesnė ateitis. Už to
kį nelemtą tavo žygį jie keiks 
tave iki amžių mazgui. Klau
syk mane, ir gyvuok!

Veltųj! Kas rūpi carui, tai, 
garbingai nusižudyti. Ir dėlto . 
gi priverčia gydytoją paduoti 
jam kaušą nuodų.

Gydytojas manydamas, kad 
caro pamišimas gal tik laiki
nis, vietoje nuodų, paduoda 
juos užmiega ir kriokia net 
jam lašų ant miego. Išmaukęsduoti. Pasiduoda, ir rambų sa

vo sprandą po paklusnumo ju- i dvi dienas. Gi gydytojas veik
ngu lenkia. Tik, — tik pats 
žinojo, kaip nenorėdamas 
priverstas.

ir

Galutinai, gudrus caras, ką 
neseniai iš visų, nei Šventojo 
Tėvo neišskiriant, juokus da
rė, patsai ant juoko pavirsta.

tikras, kad išbudęs caras jam 
už tat padėkos.

Neatminė! Už poros dienų 
caras Mikas vos akis pralėkęs, 
abu kumščiu sugniaužęs, dan
timis grikšėdamas, grąsina gy
dytojui, — jei' geresnių nuodų

DEAFENED
HEAR

Without Ear Drums
Acourficon .i.a-eouditor, 
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Kas Dedasi Ant Tilžės Tilto
.Jau buvo rašytu, kad vo

kiečiai kerštu sumetimais su
varžė taip vadinamų, niažųjj 
pasieniu susisiekimų tarp Vo
kietijos ir Lietuvos. .Juo to
liau juo šis susisiekimas dar 
smarkiau varžomas. Dabarti
niu laiku prieita net prie to, 
kad pasienio gyventojams lei
džiama susiekti tik kelias va-Į bausmėmis verčia alkanus pa- 
landas per dienų. Ir tai, ei
nantieji ir grįžtantieji vokie-

veržiasi Lietuvon nors sočiau j 
pavalgyti. Taigi, ne dėl kokiui 
kitų priežasčių Tilžės gyven- j 
tojai reikalauja laisvo mažo-1 
jo pasienio susisiekimo su Lie-i 
tuva, o tik tuščio pilvo gur-| 
gimo verčiami. Tačiau Vokie- j 
t i jos valdžia į žmonių alkį ne
atsižvelgia. Jie kratomis ir net

čių muitininkų iv policijos smu 
lkiausiai iškratomi.

Ko gi taip veržiasi Tilžės 
ir bendrai viso Vokietijos pa
sienio gyventojai į Lietuvų* 
Hitlerininkai taip nušeiminin- 
kavo Vokietijoje, kad ten var-

LIETUVOS RANKDARBIŲ 
PARODA PATIKO

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
oi tlie antiųuity ai tlie origin 
of the folk art of botli count- 
ries, tlie designs und colorings 
are characterized l»y tlie di- 
rectness and simplicity of tlie 
modernistic trend in decora- 
tions”.

Laikrušti.s “The Cleveland 
Press” parodos atidarymo die
noje rašo: “Litlmanians and

sienio gyventojus nesiveržti į
Lietuvų nors pavalgyti. ... . .
.... ... . ...v. Estonians umted in preparing\ įsaip persekiojami tilzie-j . . . _ .

čiai kart - kartėmis vis dėlto 
i ateina Lietuvon ir čia nusiper
ka paprasčiausių, reikalingiau 
šių maisto dalykų. Grįždami,

L?

Žiūrint pro delną ti esu gazieta. Matote, pas 
mus dar yra žmonių nuo pa
tapo eėiųi.

SUCH IS

Ii!

t'ėsai dabar, tavorščiai, ūžė 
jo tokie, kad daugelis serga 
iki šiol labai.retai pasitaikių- j Lietuvoje dabar žmonės la. 
šiomis kvarabomis, kurių duu bai moderniškėja. Ypač savo

"eiti

3—week sbow of art and lian- 
dieraft at May Co. The exhi- 
bit is sponsored by Litbuanian 
and Estonian governments.

I . . ... .... ’iThousands of pieees of liandi-Imaisto produktus jie turi pas- • ,
eraft, inciuding vvoodcarvings, 
weavings, textiles, leatlier- 
ware and amber comprise tbe 
Litbuanian and Estonian ex- 
liibit \vhieh opened todav on

lėpti po rūbais, po kepurėmis,
net vaikų vežimėliuose, nes 

gingesmems žmonėms net grę- . . .... . . ..., , . , vokiečių mutininkai ir policišia liado pavojus. Maistas la
bai brangus ir jo sunku gauti. 
Gi čia už Nemuno, Lietuvoje, 
maisto gali pigiai pirkti kiek

i ja daro stropius kratus. Ir va- 
irgas tam, pas kurį randa di 
i dėsnį kiekį maisto. Tada •v tlie May Co.’s fourth floor”. m

