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TAUTU SĄJUNGA
SIŪLO MUSSOLINIUI PALANKIAS 

TAIKOS SĄLYGAS

Manosios valstybės pasiryžu- 
sios kovoti prieš tai

PARYŽIUS, gr. K). — Ne-I PARYŽIUS, gr. K). — Ži- 
jiaisant plačiai reiškiamų ne-jniomis iš Ženevos, mažosios 
pasitenkinimų dėl prem. La-’ valstybės 'yra pasirengusios 
valio ir Anglijos užsienių rei-' stačiai sukelti maištus prieš 
kalų sekretoriaus Hoare da- Angliju ir Prancūziją, dėl jų 
romų žymių nusileidimų Ita- I daromų nusileidimų Italijai, 

.lijai, kad sustabdžius karą j \et pati Maskva reiškia di- 
Eitiopijoje, jiedu ir toliau (jeijo pasipiktinimo pažymė

dama, kad Anglija stačiai 
parduoda Etiopiją italams už

dirba už taiką.
.Jųdviejų sutaisytos taikos 

sąlygos pasiųsttos Italijai ir 
Etiopijai. Sjiėjama, kad Mus- 
solini palinks prie siūlomų 
sąlygų. Nežinia, ką atsakys 
Etiopija.

CHICAGOS KARDINOLAS SVEIKINA PREZIDENTĄ NOTRE DAME U-TE SIEKIAMA VIENINGOJO VEIKIMO 
UŽSIENIŲ REIKALAIS

BUS GREIT UŽDARYTAS LIETUVOS 
KONFLIKTAS SU VOKIETIJA

Naciai klastingai nutvėrė Lie
tuvos policininką

RYGA, gr. 10. — Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, užsienių minis- 
teriai vakar čia pradėjo tre
čią konferenciją, kad sukvor-
dmavus savo valstybių užsie- gruodžio 6 d.

BEKLYNAS, gr. 10. — 
Lietuvos pasiuntinys Vokieti
jai iškėlė protestą prieš na
cius dėl Lietuvos policininko 
Kausa areštavimo Tilžėje

i Iš pereito pirmadienio iškilmių, įvykusių Notre Dame universitete. Iš kai
rės pusės: Jo Eminencija Kardinolas Mundelein, Chicagos Arkivyskupas; pre
zidentas Rooseveltas; pulk. AVatson, prez. Roosevelto militarinis palydovas; ir 
Indianos gubernatorius McNutt. (Acme Photo.)

i:io reikalus.
Pasitarimai yra komplikuo

ti, kadangi Lietuva tari kon
fliktus su Lenkija dėl Vil
niaus ir su Vokietija dėl Kl
aipėdos. Latvija ir Estija at

Prancūzijos karo laivyno są
jungą su Anglijos karo laivy
nu.

Mažosios valstybes pareiš
kia, kad T. Sąjunga neigalia-

------------------- ivo Anglijos ir Prancūzijos,
LONDONAS, gr. K), -- kad jos paduotų Italijai pa- 

Didelis nepasitenkinimas pa- j lankias taikos sąlygas. wt«ikė Anglijos parlamente. Qrnodžio 17 (t T. s?jun.

PROTESTUOJA PRIEŠ KU KARDINOLAS ATSAKO 
. NIGU AREŠTAVIMUS PREZIDENTO KRITIKAMS

ŠIANDIEN “DRAUGO” RA 
DIJO PROGRAMA

Lietuvos pasiuntinys parei
škia, kad tas įvykdyta, klas
tingu būdu.

Vokiečių viršininkai nusivi
liojo policijos seržantą Kau
šą Rytų Prūsijon ryšium su 

sisako Lietuvą remlti šiuose: sugalvotu kokiu tai įvykiu, 
jos konfliktuose. -Girdi, tas y-i Kaip tik Kaus* nuvyko Til

prieš užsienių reikalų sekre- 
fdrti) L fcir . Šamuelį Hoare, 
kurs bendrai su Prancūzijos 
premjeru Lavalin sustatė 
naujas taikos sąlygas Italijai, 
kad ji nutrauktų karą Etio
pijoje. Šiomis sąlygomis, kaip 
apie tai vakar buvo praneš
ta, Italijai pavedama dau
giau kaip ketvirtdalis Etiopi- Gp 
jos. !•

Pasirodo, kad sekretorius i ADI)IS AI!ABA, gr 10. 
Hoare tai padarė be savo vy-. Etiopijos „riausybs 8kejbia>

žėn, jis tbn tuoj suimtas ir 
nežinia, kas toliau su juom 
įvyko. Jo likimas nežinomas.

VOKIETI JOSKATl 
NEREMIA MOLINIO

ra išimtinai vienos Lietuvos 
reikalas.

Tačiau visais kitais užsie
nio reikalais Pabaltijo vienin 
gumas yra gyvas reikalas, y- 
pač šiais nerimo laikais Eu- 

i ropoji'. Pabaltijo valstybės

BERLYNAS, gr. 10. — Jo SOUTH BEND, Ind., gr 
Eminencija kardinolas Ber- 10..a- Per vakarykščias iškil
ti am, Breslavo arkivyskupas, mes Notre Dame universitc

Ženevoje svarstyti taikos | pasiuntė protestą kancleriui į te Jo Eminencija Kardinolas Į zikoe, įdomių pranešimų, vė-/ . . • f • x m q •
planus. Reikia laukti didelio j Hitleriui ir nacių bažnyčios, Mundelein, Lhicagos Arkivy- liausiu žinių ir naujų receptų 'lenln8al s 0V1 • $Jun
triukšmo prieš ^Angliją ir į ministeriui Kerrl dėl katalikų i skupas, atsakė^ prezidento j šeimininkėms.
Prancūziją. , kunigų areštavimų įvairiose Roosevelto kritikams. —------------------------------------

Mussolini tufės progos pa-

gos taryba susirinks sesijon

sinaudoti nesutikimais T. Są- 
i jungoje.

IR KITI LAIMĖJ?

Vokietijos dalyse.
Tomis dienomis naciai ar

eštavo dviejų vyskupijų ge- 
i neralvikarus.

4 vai. popiet iš stoties WE- 
IX),; 1210 kil., šiandien girdė
sime rinktinės lietuviškos mu

Kai kuriuose šio krašto ka- į PASKOLŲ ĮSTATYMAS Iš
talikiškuose laikraščiuose ne
seniai buvo pasirodęs straip
snis, kuriuo buvo peikiama 
Notre Dame universiteto ak-

gos
užs. ministeris J. Seljamas jlfaJįjos diktatoriaus Musso- 
pareiškia, kad jei T. Sąjunga iini0 atstovai kreipės čia paą 

Popiežiaus nuncijų ir pas kai

nuirislfatymus. Estijos BERLYNAS, gr.

i neįstengs sustabdyti vedamo
DALIES NETEISĖTAS ! karo Etiopijoje, ji nebeteks

♦
iiausybės žinios ir tik prem 
jero Lavalio patariamas. Kai' 
kurie ministerių kabineto na
riai ir i>arlani.entas negali at
sistebėti tokiu .Hoare žygiu. 
Patsai Hoare neseniai buvo 
pareiškęs, kad taika Etiopijo
je yra T. Sąjungos reikalas. 
Dabar jis dirba priešingai, 
neatsiklausdamas nei T. Są
jungos, nei savo vyriausybės.

Anglijos parlamente pareiš
kiama, kad sekretorius Hoa
re su premjeru l>avaliu sta
čiai išduoda T. Sąjungą — 
uzurpuoja jos teises, pripažį
stu Italijai daugiau, negu T. 
Sąjunga yra pripažinus.

kad Ras Sevoumo armijos per 
eitą savaitę laimėjo du mū
šius žieminiam karo fronte. 
Gruodžio 2 d. supliekė italus 
ties Kalhabile, o ant ryto
jaus — ties'Menagar?

Išdaviko Gugsa 50 kareivių 
grįžo atgal Etiopijos pusėn.

Etiopiečiai sėkmingai per
kerta italų susisiekimus su 
frontu, pažymima pranešime, 
ir tuo būdu priverčia kai ku
rias italų dalis atsimesti at
gal Makale bare.