Parodos kultūrinis efektas 
yra visais atžvilgiais pavykęs. 
Tatai liūdi ja ir šitokia teleg 
raina, pasiųsta Lietuvos Gen 
Konsului P. Žadeikiai į Ne\v 
Yorkų: “Lietuvių ir estų eks- 
pozicija atidaryta. Pasekmės 
labai gražios. Anglų spauda 
atsiliepia jautriai. Priimkite 
širdingus sveikinimus nuo Cit— 
velando lietuvių visuomenės už 
toki gražų tautinį pasidarba
vimą. Nauda lietuvių tautai 

ivra milžiniška. Lietuvių komi-
svarų ar dalį svaro. Negali- policijos grandinę ir visi suj8^*’ ^na P* V. ^es"
ma pasakyti tikrai, kada siu
ntiniai bus pristatyti tiems, 
kuriems jie yra siunčiami, nes 
kai kuriose vietose muitų į- 
statai juos kiek laiko sulaiko.

... ..... v. • žmogaus atimamas sienai pe-tik nori. Alkio verčiami, Vo-i , ... . ,, . ... . . ... ireiti leidimas, pats baudzia-kietijos pasienio gvventojai ir .inas, nestas maistas konfis
kuojamas. Ir tokių atsitikimų 
per dienų yra šimtais. Tačiau 

■jų tilžiečiai neboja, nes gur
giantis pilvas reikalauja niai- 

i sto.
Labai dažnai ant tilto prie 

vokiečių muitinės susirenka 
minios žmonių. Ilgai laukda
mi ir Lietuvon neleidžiami,

SIUSKITE ANKSTI, KAD 
GAUTU PRIEŠ KALĖDAS
PIRKITE DABAR, GERAI 

SUVYNIOKITE, GERAI 
SURIŠKITE, AIŠKIAI

ADRESUOKITE
Parcel post ratu ant siunti- /Tilžės gyventojų minia prade- 

nių į Lietuva yra 14 centų už da įvairiai sukauti, pralaužia

giausiai yra susimetusios gal
vose. Vienus kainuoja didy
bės manija, kitus mūčija pa
vydas, kitus nepasotinamas 
onoro troškimas, <> kitų nai i- 

Įninias iki pat kulnies galo 
vertumo. Arba vėl, daugelis 
ant savo liežuvių turi pagavo 
didelius šalčius ir dėl praty- 

I susiu, kaip ubago botagas, a- 
pakylusio karščio dažnai išei
na visokių blūdijimų, daugiau : šnabžda sau P<> uosiu. pilietis]

kalbų bando ištobulinti. Ji< 
to siekia vartodami “dide 
liūs" svetimtaučių žodžius.

Ateina Jurgis Mpiega krau
tuvai! ir sako: “Subjekte — i 
duok objektų įdėjoms iš gi'i -1 
vos iššukuoti!”

“Nesuprantu lavų kalbos,” 
pardavėjas atsako.

“Tamsus žmogus... S'l-

•Y

“You can be ąuite eandld. Why did you leave your lašt om- 
ployer?” «

Appllcant: "Well, you sce, to be qul»e honeat, bis wlle—- 
“You’re engaged."

špiega, “pasiimtum žodynų '
— greitai mane suprastum 
Vai “subjektas” reiškia žino- v*u »kraitlai *

objektas” daiktų, «» “idė - Antrų »?k! l’« m<*U per-

šiai suėjimuose ir linksmų vi- 
durių purėse. Seniau tokios, 
ir joms panašios, kvara'oos 
tik vieną, kitų pakepindavo, 
dabar gi to sorto ligonių ploti 
ti ant kiekvieno žingsnio.

Turime medikų, dentistų. 
kurie per radio ir gazietas vi- 

jrožija, kaip smertis dalgį ga 
landa žmogui piauti, kad i 
tonsilai, dantys, viduriai, pen 
diksas visokias revaliucijus 
pradeda kelti. Reikėtų bent 
vieno daktaro, kuris pradėtų 
tas galvų ir liežuvių kva rū
bas gydyti, ba ilgainiui, pirm 
negu smertis mus šmirkšterės, 
mes visų savo, jau ne prie 
sveikatos, krutėjimų po 
dalgiu pakišime.

— Tamsta jau seniai oriai

gų,
jos’’ tai viskas kas galvoj 
siranda.

at

ADVOKATAS 
J. P, WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

traukos.
—? O kodėl per ištisus me

tus nelekioja! J
— Lėkdamas pirmų sykį nu-į 

kritau su orlaiviu ir nusilau
žiau koją.

Prieš ženatvę tu visados], 
man sakei, kad aš esu tau I 
brangesnė negu visas pasaulis j 

— net su ašaromis išmėtine J 
ja žmona vyrui.

— Dovanok, — atsuko vy
ras. — Tais laikais aš labai 
mažai žinojau apie geografijų 
(žemės aprašymų).

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St. 

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utaminko, Ketver- 
go ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiaus 

galima gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė.,

nulis, K. S. Karpius”.
Ar pavyks bizniškoji paro

dos pusė? Kai kurios kainos 
atrodo aukštos, bet kad prisi
meni, kad tai rankdarbiai, o 
ne mašinų padaras, tai yra 
suprantama, kad kainos nega
li būti žemos. Spėjama, kad 
vietos lietuviai šį tų iš tos pui 

1 kios parodos pasipirks Kalė* 
Policijai pasienio gyvento-1 Joms įr atminčiai.

Lietuvoje nupirktais produk
tais be kontrolės perbėga į Til
žę, o kiti, norintieji maisto 
pirkti — į Lietuvos pusę. Sau- 
godamosi nuo. minios triukš-

Dėl to, visi dovanų siuntiniai Į mo, vokiečių policija Tilžėje 
i Lietuvų turi Imti išsiųsti yra uždariusi judėjimų kai ku-
kuoanksčiausia.

Laiškus ir atvirukus reikia
pasiųsti Lietuvon nevėliau 
gruodžio 12 d., 1934. Priruoš
tus Kalėdų siuntinius reikia 
pasiųsti tuojau, kad išvengus 
paštų užsikimšimų per sun
kiausi periodų. Del platesnių 
informacijų nueikite Foreign 
Section, Ncw Post Office, Wa- 
basli 9207, local 18.

Ernest J. Kruetgen, 
Postmaster

riomis gatvėmis, vedančiomis 
į tiltų'.

jus kratyti ir bausti padeda 
naciai. Jie patys būdami alka
ni, varvina seilę, pamatę lie
tuviškų maistų, tačiau vargina 
ir kitus, sau tik pigesnės duo
nos ieškančius.

Lietuvos pasienio gyvento
jai irgi smarkiai ekonomiškai 
nukenčia nuo tokio vokiečių

Jūsų koresp.

Einu gatve. Prie vienų na
mų sėdi elgeta ir abejose ran
kose laiko po skrybėlę. Duo
damas aukų paklausiau:

Turėti tokių, prastai šne — Kuriuo tikslu laikai dvi 
kant,, bobų, kokių turi vienas J skrybėles 1 
pilietis Bridžporte, tai Imat ' — Laikai pasitaisė, ir ma*
patieka. Pilietis nori gazietų (no reikalai pradėjo gerėti, — 
skaityti, o boba pinigų neduo atsakė elgeta.

jos

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 

Seredomis iki 9 vak. 
Subatomis visų diena iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

KALĖDOS LIETUVOJE

mažojo susisiekimo varžymo 
Mat Lietuvoje maistas labai 
pigus ir jo yra gausus pertek- ( 
liūs. Lietuviams pasieniečiams 
Tilžė ir kiti Vokietijos pasie
niai anksčiau buvo gera rin
ka maisto pertekliui' parduo
ti. Gi dabar, kai Vokietijos pa
sienio gyventojai jo turi daug 
mažiau pirkti, nebėra vietoje 
kur maisto produktus padėti. 
Tenka jį parduoti pigiau kra
što viduje ir žymiai nukentėti

da. Sako, kam tau, senas diu
di, reikalinga gazieta, ir dat , Pasažieras pirmų sykį lėk- 
Iris penis linkėti, kad aš l‘l* imamas orlaiviu klausia piloto:

TeL CANal 0257
Kės. PROspect 6060

DR. P. Z. ZALATORIS
Office Phono

PROspect 1038
Res. and Office 

235* So. l.eaviu St
CANAL 070<

AKIŲ GYDYTOJAI LIETUVIAI DAKTARAI

DR. VAITUSH, OPT.

Artinas KALĖDOK. Lietuvoj jos laitai gražios, 
įspūdingos, laukia jūsų giminės ir senieji draugai, 
kad bendrai praleisti šių brangių šventę. Dienraščio 
“Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas. 
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis 
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
kimų.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Kasykite arba atvažiuokite.

LIETUVI8
OFTOMETRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Pfaengvlns akly (tempimą, kuria 

ekonomiškai, nes gaunamos : Mtl. Priežastimi ralvoa akaurlėjlmo
mažesnes pajamos.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”
TcL. LAFarette 8057

DR. A. RAUKOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie A.rchcr Avė. netoli Kedzi'e) 
Valandoa: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedaliomis pagal 
sutarti

| svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
Tsb. mo- "kaudarag aklu karsti, atitaiso 

trumparegystę Ir tollregystę. Priren- 
gfa teisingai akintus. Visuos* atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

i elektra, parodančia mažiausias klal-
I das. Speciali atyda atkreipiama J 1 

mokyklos valkus. Kreivos akys atl- ' 
talsomoa Valandos nuo 10 Iki 8 v. ' 
NedOlfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at-|

| sltlklmų akys alltalsomoe be akiniu- , 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

a

Ofiso Tel.: LAFayette 8680
Bet Tel.: VIRglnla 0069

DR. V. E. SIEDL1NSKIS
DENT18TAS

O A S X - R A T
4118 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Ava. /

z/

Kės. Phone
ENGIx-w<kh1 6611

Office Phone
TRIangle 0011

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai-. 8-4 ir Z-9 vai. vakaro

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valundų. itooin 8.