11 ASMENĮ! ŽUVO SU 
ORLAIVIU

TATSFIELD, Anglija, gr. 
10. — Netoli čia nukrito bel
gų keleivinis lėktuvas, iš Br
iuselio skridęs į Londoną. 
Žuvo visi juo skridusieji — 
11 asmenų. Tarp žuvusiųjų į
buvo lėktuvo 
nariai.

ketnri

Lėktuvas buvo susidūręs 
su smarkiu vėju ir lietum.

TRIUKŠMAS PRAMONI
NĖJ KONFERENCIJOJ

IVASHTNGTON, gr. 10. — 
Vakar čia atidaryta, taip va
dinama, pramoninė konferen
cija, kurią sušaukė vyriausy
bė, kad atgaivinus prąmonėje 
savo kontrolę.

Įžanginę prakalbą pasakė 
pramonės koordinatorius ir

ROMA, gr. 10. — Oficialiai 
skelbama, kad pietų link nuo 
Addi Encato, žieminiam fron 
te italų pajėgos turėjo panau
doti durtuvus kautynėse su 
etiopiečiais. 15 etiopiečių nu
kauta.

Visuose frontuose numato
mi nauji didesnieji susirėmi
mai. *

NUŽUDYTAS LAIKRAŠČIO 
VEDĖJAS

NEGALI SIŲSTI AUKŲ 
POPIEŽIUI

BERLYNAS, gr. 10. —
po to jis neleido kalbėti v/- Vokietijos katalikai nettiri 
rinusybės priešams. PasireiŠ- priemonių, kad pasiuntus Po- 
kė nepaprastas triukšmas ir piežiui katalikų suaukotus
konferencija laikinai nutrauk
ta.

Petro skatikus. Neleidžia na
cių įstatymai.

kuriuos kitus Vokietijos ka- 
toliau politinio prestižo. talikų vyskupus, kad jie pfcs-

_ i Lietuvos užs. reikalų mini- kolintų Italijai bažnyttlIM at-
steris S. Lozoraitis pranešė, ?arKaS vokiškomis matitfettjia 

karštai remia Į air*H^ ir įvairios 'medžiagos 
sąjungos (unijos) 'nupirkimui Vokietijoje. Sako-

VVASHLNGTON, gr. 10
vija, kad pagerbus preziden-, Vyriausias teismas vakar pa 
tą Roosevedftą. Pažymėta, kad skelbė nuosprendį, kad Home 'kad Lietuva 
jis tos pagarbos neužsipelno, i Owners Loan akto (įstaty- Į Pabaltijo
kadangi atsisako užtarti per-jmo) provizija, kuri leidžia ldeM kad g™ .

valstybių statymo ir paskolų tai bus uždarytas Lietuvos pripažinta, 
sąjungoms (spulkoms) be l‘°n f liktas su Vokietija.
valstybių sutikimo tapti fede-, Laitvijos prezidentas A. Kv- 
į alinėmis sąjungomis, yra iesis vakar vakarą savo rū- 
priešinga krašto konstitucijai. | muose surengė puotą mini-

Tetaaa nurodo, kad jei |ftftriams s''ečiam8 1» Ji K»»- 
kurios to. valstybių kontro- 8inKoma 
liuojamos “sąjungos nori pri •: 
sijungti prie Home Oivncrs 
Loan organizacijos, privalo i 
gauti savo narių daugumos , 
sutikimą, balsuojant teisėtuo- ■

sekiojamus katalikus Meksi
koj.

Chicagos kardinolas vakar 
tuo klausimu kalbėdamas 
štai ką pareiškė:

“Mes nesame politikoje,
įgulos ‘ nei Bažnyčia, nei aš pats;

• nt vienas pavienis kardino
las, vyskupas, arba kunigas, 
nė jokia pasaulininkų organf- 
zacija, arba koks katalikiškas 
laikraštis neturi teisės kalbė
ti šio krašto dvidešimts mili- I se savo susirinkimuose.

MINNEAPOLIS, Minn., 
gr. 10. — Vakar vakarą ties 
savo namais nužudytas vie
tos savaitinuko Midweat Ame 
rican leidėjas ir vedėjas W. 
W. Liggett, kurs per savo 
laikraštį pliekė politikierius, 
parsidavusius įvairios rūšies 
smurtininkams ir rakiete- 
riams.

PRANCŪZIJA UŽTRAUKIA 
PASKOLĄ

PARYŽIUS, gr. 10. — Pr 
ancūzijos vyriausybė užkran
kia naują poros bilijonų fr
ankų vidaus paskolą kraite 
apsaugai.

jonų katalikų vardu politi
niais reikalais. Tik viso kraš
to vyskupai susirinkę ben- 
dron konferencijon gali tai 
daryti, tačiau ir jie to neda
ro ir mes negeidžiame, kad 
mūsų žodžiai būtų kitaip aiš
kinami.

“Aš pats neturiu jokio pa
siryžimo ginti Roosevelto nu
sistatymų; prezidentas gali 
patsai viską tobulai atlikti 
ir nereikalingas pašalinės pa
galbos.”

ma, kad tas Mussoliniui ne-

(Šią žinią reikia sutikti at
sargiai, kadangi ji gali būt 
nacių sugalvota).

ALDERMONAI REIKALIN
GI SEKRETORIŲ

ISPANIJOS RADIKALAI 
ĮSIGALI Chicagos aldermonų tary-. 

bos fiųansinis komitetas sa- 
gį kosi jau pagaminęs 1936 me-

Teismas ant galo pažymi, 
kad šis nuosprendis liečia 
Wisconsino valstybę, kuri pr-
ieš tai protestavo. Kitos vai- , . .....

, ,. . , , beralą Alba ir socialistą Bes-stybes, rasi, nieko nedaro, |a . , , ..
kad jų kontroliuojamos sta
tymo ir paskolų sujungęs 
prisijungia prie minėtos fede-

MADRIDAS, gr. 10. 
kartą radikalams pavyko su-ĮtŲ išlaidų sąmatą, kuri atitin 
griauti ministerių kabinetą. Įk&nti pajamoms.
Jie dar siekia, kad būtų pa- Tačiau kai kurie akkrmo- 
leistns ir parlamentas. nai iškelia sumanymą, kad

Prez. Zamora pakvietė Ii- aldermonai turi daug

teiro, kad jie pasitartų dėl 
naujo kabineto Rudarymo.

darbo
ir jiems yra reikalingi sekre
toriai su 3,000 dol. metinės 
algos kiekvienam.

50 aldeTmonų reiškia toks 
pat skaičius sekretorių. Nau-

Tas neįmanoma. Alba griež 
ralinės organizacijos. Bet jei . >i priešinasi paleisti parla- 
jos priešingos, tai čia turi, mentą. O socialistas Beateito j08 politiniais sumetimais iš- 
tedsmo nusprendi. j ne tik stovi už parlamento laidos.

paleidimą, bet ir už tai, kad Sakoma, kad miesto majo-
KAUN^AS. — Girdėti, atei

nančią vasarą, birželio mėne
sį, Kaune įvyks didelė žemės 
ūkio ir pramonės paroda. Ji

naujan ministerių kabinetan ras remia šį sumanymą, 
įeitų dauguma radikalų. —

ŽUVO 16 MAINERIŲ
COALHUR8T, Altą, Ka-ibus daug didesnio masto ne- 

nada, gr. 10. — 16 mainerių igu ligi šiol buvusios. Paroda \ėkarių tarnautojai unistai 
žuvo per įvykusį sprogimą bus rengiama parodos aikštė- priešinasi bendriems transfe- 
Letbbridge anglių kasykloje, je. I • riams su basais.

Chioago Motor Coach Co. 
nepripažįsta unijos. Tad gat-

ORAS
CHICAGO IR APYUN-* ■ . ; i

KĖS. — Giedra; kiek šil&au 

popiet.

<
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DIENOS KLAUSIMAI

REMTINAS SUMANYMAS

Būsimoje Jungtinių Valstybių kongreso 
sesijoj bus svarstomas 30 darbo valandų sa
vaitėj įstatymo projektas, kurį įnešė kon- 
gresnionas Connery iš Massachusetls. šį su
manymų stipriai remia darbininkai ir jų or
ganizacijos, tačiau griežtai priešinasi didžio
sios pramonės vadai. Gulima tikėtis, kad šiuo 
svarbiu klausimu kongrese kils karštų ir į- 
domių ginčų.