Fho»e CanAl nS23

Office Tel. RKPiihllc 7«*9«
Res. Tel. GROvebUI 091?

7017 8. FAIKFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3423 W. MARQtETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 3-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 3-13 ryto.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH H ALSI E O STREET 

Rezidencija 0600 So. Artesian Avė. 
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet

e Iki 8 v. vakare

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0403

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANal 6123

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
SeredoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2.Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namu Tel. PROspect 1*20

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Reai TeL HEMIock 6386

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
• Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 6*th 8L

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
8aredomlz-lr NedOllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4*lb CT-, CICERO, ILL.
' Utar.. Ketv. ir Pčtn. *10—» vai. 
3147 SO. KALSTEI) ST., CHICAGO

Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Tel. CANal 6133

DR. S. RIEŽIS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—I vak. 

Seredomis Ir NedOllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califonūa Avė.
Telefonas RKPublIc 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginls 0036
Ofiso vai.: 2—4 Ir •—8 p. m. 

NedOllomls pagal sutarti

Dlanoms Tel. LAFayette 67*3 
Naktimis Tel. CANal 040*

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 3 Ikt 6 popiet, 7 Iki • vak. 

t Nedėlioję pagal sutarti

Tel. BOI.Levard 7042

DR. C. Z. VEZH’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo • Iki S vakar*
Berado] pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 WBST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141
Valandos:

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Tel. Ofiso BOULevard BS1I 
Rea.

-14
3843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 6:36-3:10 

756 W. 35th Street

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Kuo 10 Iki 13 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
Tai po piety tr nuo 7 Iki 3:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 1* Iki 1* 
valandai diang

UUMr«-J |ft8g

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0**t 

Rez.: Tel. PLAza 3400
Valandos:

Nuo 10-12 v. rytof 2-3 Ir 7-8 v. v. 
NędčidicniaL’ nuo 10 Iki 12 dia^g
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SI0UX Clir JAUNIMO 
KONCERTAS OMAHOJE

liu, Nebraska, kur lietuvių Šv. 
Antano parapijos svetainėje 
suruošė įdomų vakarų.

Po programų pas Šukius su-
OMAHA, NKBRASKA. — ruošta puiki vakarienė, už kų

siouxcit iečiai labai dėkingi. 
Grįžtant atgal į namus, o-

Gruodžio 2 d. Sioux Ci-tv jau
nimas pribuvo pas mus su

(j. ras buvo negeras; snigo ir 
kiek lijo, šalo, taip kad kai

kua.savo klehour.,
Česna, ii
dilio komedijų “Gavau žmo
nų”. Žmonės negalėjo sušilai 
kyti nuo juoko. Visi veikalo 
dalyviai išpildė savo roles kuo 
puikiausiai. Net stebėtis rei
kėjo !

Antroji dalis programo su
sidėjo iš deklemtu-ijų, kurias 
dekleinavo J. Bulkeviėius. To
liau Ona ir Margarita labai 
gražiai pianu paskambino.

Labai gražiai dainavo M.
Adamonienė ir (A. Petronis. koja jaunį,nuį 
.Jiems reikėjo keletu kartų iš
eiti ir dainuoti, nes žmonėms 
įlabai patiko. Jiems akompa
navo O. IStakiūtė.

Ant galo dainavo mažųjų j 
mergaičių choras susidedantis j 
iš šių mergaičių: E. Baltusiū- 
tės, L. Dapkevieiūtės, O. Mel- 
liūnaitės, O. Meskeliunattė.*,
Z. Petroniūtės, E. I’opieriu- 
tės, L. Irboniūtės, O. Vakul- 
skaitės ir O. Žibifitės. Chorui 
akompanavo B. Petroniūte

labai gražiai atvai- šulo, taip 
kuriems prisiėjo net 7 valan
das važiuoti kol sugrįžo na
mo. Bet, ačiū Dievui, visi su
grįžo laimingai ir sveiki.

Vykimas į Omalių davė 
mums progos susipažinti, su 
omultiečiais lietuviais, pasisve 
eilioti ir su toms lietuvių ko
lonijoms draugiškais ryšiais 
susijungti. Tikimės, kad vėl 
kada viena kitai pasidarbuos.

Mūsų klebonas širdingai dė- 
už pasišventi-

, nių.
Bazaras

Šv. Kazimiero parapijos ba
zaras buvo sekmadienį, gruo-

CHICAGŪJE
PERSIKĖLĖ | NAUJA

vn į

IŠ LIETUVOS
DYGSTA GRYBAI

ALYTUS. — Kadangi šie
met labai šiltas ruduo, lai 
miškuose dygo įvairių grybų. 

TO\VN DE LAKE. — Vi- Paskutiniu laiku pradėjo d\g 
slėnus žinoma nenuilstanti dar-įti rudmėsės, kurias gyveniiu- 
huotoja B. Kalvaitė su tėve-Į tieji prie miškų renka ir mu
ilais persikėlė į naujų vietų, rinuoja žiemai.
adresu 1795 \V. 47th St. Lin
kint ]Hisisekituo naujoj vietoj.

Reporteris

11 WARDO LIETUVIAMS

zinojęs apie tai namo savmiu- į 
kas, rastuosius pinigus norėjo 
atsiimti, bet, kaminkrėčiui utį t ALYTUS. - Sutvarkius tin sidėjus šiemet medžioklės se- 

[ duoti nesutikus, kilo mažutės kuinai miškuose žvėrių apsau zonui esu nušovę.

Pudemarklinyje žmonės be
grybaudami suranda gores
niuose miškeliuose tikrųjų 
juodgalvių baravykų. Čia nie
kas neprisimena tokių laikų, 
kad lapkričio mėnesį būtų au
gę baravykai.

KAM1NKRĖTIS “IŠKRAP
ŠTĖ” PINIGŲ

11 \vardo demokratų orga
nizacija darbuojas lietuvių ge
rovei. Visi lietuviai turėtų į 
sirašyti.

Seniau daugelis politinių or
gamzacijų buvo tveriamos tik- ( PANEVĖŽYS. — Bevaly
tai prieš rinkimus, o po rin- jdamus kaminų vienus kamin- 

krėtis netyčia rado kelias auk

džio 9 d. ir dar bus gruodžio1 ria lietuvių organizacijų ant krėtis laikė savo laimikiu

kimų liaudavo veikusios. Mū
sų tikslas yra palaikyti stip jsines monetas. Radinį kamin- 

Su-
16 <1. Klebonas ir komitetas visados, dirbti, kati pabudinus
(P. Stakių ir K. Petronis) kviej lietuvius iš politinio miego, 
čia visus prisidėti, kati baza- kad išjudinus visus atėjus bal
tas duotų gražaus pelno. •suvimams.

Kun. Jurgis Česna neseniai; Visos kitus tautos, turi savo 
keliavęs po Lietuva ir kitas:organizacijas, kurios dirba sa
mulis žada artimoj ateityj pa- vo tautos yurdu. Jos už ta

., .. . , * • „ -rašyti savo kelionės įspūdžius gaunaOras pasitaikė labai pra;-| ♦ „ 1 ‘
. . v v • , , :i'“Drauge . Koresp. ma politikos vadutas, tačiau žmonių buvo neioii
trijų šimtų. Visi norėjo pa
matyti Sioux City jaunimų 
koncertuojant. Pamatę laimi 
džiaugėsi, nes visas progra
mas labai patiko. Kiti tik 
klausė: “Kada vėl atvažiuos 
pas mus koncertuoti!”

Tautietis

MŪSŲ JAUNIMAS 
OMAHGJ, NEB,

Slot X CITY, 1OWA. — 
Būrelis jaunimo automobiliai* 
vyko suvirs 199 mylių į Oma-

NAUJA KNYGA

Kun. A. Prtrausko, M. I. u.

Praeities Pabyrąs
Attiminim&i iš 1905 — 1914! 

pcrgvventų laikų

darbų; gauna užgyri 
mų politikos vadų, taipogi sa
vo Tautos žmones įstato į val

džią. Mes, lietuviai, neturime
miegoti; turime dirbti savo Į * .

i tautos vardu, Turime organi- 
j žuolis į vienų stiprių organi- 
! zaeijų ir parodyti kiliems, kad 
I gyvuoja m.

Prašome visus 11 wa.rdo lie-

rZ

DAUG LAPIŲ lapių, kurias dažnai medžioto-
jai mato ir nemažai jų prn-

peštynės. Pagaliau abu ausi 
tarė ir nulinį paliko traktie
riuje.

gos ūkį, 
miškuose

u

Alytaus apylinkės ---------------------
priviso gana daug PLATINKITE “DRAUGĄ*

DRAUGO KALENDORIA11935 
KETAMS GATAVI

Ką tik išėjo iš spaudos
“Pašaukimas į Dvasinį

Luomę”
Parašė ir Išleido

Kun. Pr. J. Vaitukaiti d
Knyga 95 puslapių įtalpom 

ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popieti . .
niais Viršeliais lik 25 ccmnl ma 8autI Pas v,sus agentus. Kalendoriai labai 
vienų imant, dar reiklu pridėti 
už persiuntimų 5c.; o gražiau 
audeklo viršeliais 50 centų.

“DRAUGAS?’
2334 bo. Oakley Avė..