Dar neprieita prie 'tokio persekiojimo laips
nio, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje, bet/ prie 
to, žingsnis po žingsnio, einama, ir matyt, 
kad kokia įgudusi ranka diriguoja tų nuo
latinį prieš katalikus ujimų. Iš prkepaudos 
metodų ir linkinės pigu spręsti, kad viskas 
tempiama ant vokiško kurpalio — rusiškas 
gal periianrus ir perdaug jau primityviškas. 
Vyriausias tikslas — tai grįžimas į pagony
stę. Vokiečių naziams katalikų tikėjimas per- 

. siauras ir peršveliuis. Jiems reikia tokio, 
kurs pateisintų jų grobouiškus instinktus. 
Taip be jokių ceremonijų yra pareiškęs pats 
Liudendorf, buvusis aukščiausias vokiečių 
vadas pasauliniam kare. Jis be jokios ato
dairos sako, kad vokiečiai pralaimėjo karų 
dėl krikščionybės, vudinasi, krikščionybė per
daug sušvelninusi brutali&kų vokiečių venei 
gijų (sic!). Taigi krikščionių religija nėra 
tinkama vokiečių tautai. Jai reikia grįžti

— Dabartinių straipsnelių 
siekis: — supažindinti ir tnfi-

sniais Bažnytinė* muzikos į- 
vykiais ir fuo patim pamoti 
juos da artimesnėn pažintin 
su pasisekimais ir kliūtimis 
kitų tokių.

— Taigi. Net ir garsusis Pa- 
lestrinas nepasisekimų - kliū
čių, o ypač skurdo, ne tik* kad 
neišsilenkė, liet priešingai juo
se veik mirkte mirko. Net ir 
tie, kų neva sumanydavo jam 
kiek galint prigelbėti, gal u t i-

prie senovės germaniškųjų dievų garbinimo. ai šia u padarydavo. 8a-
Tas importuotas iš Vokietijos pagonis- ky sim, Isjmnijos atstotas, Ka- 

mas'matomai ima prigyti Lietuvos valdiniu- rdinolas Paeaceo. Gerai žinąs 
kų idealogijoje. Sustabineldinti Lietuvų — jo skui dų, patai ia jam nuski
lai perdaug jau aiškus jų tikslas. Bet gan , nor8 kelis tvarinius lspe- 
gramozdiškai jį praveda. Viena, kad nelo-' ^j°8 valdovo, Pilypo Antro-
gingai. Ir štai dėl ko. Šiandie Lietuvoje vis 
kas, kas vokiška, be galo nepopuliaru. TaiDarbininkų atstovai tvirtina, kati sutra 

m pinu s darbo valandas bus pakelta krašto ! suprantama, nes vokiečiai atkakliausi mūsų 
priešai. Bet gi priemonės tikėjimui persekiožmonių gerovė, nes didesnis darbininkų skai

čius gaus darbo. Tuo būdu paleng vėsiau u 
ir valstybei našta, nes sumažės nedarbas. Ma
žiau reiks skirti iš iždo bedarbių pašalpoms. 
Pramonės vadai kitokių giesmę gieda, nes j n 
nori ir toliau darbininkus išnaudoti, ver
čiant juos dirbti ilgas valandas už visai 
menkų atlyginimų.

Darbininkų organizacijos turėtų padary
ti spaudimų į kongreso atstovus, kad jie 
balsuotų už Connery sumanymo projektų.

NENORI TARTIS

Praėjusį pirmadienį Vašingtone prasi
dėjo darbdavių ir darbininkų konferencija. 
Jų sušaukė vyriausybės atstovai. Tariamasi 
įvairiais krašto industrijos ir darbut klausi- 
rnais. Darbininkų organizacijos konferencijoj 
gausingai atstovaujamos, k»et inditstrialistai 
menkai atstovų teturi.*Jš jų pusės yra aiškus 
boikotas. Jie nenori tartis ir su darbininkų 
organizacijomis bendradarbiauti. Taip pat 
jie nenori dirbti iš vieno su dabartine lloose- 
velto vyriausybe, kurių iš visų pusių atakuo
ja.

Kaip ten nebūt, reikia pagirti vyriausy
bę, kad ji kviečia bendriems pasitarimams 
darbo ir kapitalo atstovus.

NEPASINAUDOJOME

BALANOS nimų jau išaugintų ir savai p 
gyventi jau pradėjusį. Gražus 
sumanymus. Tik, — veik neį
veikiamas. Nors tai labai kar
tus dalykas nuryti, tai vienok

nas net ir labai gero ir dievo
to tėvo panagėse. Kitos bė- 

sų bažnytėlių muzikus ir jos dos da šiaip ir taip; betgi ši ! turim prie jo priprasti, tai y 
mėgėjus su kai kuriais įžynic- paskutinė tai jau tikrai kad ira» kad tas, k uis augina m glo

garsųjį muzikų prie galutino 
gyvenimo liepto privedė ir pa
liko.

— Apskritai, paskutinis Ita 
Ii jos elgeta neturėjo ir nega

lioja mūsų jaunimų iki šeštų 
metelių, tik tas jį turės ir pa 
skuK Jei kur, tai Amerike ki
to vaisiais ilgui nesidžiaugsi. 
Kas tavo tai tavo; jei tik ne-

įėjo ,kurst! taip, kaip skurdo j“1 “a8« kllr ,hri'ikla- Arba, 
kai matant netenki nič nieko.

atminčiai. Vienam ir k i

ji- kentėjo įžymiai.sis Bažny
čios kūrėjas Pa lest linas. Ne
girdėtos ir kitiems neprieina
mos nelaimės, jo, rodos, tik 
ir laukė. Net ir toje pae.oje 
brigų konservatorijoje Ryme. 
lt tyčia (mkliūva rankosna 

i Goudimelio Goudimelis ant 
j kiek buvo įžymus muzikas, 
jaut tiek buvo nepakenčiamas j žmogus. Ne tik jo niekas ne-1 
gerbia, bet priešingai kas gy- 

Ivas .kotoliausiai nuo jo šali
nosi. Jo būdu, apsėjimu visitam rodės, jog šisai sumanv- 

mus lur,« nors Siek tiek kokio I h ' ien tik iš būtino

— Ir dėl kogi nors kartų 
mes negalėtum pradėti iš ten, 
kur galima! Reiškia, daugiau 

. ir labiau susirūpinkime su jau 
nimu, kurį da laikom prie km 

įtinęs ir širdies prisiglaudę, 
į Kitaip sukant, pusigailėkim 
1 ne vien jaunimo, bet ir tų ge- 
Į rų mamytėlių, kurios da n<»- 
1 retų, kad jųjų kūdikis mūsų 
eilėsna patektų. Gal nevisur 
galima ne tik mokykla ir baž
nyčia, bet visur galima papra
sta mukių knygelė ir poterė-

noroms turiu prisipažinti, jog 
jo kaip reikiunt nemitšėriau 
ii ilcltogi nieko apie jj pa
sakyti neturiu ir negaliu. Tu 
riu vilties, vienok, jog seumi 
čiam Federacijos Kongre.-aii 
ir vėl Chicagos mūzos unge ai 
atvyks. Antrai progai pasitui 
kius, Ims daugiau galimybės 
ir apie minėtos daine- mėgę 
jos balsą pasakyti. Kol kh 
ačiū už tat, kų girdėjau!

— Kažin kų pasakojant gi 
įdėjau, jog ateinantį meta Va 
rgoniniiikui savo seimą 'aii<\ - 
sau atskira'1. Išeitų, be ked«- 
racijos Kongreso. Jei ištiki uju 
taip, taip išeitų ne tik m-iiau 
dai pačių vargonimnkų, be 
ir Ftderaeijai. D šalie.- žiu 
rinčiam, rodos, nebūtų tam ii- 
kro reikalo. Ir Federacijos ir 
Vargonininkų tikslas veik vie
nas ir tas pat. Reiškia. v«?m 
kitiems daug kuo gali padėti.j 
Iki šiol taip ir būta. Duoti rgi, 
jei pabėgs vargonininkai, o 
gal atsiras ir daugiau tokių,

1pelno atnešti. Palestrinas ii- reikal° •» R>'"e laikvta 
gai nelaukęs paraukia geroka val®duok sau dievotų, rainy, 
žiupsnį ,«ėiŲ gsriausiy save' llaJila“n1’ visiikai sav0 I>aiau- 
tvarinin ir prideda da ir ini ■k,,"ul "‘-’^vusį, ia™« Ral«- 
aias Fopi.žiaus Marcelio, tik-:'""“M- » aa«>"*e tokio šniū
rai „lanvdamas, kad dabar «aua’ kuris nc tik kit*- ba 
jau visgi kiek gero iš to iš- 88v« P“«srMi ",'1 iver,in,i ,a“ 
eis... Na ir kad da geriau iš- u"’ka> “ 0 tur5sl ,la ' 

didžiumoje yni l>„vę persekioti rūsy' vai- ■ P»l«d kardinolus pa,^Jneleiiitij vai/sli, is gyvenimo 
džius ir yru pajutę geležinę priespaudos r«u-ieeo asmeniai tarpininkauja... sl° °al nn„o jnuzi tos t) o, 
ką, bet tas kaip tiktai ir išlaikė jų lietuvy-;Betgi mažai muzikų mylįs Pi- “ ^Saiiuui Goudimelio vie- 
bę. Žiauri rusų priespauda daug mums pa-, lypas, vos ne vos tų brangų'1’1 Patenka Palestiinui. (ii

ti imamos iš Vokietijos ir, tur būt, grynų 
vokiečio ranka diriguojamos. Kodėl ?