Arba pas patį Autorių 
8861 Saginaw Avė.,

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali-

G ARSIN KITĖS 
“DRAUGE”

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:

I dalu pusi. 95
II dalia pusi. 192 

Už ABIDVI DALIS 25t.
Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 Oakley Avė,,

Chicago, Iii.

tuvius ateiti į susirinkimų, ku'.. 
ris bus Lietuvių Auditorijoj,, 

i ketvirtadienį, gruod. 13 d., S 
valandų vakare. Tikimės, kad, 
atsilankys visi 11 \vardos lie-Į 

'tuviai. Pranas Naujokas'

NAUJI RAŠTAI.

Gerkit ir Reikalaukit
vtaoM AlInlM 

Mutaal Trijų
tvaUMfit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0801

NAUJOS ADVENTINĖS IR
KALĖDINĖS GIESMĖS
Kų tik iš spaudos išėjo nau 

jos Adventinės ir Kalėdinės 
giesmės. Žodžius ir melodijų 
parašė kun. Žydanavičius. Ha
rmonizavo prof. F. Žilevičius. 
Kalbų tikrino pralotas A. Du 
inbinuskas.

Giesminėlis turi 149 pusla
pių ir 34 giesmių. Kaina tik 
59c. Perkantiems didesnį skai
čių, duodama žymi nuolaida.

Kreipkitės antrašu: Rev. J. 
Žydanavičius, Amstenfam, N. 

I Y., arba “DRAUGAS” PUB 
CO., 2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus; .

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos menais, 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

Draugas” metams $6.09; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.90; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap- 
į ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun- 
) čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity- 
, tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 

Kaip žinoma “Draugas” matams kai
nuoja $6.00; pusei metu $3.50; trims menesiams 
$2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

VENETIAN MONUMEKT CO, INC.
Išdirbėjai ankAu-^nK. Paminklų

Ir <4ratMu>>..ių

Didžiausia pnnilnkh) dilbiui A 
CltieagcJ 

---------o---------
Huvirš 50 metų prityrimo

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite pinitius

------- o-------
Mes atlikome darbą dangi-Uul žyme 

ulų Cbicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikuluukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.
Urmu — ubolesnle jiurduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yard» 2084 ------------arba------------- Boulevard 7179

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau augu pasitikėjimas šiai 
šventu vyru, mūsų myliniu tau 
trečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupe 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos. 
“ARKIVYSKUPAS JURGIS

MATULEVIČIUS”
Knyga parašyta no vieno 

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

; su stipriais kietais viršais, so 
persiuntimu kaina $1.90, <Iai 
galima gauti.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley 4v«. Wūcooo,lU

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime Ir lšdlrbl- 
me visokių rūsių paminklų Ir gra- 
bnamlų.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

H1LLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Rer. PEI4SACOI.A »011 
BELMONT 8485 

, Office: H1I.ESIDE 8S85 
Vinceli t Ronelll, secr.

te:

M,
Z-Z -•< u

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I :
LACHAWICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI .ORABORIAI

Patarnauju laidotuvės* kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bflslte užganėdinti 
Tel. OANal 151B arba 1511

2314 W. 23rd PU Chioago

1439 S. 49th Ct Oioero, ūl. 
TeL ČIOBRO BS17

Tol. I.AI ayette 1578

J. Liulevičius
Grabo rius 

Ir
BalcjnniAitoJas

Patarnauja Chtua 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži _ 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J. Z 0 L P
ORABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ

VHDtJAS
1646 Weet 46th Street
Tel. BOUIevard 5205—5411

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kcdzie Avė.
(Neturime sųryšių su firma 

tuo pačiu vardui

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, Iii.

ANTANAS PEIKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė,
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORTITS Ir BAIyRAMTTOTOJAS 

Patarnavimas gsran ir nebrangu* 
718 West 18th Street 

Telefonas MOIVroe SS17

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ut 125.00 Ir aahšėtM 

Modami Aka koplyčia dykai 
Mg W. l«th Ht. Tel. GAAal <114

Dl.
I



O

KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS 
PASKIRTI AGENTAI

“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis 
pirmadienį, gruodžio 24 d., žymiai padidintas, 
paskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam 
leidiniui sveikinimu.

Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei į 
kinimą priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa-; 
siųsti į “Draugę”. Šio numerio bus ekstra daug 
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei
kinimų pasilieka tos pačios.

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis 
Brighton Park - P. Gubista 
Aštuoniolikta - P. Varakulis 
Town of Lake - L. Labanauskas

Praėjusią savaitę gausingas 
13 nardo lietuviu biznierių ii 
profesionalų būrys, lietuvių pi 
l iečiu klubo pi r. Dirgėlai va

Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidaf , dovau.jant, lankėsi pas adv. (’.
Kai, prokuroro pagelbininką, 
reikalaujant, kad jis statytų 
savo kandidatūrą į 13 tvardo 
ublermanus. Delegacija žado 
jo jį paremti. Ta pati delega 
eija sutarė eiti pas to tvardo 
komitemeną M. Flynn ir įsi
kalanti Marųuette parko ištai-1 
švinu, geresnės policijos apsau 
gos, didesnių lietuviams (lai
bų ir kad paremtų adv. Kai 
kandidatūra i aldermanus.