Antra vertus, uždarymus katalikiškų or
ganizacijų, paneigimas spaudos laisvei- ir 
taip panašūs priespaudos būdai jau seniai 
atgyveno savo naudingumų. Tie žmonės, ku
rie juos naudoja, gerai tai žino. Jie paty?

si- , lįs. Nors tiek pateikim jiems kų apie pabėgimų jau galvo
ir joms. Ypač stambesnės mū
sų įstaigos, kai ve Federacija, 

, Susivieiiymas, nejaugi neišga- 
i lėtų mažyčiukę maldų knyge
lę paruošti ir tokioms šeimo
ms įteikti veltui, jei tik jos

o-
v i<»

, Goudimelis iš Rymo išstumtas 
į ir besitrankydamas po Pran- I

, . nspaustiems ir * . J1 cūzijų, patenka riaušininkuiprispaudėjams. Ir dabar taip dalyką baigia... Apie kokį ten -.1 * 1 naguosna ir galutinai esti niį
žudytas Lyonse.

— Besižiūrinėjant ir besi

dėjo tautiškai atsigimti. Tuo būviu praktiku pale8trinos zel„rta 
parodo, kad griežtos priespaudos ir draudi- . . , , . \
mo metodą yra naudinga prispaustiems ir sle^ tuo visų
kenksminga prispaudėjams. Ir dabar taip . ... * - . ,
bus: spaudimas sukels reakcijų, ir jei kata- piniginį atlyginimų visai neiįna^uosna ir mai es 1 nik 
likų tikėjimas dar daugiau Lietuvoje sustip- nepagalvoja. Ir jam rodės, jog,
res, tai tegu trumparegiai valdininkai 
kaltina mūs, kad jų nepersėjome.

ne

išėjo iš spaudoH “Žvaigždės” 4 Kr., kū
pame įdėta kun. A. Miluko paskaitos apie 
Pennsylvanijos lietuvius tęsinys. ‘‘Žvaigždė” 
kitų syk buvo savaitinis laikraštis. Vėliau 
vilto mėnesiniu žurnalu. Dabar leidžiama ke
turis kartus j metus.

Jau išėjo iš spaudos "Studentų Rodis

jei priima, tai tuo patim da
lykų baigia. T - -

— Da ir kilos bėdos Pales- 
trinos. graužti nesiliauja. Mir
šta moteris. Vienintelė jo gy-. 
veninio draugė ir užuvėja. Be į nių daly kų prieiti. Pavyzdžiui, 
jos kai be pastogės pasijunta, kad jaunimo klausimas. Tiek 
Ant syk jo skurdas ir da pa- šnekės! Tiek rasinės! Tiek 
didėja. Nespėja apmiršti įuoe pasiketins! O kai tik atėjo Va

lterį ir prie naujų aplinkybių . landa gyvai bulių už ragų grie

j mintį danksto ir glaudžia, jei 
į nepanėšėsim nieko, nelaukim 
ir iš jų nieko. Neapsigaukim! 

klausant vieSesniems Ameri-|jeį įštesam ištekliaus nevy
kūs lietūvių OMinojimams, iš- kusius Referatus ir kitus 
sižiūri, trūksta jiems aiškes- jiems panašms pusbrolius iš- 
nio sumaningumo prie kebles- , ieįstį, kurių niekas neskaito, 

dėl ko neištesėti būtinai

ja. Kai matai Federacijų: 
ngrese jau ir turėsim ne 
nų, bet gal ir kelias spragas 
Na o kadangi nebus kum tą 
spragų padengti, kai marai pu 
ti garbingiausia mūsų įstaiga

šiokį tokį norų parodo su mu- ii’ jau paliekti be tam tikėlė
mis ir mūsų palėpiuose ir ant ir rimtos pastogės. Gi piakiū 
toliau skursti? N’eužsimirški- irus jos pastogei, kur kas mu- 
me, viešosios mokyklos taip : žiau paliks vietos ir tiems, kų 
jau nuo aaiąžių daro. Parapi- j mano be jos apseiti jau išga
nęs mokyklos jau paskui jas lėtų. Labai svarbus žygis. J e, 
seka. Bet kadangi mūsų gvve- , kol dg laiko netrūksta, o gal 
nime dažniausiai vien tik na- apsimokėtų į jį ir da krr.i 
mas ir šeimos pastogė mūsų I atsisukti ir gal prie naudin-

gesnio dalykų suderinimo pri 
eiti. Laukiam!

LIETUVOS DARBININKAI 
BUS DRAUDŽIAMI NUO 

NELAIMINGI! ATSI
TIKIMŲ

Nr., kuriame randame įdomių straipsnių, į^a' ve pru-1 bti, — ir neveža! Ot tik sau 
r'sakų, eilių, lietuvių gyvenimo apžvalga 1 mirti josimai. Išauginti, .trūkčioja, mindziukauja, neri-

Jrietuvos spauda plačiai rašė, kad pa
saulinės radio bendrovės "Colunibia Broad- 
costing System*’ Europos skyrius Londone, 
susidomėjęs Lietuvos choro dainomis, pasiū
lė valstybė-, radiofonui savo priemones pada
ryti tiaiislacijai iš Kauno į Ameriką. Kadan
gi Amerikoj gyvena milijonas lietuvių, dėl 
to tokia transliacija būsianti tikrai reikš
minga. "Ji duos progos mūsų broliams ame
rikiečiams išgirsti gimtųjį žodį ir dainų iš 

"savo t«'*vynės Lietuvos”.
Šių žinių ir mes jsiskelliėnie. Tačiau, pa

sirodė, kad Amerikos lietuviai praėjusį sek
madienį įvykusiu Kauno radio koncertu ne-/ 
pasinaudojo, nes beveik visur, kur gausin- 
gian lietiniui gyvena, “Coluiubia Broadcast- 
ing System” radio stotys buvo užimtos ki
tokiais programai* ir dėl to Kauno koncerto 
netransliavo.

Kitų kartų ir “C. B. S.” ir Kauno radio-> 
fono vedėjai transliavimų turėtų taip sutvar
kyti, kad juo galėtų pasinaudoti bent dides
nieji lietuvių centrai Amerikoj. Kitaip nie
kam iš to nėra naudos — nei mums, nei “C. 
B. 8.”, nei Lietuvai.

ir t.t. Jon. Pilipauskas plačiai rašo apie inū- išmokinti, „o paties genrįaus msta, da kažin kų burbsi, ir 
sų tautos didįjį vyrų — prel. A. Da^bran*-1 P^nG ^>e niekur nieko miršta kai matai ir vėl viskas kaip
kų (Adomų Jakitų). Taip pat daug rašoma vienw paskui kitų, — net trys buvo, taip ir ant toliau paliko.

ant syk. Palieka jam tik vie-iNe dėl to, kad nebūta galima,
nas ir tik tas, kuris jam nie- o tik vien dėl to, kad trūksta
kad jokio gero neatnešė, apart | sumaningesnės

apie Lietuvos ateitininkus, kurių organiza
cijos veikimų tautininkų valdžia uždarė. Yra 
ir daugiau įdomių straipsnių, su kurių tu
riniu turėtų susipažinti ne vien lietuvių stu
dentija, bet ir mūsų profesionalai.

LIETUVĄ APLANKIUS 
_______ Rašo L. fttanntU_________

DR. AL. RA6KAUS MUZIEJUS

VOKIEOIŲ HITLERININKŲ PA
MĖGDŽIOJIMAS

“Darbininkas” tuo klausimu rašo: 
Nuodugniai Įau k račius galinamas žinias

ir atmetus visų* galimus įsibriauti jierdėji- 
rrnus, vis dėlto tenka prieiti išvadų, kad ka
talikų būklė Lietuvoje pulaiusniui blogėja.

drųsos kaip
ašarų ir susigraužimo. Ne gu-: reikiant prie dalyko prieiti, 
na, kad tokio didelio darbo 
našta prislėgtas, o čia da ir 
namuose kitų tokių didelę bė- 

i dų beturėdamas, ko iš galvos

— Visi, berods, sutinka, rei
kėtų jaunimų nors bent už 
skvernų nusitvėrus prilaikyti. 
Gi kaip tik ateina laikas ran- 

. neišeina. Mat, prie motinos irjkų tiesti, ir da kartų geresnių
kitų brolių pirmiau prisiglau-1 priemonių ieškoma ir ieškoma,

Cliiragos lietuviai Pasaulio Lietuvių 
Kongrese tikrai šauniai buvo reprezentuoja
mi. Cliicagiečiai atstovavo A. L. R. K. Fe
deracijų, L. B. K. Susivienvinų, Moterų Sų 
jungų, L. Vyčius, Lietuvių Advokatų Drau- 

-gijų, Liet. Medicinos Mokslo Akademijų, A- 
merikos Lietuvių Žurnalistų Sąjungų ir daug 
kitų organizacijų ir draugijų.

dęs, neatrodė taip baisus. Bet
gi dabar vienų vienas ir tik 
prie tėvo paliktas, kai matai 
pasirodė nepakenčiamas paši-

kol galutinai prie nieko gero 
neprieinama.

— Vienur, kitur norima vie
non šalinėn suvėtyti visų jau-

nuoširdžiai darbavomės ir gausingai atiko 
jom nno karo nukentėjusiems ir dėl Lietu
vos nepriklausontybės, kaip leidome laikraš
čius, spausdinome knygas ir visokiais kito- 

Be to, Chicagos lietuviai kongresar. po-! kinis reikalais rūpinomės. Vaizdžiau parody-
siuntė vienuolikų sportininkų, ^bdnininkų, 
pianistę, kurie parodė Lietuvai kokių jiažnn- 
gą mes, amerikiečiai, esame padarę sporte, 
dainos, muzikos ir bendrai kultūriniame gy
venime.

Chieagietis dr. Al. liačkus visa tai mū
sų gražiai reprezentacijai lyg kokį vainikų 
uždėjo. Jis atvežė kongresan savo ilgų metų 
(21 m.) darbo muziejų, kuris lyg veidrodyje 
1 m*rodė mūsų, Amerikos lietuvių tautinį, re
liginį ir kultūrinį gyveninių. Dešimtys tūks
tančių įvairiausių eksĮonatų, užėmusių kelias 
dideles Vytauto Didžiojo Universiteto sales, 
parodė, kaip męs organizavomės į draugijas, 
kaip dirbom savo tautai, kaip net kareivius 
su įvairiausiomis uniformomis ir “fioblėmis” 
organizavome ir “muštravune”, kad reikale 
vykti ir kovoti dėl Lietuvos laisvės, kųi',

t i amerikiečių nuopelnus Lietuvai ir ben
drai mūsų Kultūrinius laimėjimus vargu bū
tų galima. Tai rodė tvarkingai išdėstyti pla
katai, laiškai, atsišaukimai, laikraščiai, kny
gos, daugybė visokiausių fotografijų, drau
gijų uniformos, konstitucijos, šarpos, drau
gijų vėliavos, medaliai, ženklai, liūdvniai ir 
t.t. Tie visi dalykai po vienų atskirai imant, 
rodos, ne tiek jau vertingi, tačiau krūvon 
sudėti ir dar patyrusios dr. Račkaus rankos 
tvarkingai ir ^istematingai išdėstyti, sudarė 
Inbai didingų vaizdų. Tuo vaizdu džiaugia
mės mes, amerikiečiai, džiaugėsi ir Lietuvos 
visuomenė, nes ji turėjo progos savo akimis 
matyti mūsų rūpesčius ir darbus.

Aia proga reikia pridėti, kad dr. Rau
kus nuvežė Lietuvon daug ir tokių dalykų, 
už koriuos savo pinigus Jra mokėjas. I nu

rei
kalingų Amerikos motinoms 
mažų maldų knygelę, — joms
ir jų reikalui prieinamų? Su-1 ----------
prantama, čia kalbama apie J Ligšiol Lietuvos darbininkui 
knygelę kelių skapčiukų ver-1 biivo apdrausti tik ligonių ka
tės. 'i sose. Šiuo draudimu jie gale-

uavo pasinaudoti tik susirgę.— Taip. Tokių balsų, kai ve 
Ckicagos Sabonis ar Kudirka 
ne vien pas mum retai taikos, 
bet ir kiti jų mums nžvydėti 
gali. Tokių įžymių Dievo do
vanų bile kur neperdaugiau- 
siai esti. Tenka jų labai ilgai 
laukti. Da ilgiaū triūsti kol 
savo viršūnės pasiekia. Bet 
karių įsigijus, turi kuo pasi
didžiuoti.

— Pirmu kart teko išgirsti 
Marę Janušauskienę. Kadangi 
balsas yra tokis skystas daly
kas, kad vienu ir pirmu kart 
jo jokiu būdu nenutversi, ne

mizmatiką, mineralogijų, labai senus ir ver
tingus žemėlapius, archeologinius dalykus ir 
kitokius, yra daug nuosavo turto įdėjęs. Tai
gi, ir juos jis dovanojo Lietuvai, gaudamas 
tik subsidiją katalogams išleisti ir likusiai 
eksponatų daliai į Lietuvą pargabenti.

Dr. Račkaus muziejus buvo atidarytas 
antrąją Kongreso dieną, dalyvaujant minis 
terių pirmininkui p. Tūbeliui, dr. Pakštui, 
p. Skipičiui ir dideliai žmonių miniai. Paro 
da tęsėsi per porų savaičių. Jų atlankė tūks 
t ančiai žmonių.

Po ]H)ios savaičių imi rodą {icrkeltu iš 
Vytauto Universiteto rūmų j Vytauto Did
žiojo Muziejų (naujai pastatytų gražų namą). 
Ten buvo papildyta numizmatika ir Dariaus 
Girėno kambariu. Paroda turėjo didžiausio 
pasisekimo.

Muziejų jierėmė Švietimo Ministerija.

Šiaip jau darbininkų kitokio 
draudimo nebuvo. Bet dabar 
jau susirūpinta darbininkų 
draudimu nuo nelaimingų at
sitikimų. Šiam reikalui jau y- 
ra paruoštas ir atitinkamas į- 
statymas. Pagal jj, nuo nelai
mingų atsitikimų bus drau
džiami visi darbininkai, tar
nautojai ir mokiniai, kurie di
rba pramonės įmonėse, miž-i 
kuo*e, statyboje, prie geležin
kelių, uostų, plentų ir vandens 
kelių, telegrafo, telefono ir 
radio, gatvių tvarkymo, van
dentiekio ir kanalizacijos dar
bų. Šie darbininkui bus laiko
mi updraustais nuo jų darbo 
pradžios ligi atleidimo iš dar
bo.

Apdraustasis gims gydymą 
ir atlyginimų, jeigu darbe jį 
ištiks nelaimė, sužalojusi jo 
kūnų arba pakenkusi sveika
tai. Apdraustajam mirus, jam 
skirtų atlyginimą gaus jo šei
ma. Nukentėjusia , kol sugrįš 
jo darbingumas arl>a ligi bus 
jam paskirta jiensija, iš ffrau- 
ditno kasos gaus medicinos 
jiagalbą, vaistus, gydymo rei
kmenis ir pašalpą, lygių du 
trečdaliu jo uždarbio. Nuken
tėjęs netenkąs darbingumo ll-

l)r. Rackus grįžta Amerikon ir, manau, jis gesniam laikui kaip trims die- 
pats plačiai papasakos apie savo ilgų metų
darbų, nuvežtų ir paliktų Lietuvoje. (Tęsinys ant 3 pusi.)
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PASLĖPTOJI BRANGENYBE
Vertė Jonas Kmitas

Veikiantieji Asmenyi:
EUFEMTJUS, Romos patricijus. 
ALEKSIS, Ignoto vardu, jo sūnus. 
KARINAS, jojo anūkas, vaikas. 