North Side - A. Bacevičius 
Bridgeport - A. Gilienė 
West Side - Br. Vladas Cibulskis 
Roseland - M. Pavilonis 
West Pullman - K. Raila 
South Chicago - K. Gaubis 
Cicero - V. Šemetulskis 
Melrose Park - O. Švilpauskienė 
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas 

ir L. Labanauskas 
ADMINISTRACIJA

VIETINĖS ŽINIOS
______ ___ !

AMERIKOJE FALSIFIKUO-į ?”"<nrkIit ’ na™i ,;jih,"
I* I irTlllfl * U1 ’ 1 renkama valdyba
JA Liti U VISKĄ 1935 m. Kurie išpildėte įstoji-

ŪPPTINP ino al)'|l<a<','.)as Per koncertą i
LiLU I IHę lapkričio 25 d., būsite priimt: i

“ " . i draugiją. Valdyba
Paskutiniu laiku Čikagoje1

pasirodė padirbta lietuviško Į
tipo degtinė. Etikečių ir bon- NOKTU SIDE. — Gruodžio 
ką išvaizda, taip pat ir deg- 1- d., parap. svetainėj įvyks 
tinęs skonis panašus į lietu- Lietuvos Vyčiu Vytauto 5 kuo 
viską degtinę. Tik degtinė žy- pos labai svarin s priešmetinis 
miai pigesnė, nes įvežamai de- susirinkimas, kuriame, be ki- 
gtinei reikia mokėti 5 dol. niui tų svarbių ir neatidėliojamų 
to už galoną. Anksčiau lietu- reikalų, bus rinkimas ateinan- 
viškos degtinės Amerikon bū- tiems metams naujos valdy
davo daug įvežama. Dabar, bos, nuo kurios priklausys kuo 
ten pradėjus pardavinėti pu-'pos egzistavimas. Todėl, visi 
dirbtą, tikros lietuviškos deg- -5 kuopos nariai ir visi veli- 
tinės įvežimas lamai suniažė- junti Vyčiams gražaus veiki 
jo. Ieškoma įvairių mienicnių nio, viską padėję j šalį, atei 
fabrikuotos degtinės pardavi- kitę į svarbų susirinkimą.
Dėjimui sustabdyti. Pirmoje ei i 
Įėję bus etiketės užregistruoja 
mos. Vėliau bus griebiamasi ir 
kitų priemonių.

Vytis

RADIU i

Pranešimai
—----- Į Pastangomis Peoples rakan

TVEST S1UE. — Moterų Są- dų išdirbvstės kompanijų; 
jungos 55 kp. priešmetinis su- krautuvių šiandie 7 valandų
sirinkimas įvyks trečiadienio vakare iš stoties WGES bus 
vakare, giuodžio 12 d. Visų transliuojama ypatingai gra- 
narių prašoma būtinai daly- žus ir įdomus radio progra 
vauti. Bus renkama kitiems mas. Dainų dalį, vadovaajan 
metams valdyba ir svarstoma muzikui N. Kuliui, išpildy.-

dvigubas nortbsidieAių k vartė 
tas. Kalbės dr. Z. Slakis, M 
D. Dalyvaus Oalis Kepurė 
Prie to, nugirsta, kad ir Santa 
Claus atvyks į studiją papa
sakoti apie Kalėdas ir padai-

kiti svarbūs .reikalai.
Kp. Valdyba

WEST SIDE. — Liet. Ro
mos Katalikų Susivienymo A- 
merikoje 100 k p. priešmetinis
susirinkimas įvyks ketvirta-1 nuoti šio sezono gražią daine- 
dienį, gruodžio 13 d., 7:30 v.' lę. Pagalios bus labai gražios 
vak., mokyklos kambary. Bus muzikos ir įdomių bei svarbių 
renkama valdyba 1935 m. ir pranešimų. Todėl, rengkitės, 
svarstoma kiti svarbūs reika- • kad šį programą galėtumėt gi
lai. Visi nariai būtinai priva-! rdėti. Rep.
lo dalyvauti. Valdyba

BRIDGEPORT. — Dr-stėsį Kiekvieno kataliko yra 
Palaimintos Lietuvos priešme- prieduimė remti ir platinti
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 12 d., 8 vai. vak.,' Chi- 
engos Lietuvių Auditorijoj.

katalikišką spaudą. Katalikiš 
ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius į amžinastį.

P H A tr G A S Antradienis, gruodžio ii, 1934

PAGERBĖ GENEROLĄRAGINAMAS KANDIDA- 
TUOTI I ALDERMANUS I

KAINAS. — Respublikos!•
1 prezidento aktu, buv. karino- j 
1 menės vadas, Vyčio Kryžiaus i 
'orderio 1 laipsnio kavalierius,; 
iats. gen. Silvestras Žukaux. 
j kas .jo nuopelnams kariuonie- j 
j nei pažymėti kariuomenės ir 
I Vyčio Kryžiaus ordeno šven- Į 
I tės proga įrašytas į 11 ulonu' 
.'Lietuvos Didžiosios Kunigaik
štienės Birutės pulko sąrašus.