PROKULAS, jo išlaisvintas vergas, prie- 
• vaizda.

EU7.EBI.R1S, išlaisvinamas vergas.
' VERGAI:

GIRTUIJS
DAVAS..................... baltieji vergai
URSULIUS
VERNAS .............. juodieji vergai.

• GANIO, elgeta.
IMPERATORIAUS PASIUNTI N YS.
KARYS.

VERGAI (baltieji ir juodieji).
DU PLĖŠIKU.
Visa vyksta ant Aventinoi kalvos Romo 

|e, dalinai la1 ke, dalinai Eufeniiiaus name 
cieme ir atrijame, Imperatoriaus Ilonorijaus 
if Popiežiaus Inocento I viešpatavimo lai-

SCENA I.
Lventino kalnelis. Namai iš vienos pu- 

s, medžiai iš kitos. Užpakaly Euphemi.jaus 
imai. Po medžiais stovi marmurinis suolas 

Įeina Aleksis, pailsęs, apsitaisęs keleivio 
rabužiais. Valandėlę atsisėda pailsėti, pas

ali atsistoja,
ALEKSIS.... Kol kas jaučiu, kad pilnai 

šaldžiau dangaus įsakymą: “Kur pirmą 
;yk tavo akys pamatė šviesą, ten jos amžinai 
ižsimerks. Toj vietoj, kur užgimei, ten ir 
nunirsi”. Tokie buvo žodžiai, kuriuos iš
girdau iš dangaus. Taigi norėdamas pabal
ti mano žemiškąją kelionę, vėl sugrįžau į 
įano tėvynę, ant puikaus Aventino kalno, 
irie sriaunios ir vingiuotos Tiberio upės. Jau 
dėjau — jau netoli — keli tik žingsniai nuo 
ų namą, kur man reikia numirt, (žiūri į 
Suphcmijaus namus) 0! ar tai gal būt?!

Jau penki metai, kai aš, kaip tas Abrao- 
nas, palikau tėvo namus ir iškeliavau į sve- 
imą žemę... 0, mano brangioji motinėle, ar 
u dar gyva? Ar palenkus žilą savo galvelę, 
rerki dar manęs, savo prarasto ir seniai už- 
įiršto sūnelio?.. Ar gal jau iš dangaus žiū

ri, kaip aš sugrįžau į tavo namus?... Žinau, 
<ad mano tėvelis dar gyvas. Jo vardas gi
dai užrašytas bažnyčiose ir vargdienių šir- 
Ivse auksinėmis meilės raidėmis... Kaip į 
į prakalbėsiu? Kokiu vardu jį pavadinsiu?

jei jis mane pažįs? Tėvas pažįsta sūnų per 
lun šiotus drabužius ir kelionės dulkes. Šu
nis palaidūnas... Koks vardas! Ar gi ištie- 
5ų, aš esu sūnus palaidūnas? Tiesa, kuomet
įpleidau tėvo namus, aš buvau jaunas, gra
sus, turtingas. Bet iškeliavau ne smagurių ir 
štvirkimo ieškoti. Karčios ašaros riedėjo per 
nano veidus ir sopulys spaudė mano širdį, 
balsas To, kurs pašaukė Apaštalus, prakal
bėjo į mane: “Apleisk viską ir sek paskui 
Mane”. Aš paklausiau ir ėjau paskui Jį. 
lis man davė stiprybės. Bet štai, durys jau 
itsįdaro —*kas čia ateina? O, tai jis — tai 
nano tėvas! Dieve, duok man stiprybės!

— Įeina Eupbemijus. Jis pamato Aleksį.
EUPHEMIJUS: — Štai ir geras ženk

las. Šioj liūdnoj dienoj, šiose sunkiose su
kaktuvėse pavargėlio maldos ir išmalda pa- 
engvins mano sielvartą. Bet, nors jis atrodo 
dkanas ir pavargęs, išmaldų neprašo. Rei
dą jį pašnekint. (Į Aleksį). Geras jaunikaiti, 
u ąĮrodai pavargęs ir nuilsęs. Ar galiu tau

it?
įLEKSIS: — Su džiaugsmu priimsiu 

šmaldą, n s tas padarys mane dėkingu, o 
amstą laimingu.

EUPHEMIJUS: — (išsiima pinigų, bet 
šusilaiko). Ne, ne aukso tau reikia, tik val
gio ir poilsio. Čia nerasi užeigos. Aš tave 
iri imsiu į savo namus. Eime!

ALEKSIS: — (sulaikydamas jį). Ne, 
jerasai pone, ne!

APIE GAILESTINGUMĄ ga-

Knyga Priešams
Šiais sugedimo laikais kiek

vienoj vietoj susiduriame su 
iriekaištais Katalikų Bažny- 
•i.ii. Visokiais prasimanymais 
šktnipytais faktais bedieviai 
Tą kuojuodžiausiai piešia. Net 
nioln Katalikų Bažnyčią ir 
'nnioningą kataliką jie pri 
rerčin nutilti dėl to kad ka 
alikui trūksta žinių apie Ka- 
ilikų Bažnyčią. Kur gauti

žinių, faktų?

LIETUVOS DARBININKAI 
BUS DRAUDŽIAMI 

NUO NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ

palaimintięji, atsiimkite 
rbės vainikus”.

Meilė yra Dangaus dovana. Mes matome, kaip šviesūs 
Ji yra kas tai dieviško. Ji tik vainikai apsilenkę apie šven? 
ir suteikia su dieviškumu. Į tųjų galvas paveiksluose. To-

EUPHEMIJUS: — Prieteliau, kodėl tu 
nori atimti nuo manęs malonumą padaryt 
gerą darbą, kurs sujungtas su rytmetine ma- 
Jda, būtu toks gražus?

ALEKSIS: — Geras darbas jau yra
tame, kad man pasiūlei savo namus; bet man žmogų dieviškumo ateina su ki vainikai laukia apvalnlkuo- 
užteks sausos duonos, kūno pasidažysiu tani ja malom s„ ja (i
šaltiny, o išsimiegot galiu ant šio marmun- , , . J ‘ ’*
nio suolo. ' kartu ateina ir dieviškoji me> vas.

EUPHEMIJUS: — Ne, prieteliau, taip lės dorybė. Kol žmoguje yra • *
nebus. Aš ne taip išmokau daryt gerus dar- pašvenčiamoji malonė, tol ja- Gailestingumo 
bus, kad pavargėlis galėtų pas mano var- me yra ir dieviškoji meilė. Kol Dievo laiminami. Jis už juos
tus, alkanas, pailsęs, maitytusi tik juoda duo- žmogus turi pašvenčiamąją teikia daug įvairiausių dova
na, o as apsivilkęs puikiais drabužiais, lė- , .......... . , ■ ». , v «, . ... , ' malonę, tol jis tun teisę ir j an ir malonių čia ant žemės,bausiu turtinguos namuos. y . ; . v ‘ a. .

ALEKSIS: — Bet, geras pone, aš tik dangiškąją laimę. Pašvenčia- Kartui s menkučiai gailestingi 
elgeta, nanratęs miegot ant žemės — moji malonė daro žmogų pa-

EUPHEMUUS: — Taigi dėlto aš dar sisavinti Dievo vaikeliu. Kai- 
labiau noriu tave pavaišinti savo namuose, po vaikelis jis naudojasi ir Visa Katalikų Bažnyčios is- 
nors per kelias valandas. Juk tu, be. abejo- naucĮosįs gavo dangiškojo Tė- torija tai liudija. Pačiam ti-

žmonių• gal-
i i

*
darbai yra
Jis už juos

nieilės darbai duoda didžiau
sių, gražiausių vaisių.

nės, keliaudamas po pasaulį, aplankei daug 
bažnyčių šventenybių ir šiaip gražių vietų, vo turtais. Meilės dorybė yra kėjimui platintis gelbėjo ir

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
noms, gaus pašalpą du treč
daliu savo uždarbio.

Pensija nustatoma, atsižvel
giant į darbingumo nustojrmo 
laipsnį ir metinį nukentėjusio 
uždarbį. Pensija nustatoma to 
kio didumo netekusiam 100 
nuoš. darbingumo — tris ket- 
virtdalius metinio uždarbio, o 
netekusiam darbingumo ma
žiau kaip 100 nuoš. — propo
rcingai nustotam darbingu
mui. Nukentėjęs nuo nelaimi
ngo atsitikimo ir negalįs be 
pašalinės pagalbos bei prie
žiūros apseiti gaus pensiją, iy- 
gią jo metiniam uždarbiui.

Įstatymo dar numatyta lai
dotuvių išlaidos ir mirusiojo

ktadalį mirusio metinio užda
rbio, jei dar gyvas vienas tė
vų, ir po trečdalį, — jeigu 

{vaikai liko grynais našlaičiais.
! Tėvams, seneliams ir ligi 15 
metų broliams ir anūkams, jei 
jie buvo mirusiojo' Išlaikomi 
— po vieną trečdalį metinio 
uždarbio. Nuo nelaimingo at
sitikimo nukentėjusiai mirus, 
pensiją gauna ir jos vyras, 
jeigu jis negali dirbti ir buvo 
žmonos išlaikomas. Mirus nuo 
nelaimingo atsitikimo apdrau
stiems tėvui ir motinai, jų vai
kai gauna sudėtinę pensiją, 
jiems priklausančią po kiek
vieno mirties. Nukentėjusio 
našlei ištekėjus, vietoje pensi
jos jai duodama vienkartinė 
pašalpa, kuri ligi ketverių me
tų pensijai.

Svetimšalio; šeimos nariai 
negali gauti pensijos, jeigu ne-taigi norėčiau, kad man apie tai papasako- didžioji, garbingoji priemonė gelbsti meilės darbai. ------- T ...... . „ laiminam nfettilrimn mptn SIp

tum. Dievo turtais naudotis. JI to- šiandien misijose šalia mi- šeimos nariams pensija, kuri S . ’
ALEKSIS: — Tokių dalykų aš esu ma- dėl pasiliks su teisia dūšia ir sionierių, Dievo Žodžio skel- skiriama nuo kasos nario mi- neK>'eT1° Lietuvoje,

tęs ir paskui tau apie tai papasakosiu. danguje, kuriame jau neturi bėjų, veikia vienuoliai broliu- rimo dienos. Nukentėjusiam
EUPHEMIJUS: —- Ne, broluži, dabar vįe^os įr neveikia, nei tlkėji- kai ir vienuolės seselės su vai- 'mirus, jo žmonai skiriama pe-

tą padarysi. As tik užeisiu i Šv. Sabinos baz- . .... , . T. , , , . .
nvčia, kuri čia netoli, o tu eik į vidų ir pa- mas nel v,lt,s' stals- nelaimiu-
silsėk. Taigi reikia labai susirūpin- ^4.1 U ligonių kūnus, dažniau-

ALEKSIS: — (į šalį) Ačiū Dievui, kaĮl ti ta taip kilnia, taip brangia, Isia išgydo ir sielas. Gailestiu- 
iis manės nepažino. , taip galinga dorybe. Ją visiš- "umo darbai neša taip gausią

EUPHEMIJUS — (eidamas pro duris 
į vidų): Ei! Ateikite, kas nors, čionai! 

Įeina Proculus.
PROKULUS: — Aš čia, pone, ką įsaky

si?
(Žiūri įtartinai ir su panieka į Alek

siu)-
EUPHEMIJUS: — Geras Prokulian, ve

skis šitą šventą keleivį į vidų ir aprūpink jį 
visakuom kuogeriausiai.

kai sunaikina mirtinoji nuode- bhevo palaimą, kad jie pagau- 
mė. Gi ją augina, ją stiprina, na. visų širdis,'kartais net la
jai duoda vis labiau įsigalėti bai kietas.
įvairiausi meilės darbai. Šie { Gailestingiems dafbams ne- 
darbai gali būti kreipiami į užbrėški siauručių ribų. Rei

kia duoti meilei veikti kopla- 
čiausiai. Nereikia manyti, kati, 
taip darant, išsibarstys visur

Dievą ir į artimą.
Tuos ir tuos geras katali

kas daro. Geriausiai myli Die- 
vų tas, kuris pildo Jo valių. !tip.l1arl>ai ir ,';ebus « nei ma'PROKULTUS (šaltai): — Gerai, aš ta ,

padarvsiu. (i Aleksiiu). Ar iš toli atvykai? Ugdytojas pasakė kad “kas ®*evas visur mato, visur
„ ,ALEISS!®: - V*?* Vakare at”kan,iS myli mano'(Jėzų), ’tas užlaiko veUlia ir skirsto I“^1 S8V<> 
Svmos j Ostnos uostą ir per visą šalta nak- . . ,, „ . Apvaizdos planus,tį ėjau kol nesiekiau Rymą ir Aveutiną. | mano mokslą”. Kas iš tikrųjų anus^

EUPHEMIJUS: — Tai jam ištiesu rei-! myli Dievą, tas tą meilę paro- J ? S..
kia pasilsėti. Prokulian, eik greit pataisyt do darbais. Darbai duoda liu- • 1 nerei ,a a apsiru juo- 
jam kambarj. ' dijimą jam, jo sąžinei, kad jis vienais katalikais, ar... a dar

PROKULIUS: — Tai negalima! Kai dėl myn pjevQ Tie darbai sftei. siauriau. Jie gali turėti pirme- 
šito keleivio — jis visai nepažįstamas! ( į bift Di k duodft snę vietą mūsų širdyse, bet ne-

a ™ , gražų pavyzdį, kaip reikia Prival° iSstnmti ?alimu™0 da-
Dievas mylėti. ' ryti gailestingų darbų kito

tikėjimo žmonėms, nekartą net 
' paklydėliams, net savo, neku- 

Artimą reikia mylėti dėl rįu0 žvilgsniu, priešams. 
Dievo. Šią meilę rodo taip pat Laikraštyje “Truth” radau 
darbai. Ką gelbės artimui, jei paduotą gražų atsitikimą, 
jam išpažinsi, kad jį myli, o Viename Pietinių Amerikos 
jo varge jam darbu meilės ne- yai8tvbių mieste, mirus neku- 
parodysi. Meilė tik žodžiais, riai protestantei moteriai,

Aleksiiu L Ar nebuvo limpančių ligų.Syri- 
įoj, kai iš ten iškeliavai?

ALEKSIS: — Nieko apie tai negirdė- 
iau. Bet aš pats jaučiuosi kaip limpanti li
ga ir netinku su šitais skarmalais gvventi 
gražiam kambary. Leiskite man ilsėtis po 
šitais medžiais.

PROK U LTUS (Vesdamas Eupbemiių į 
šąli. kuomet Aleksiius nusitraukė): — Pone. 
kišk man senam ir ištikimam tarnui atvirai 
pasikalbėti. Labai pavojinga priimti toki val
kata į namus, kad ir vienai valandai. Jis 
gal būt su kitais susitaręs apvogt, ar net 
užmušt tamsta. Gal na nešasi ligų perus iš 
Aziios ir Afrikos pelkių.

EUPHEMIJUS: — O bet gi ateis tokia 
diena, kuomet Viešpats pasakys: “Buvau 
keleivis, o jūs j namus manęs nepriėmėt”. 
Tain. tasai, kurs pasislėpęs po elgetos ir 
vargšo skarmalais, taip prakalbės į turtuo
lius.

PROKULIUS:!— Tai ne į tamstą. Pas
kutinis teismas atras jus pavargėliu, nes 
viską dalinate ubagams, jau tik pusė turto 
brliko. Atleisk, kad taip atvirai kalbu. Per 
dienas ir naktis aš tuom susirūpinęs.

ETTPHEMT.TUS: — Ne, tai bedieviška 
kalba. Nes gailiaširdystė tai ne rūdis, ne kan 
Ris, ne vagis. Šventa išmalda tai kaip rasa, 
kuri išnyksta dieną, bet nakčia grįžta dvi
gubu ' gausumu.