REIKALINGA Į
mergina ar moteris prie namu 
darbo. Pasaukite:

GROvehill 0317

P. GONRAD
į FOTOGRAFAS- 

Atsidarė nuosava, mo
derniška studio su Hol- 
ywood šviesomis.
420 tVEST ASrtl ST. 

Ell|{lewood 5840—5883

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki S 

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyėlos
vakarais 6 Iki 9 

Telefonu* CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefoną* REPul.llc MINI

PINIGAI DEL BIZNIO

| Anelvs! Kam mokėti aukšta kalną,
I kuomet galite pasipirkti Tropicalr ga
rantuota voga i.r šiluma. Vartoja- Į 
mos suvfrš 5.000 namuose. Si-ns-nlngs 
— $4.75: .Mine mn — $5.75; 1/iimp 
arba Kgg — $0 00.

tOlilHKKt COAL ( O. 
I.aundule 7300 .Merrlnuu' 2524 !

KOMERCINES PASKOLAS 
DUODAME IŠTAIGOMS 

KEMIANTIES JŲ REKORDl

HALSTED EZCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.S
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chicago. III.
TEb. REPIBIIC *un»

Katrie perkate anglis iš 
draiverlų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pinigų

r^=

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
, Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.O
Perkam Lietuviškus Bonus.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

KKAL ĖSTATE — SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2603 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

tvitli Ringlet ends 
Reguliarė vertė $3.50

$4.75DABAR
TIKTAI

1

SPECIALIAI
KALĖDOMS

ARCH-MOND
Realistic

Permanent Wavc

Shampoo 
Color Rinse 
Finger Wave 
Trim

• Fri. — Sat. 45c
MARCEI......................... 5Oc;
MANICURE................ Su šiuo pagarsinimu

ARCH - MOND BEAUTY SHOP 
4174 Archer Avė. prie Richmond; Tel. LAFayette 0420

Give a Sėt of

OMMUNITY 
P L ATE

By tbe Qu«nti(y Diicount Plin
Service for 6SAVE
Tarnith-Proof

Cheit

P1ECE-BY-PIECE PRICE..........................JJJ.75
Vour chalct af a M or t9-pl«c« Mt oi Comnunllv 
Plato, In tka negani, aaw, Black and Chromą 
Ch«>t. Sarvica for d, Incladina A Icaepaonc, A d«>- 
•art teoont, A forkt, A Grllla or dinnor knivet, wltk 
OtLuna nainlau, hollow handloi, 1 būtie r knlla 
1 Ufar taoan.

SAVE S650
34-Piece SĖT OF 
COMMUNITY PLATE
50 C 75 tefeKI.S5

The Brlda'c Wlnt«d Chact. Sarvica for t. 
The Idaal Chrlitaiat Gih. Sat consists ai 
B taacpaani. t d.li.rt ipoona, t forkt, ■ 
Grllla ar dlnnar knlvat—OaLaaa kalia* 
kandi*. ttainl«tt knlvat. 1 luta. tkall 
1 battar kulia.

C*»M OR CRKOIT

SAVE H
34-Piece SĖT OF 
TUDOR PLATE 

$1 e so težuA Si 9.50
Tka Catonlal Ckatt. Tka tlft "Ska" vrantt. 
Sarvica far >. Ckelca af M-alaca tat...
B taataeont. t dattart loaant. B forkt, B 
Grllla or dlnnar knlvat—DaLuna ttala- 
latt, ambontd kandlat, 1 ta«ar tkall 
1 battar kalia.

TAKE ALU1SJ5 TO PAT

2-Diantond Ladies’
VVRIST VVATCH

An onaoltltt, t-dlanend 8a«uatto vnltt 
«ateh. tkat cenblnat baaaty ef datlgn, 
wtlk vnarnnt accuracy. An ancaptlon- 
allv appraailatc Ckrlttnat tilt for "Har" 
«klck *111 ka a ckaarfal. dali* ranlndct 
•f tka tIft-tlvtr.

SMALL WEEKLY PAYMENTS

3343 So. Hasted Street 
Chicago, Illinois

PAMATYKITE NAUJAS lj\DH) BUDRIKO KRAU
TUVĖJE 200 RADIO TI RI BŪTI PARDUOTA ŠIOJE 
SVAITfiJE. KAINOS ŽEMOS: PRASIDEDA NUO *9,50 ir aukštyn, lengvais ismoke.ii-
M|AIS. SU KIEKVIENU PIRKINIU DUODAMA DO
VANOS.

3417 So. Halsted Street

W C F L, 970 K., nedėlioję, Lietuvių Radio Programas 
duodamas Bud riko Krautuvės, nuo 1-mos iki 2-rai va
landai popiet.

II? J1

B
s 5 rl