(Bus daugiau)

“Draugo” knygyne yra1 
knyga, kuri padės kiekvienam 
katalikui atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji 
knyga, tai “Bažnyčios Istori- ' 
ja” parašyta kun. Aleknos. 
Knygoje yra trys žemlapiai 
tekste ir spalvuotas žemla- 
pis gale. Knyga kelių šimtų 
puslapių. Kaina tik 75c. Va
dinasi, už 75c. nusipirkęs 
“Bažnyčios Istoriją”, rasi joj 
užtektinai faktų atrėmimui 
bedievių zaunų ir tuo pasiro 
dvsi sąmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy
ne, 2334 So. Oakley &v., Chi-

Oo VOC
-Twrsr

-figose ?

nsija — trečdalis vyro metinio 
uždarbio; vaikams — po pen-

Draudimo lėšas sudaro: <?rau 
dimo mokesčiai, kasos, Turto 
pelnas, aukos, baudos ir kitos 
pajamos. Draudimo mokesčius

-------------------------------------  mokės darbdaviai. Įstatymo
kad tie pinigai būtų panaudo- projekto pabaigoje dar pasa- 
ti katalikui ligoniui, kuris
dėl neturto būtų priverstas i- 
mti lovą viešame bendrame 
kambaryje”.

Tai aišku, kaip gailestingu
mas išlygina kelius susieiti ši
rdims net labai svetimoms ir 
deda tvirtus pamatus taikai, 
vienybei ir susipratimui tarp 
savęs.

Knn. V. Kulikauskas, M.I.C.

kyta apie darbingumo nusto- 
jimo pręcento nustatymą apie 
nukentėjusio metinį uždarbį, 
nurodytas kasos administraci
jos sudarymas įr kita. Tsb.

REMKITE BIZNIERIUS. 

KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

be darbų, išrodys pasityčioji
mu.

Artimo meilė labai gražiai 
parodoma gailestingumo dar
bais.

a-
tidarė jos testamentą ir tarp 
kitų dalykų išskaitė štai ką: 
“Daug metų atgal, kuomet aš 
sunkiai sirgau ir buvau tiek 
neturtinga, kad neturėjau kuo

Kiekvienas katalikas priva- apmokėti lovos bendrame ka- 
lo žinoti “septynius gailestin- mbaryje (public ward) Šv. 
guosius darbus kūnui” Ir “se- Tomo ligoninėje, Nashville, 
ptynius gailestinguosius dar- Teun., tai Seserys vienuolės, 
bus dūšiai”. Iš jų Išganytojas kurios veda tą ligoninę, davė 
teis “Didžiojo Teismo” die- Jnan kambarį ir tokią priežiū- 
noje. Vargas tuomet tam, ku- rą, kokią tik turtingi gali tu
ris pasijus tų darbų neturįs. rgti. Reikšdama savo dėkin- 
Jis išgirs baisius žodžius:‘Eik gumą ir nuoširdžią nuostabą 
prakeiktasis į amžiną ugnį’, dėl katalikų gailestingumo 

Kurie turės gailestingų da- protestantams, aš skiriu du 
rbų, tiem skambės linksmybės šimtu dolerių Šv. Tomo ligo- 
žodžiai: “Ateikite, mano Tėvo ninei, Nashville, su ta sąlyga.
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“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

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

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab........................1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab............. 1.25
13. Pulkim Ant Kelių, jnod. paprastais virš., kaina .... 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, jnod. paprastais virš., kaina....... 1.75
14. Pulkim Ant Kelių,-odos viršeliais ............................ 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais.......... 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ............................ 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais .......... 1.75

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

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS .
2334 South Oakley Avė., Chlcago, III.
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Might and Morning
IX‘I akiu pavargimių nuo SaulAs. 
JVAjo ar Dulkių, vartokite keliu la
sus Murinę: Palengvina nuvarjju- 
slas akis.
Saugus Kūdikio rus Ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

Write for Free Book
"A World at Co">»ort for Yovr " MURINĘ COMPANYc^go

V/ELL, V/HAT tS 
IT THAV VOU

^0 WANT ?

I JUST
By Bruce St
VMANT'ER 

V/HAT I VJOULO 
I HAON'T0CJOGHT IF 

uosrr mv DtNiH

ER
u



7 n p \ r g v s Trečiadienis, gruodžio 11, 193'

Kaip Bus Tvarkoma Lietuvos Spauda
- t

Iki šiol Lietuvos spaudu bu- guli būti pu vaduotojus. .lis 
vo tvarkoma pagal 1919 nu- pavaduoju, kai redaktorius n - ( 
tais išleistų spaudos įstatymų, gali eiti pareigų. Redakt. pu- 
Visi svarbesnieji tais laikais vaduotojui taikoma visu, kas! 
išleisti įtatymui jau seniu; i>u- nustatyta laikraščio redakto- 
keisti, tik spaudos įstatymas riui...
vis buvo toks, koks jis 1919 Vidaus reikalų ministeris, I 
metais išleistus. Dabar jau pa- valstybės ar tautos saugumo j 
skelbtas jau naujus spaudos sumetimais, turi teisę pats ir 
įstatymas apie kurį jau seniai per savo pavedamus vaidiniu- į 
Lietuvoje buvo kalbama ir ra kus tikrinti laikraščio lėBas ir [

-CALLFOR MR. BINGO”

Po*o T Tack. To - 
idOioe o? Voo’.
KA0 A PAN'S
GOU? Vn Too 
Tirgo To usrert to

CMA
roa
Mft.

šoma. Pagal šį įstatymų spau 
sdiniais laikomi raštai, pavei
kslai ir gaidos, pagaminti i .e 
ebaniniu, cheminiu ar kitokiu 
jų dauginimo būdu. Vis sįmius- 
diniai registruojami knygoje, 
kuri Įregistruos apskriti, s vi
ršininko įstaigoje. Spaustuvė,' 
prieš išleisdama spausdinį tu
ri du jo egz. pristatyti apskr.

jų versmes.
Alin.&ti r..« pu miuinkas uiba 

tas, kam jis paveda, guli pu 
raginti laikraščio leidėjų ar 
redaktorių pagarsinti ar plu- 
riati nušviesti laikraštyje tam 
tikrus valstybės ar tautos gy
vulinio reiškinius, uždavinius, 
siekimus, vyriausybės darbus,
bei sumanymus ir kita, kas

vii-Sininkui, kartu piuneSda- ' ,.„ika)illKa va|stybės valdymui, 
ma kiek jo ugMinplionų spau- kra.to ap#augui> kraJto 1
sdinama. tykianis su užsieniais arba lie-

Apskr. viFŠininkas, vaisly- tuvių tautinio jausmo ir kli
bės ar tautos saugumo arba riamosios dvasios stiprinimui 
kitų valstybės ar tautos rei- bei ugdymui, taip pat įspėti 
Jtalų sumetimais turi teisę su- ’ui kus nagrinėti laikraštyje 
laikyti spausdinio išleidimų iš būtų žalinga tautai ir valsty- 
spaustuvės. Sulaikymų gali at- bei. Taip pat turi išspausdin- 
šaukti kai yra pašalinta arna ti stiaipsnį ar raštų, kurį pa
pinėje, tai. dėl ko jis buvo su- tiekė ministeris piuninrnKas 

ar kam jis paveda. Raštas 
spausdinamas nesumažintos

i ■
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laikytas. Vidaus reikalų uii- 
nisteris turi teisę uždrausti 
platinti spausdinius visur ar bet kuriais prierašais ar bet 
kai kuriose vietose, ir komTs- kuriuo kitu būdu reikšmės ar 

prasmės. Gali būti uždrausta

Prez. Koosevelt priima diplomų,- teikiamų. Notre Danie universitete. Tasai ka
talikiškas universitetas suteikė prezidentui teisių doktoratų už jo nuopelnus Ame
rikos respublikai.

kuoti spausdinį.
Spausdinių lietuvių kalba ljvt dalykas^ ar žinia lkįo stambumo kaip kad šio įstatymo reikalavimams.

tiečiu. Nebetoli gal ii tie lai 
kai, kada Dievas leis jį išvys 

KAUNAS. — Angerinos į ti šventuoju paskelbtų, 
dvaro (netoli Vilkaviškio) ! Kiekvienam įdomu pažinti 
darbininko Veikaus 4 metų to garbingo Vilniaus vyskupo 

sužinosime iš

SUOEoĖ MERGAITĖ

Juo nuo dabar bus tvarkomas dukrelė, bežaisdama kūrena- gyvenimas. Jį 
turi būti gryna ir taisyklinga. ! t'Pausdinti. Laikiaščio ledak- ,)UVO išspausdintos ir neigia- Įstatymų numatytas ir už-!'*sa Lietuvos spauda, nežiū niu primusu, ji pavertė ir už- neseniai išėjusios laiygos. 
Tai prižiūri švietimo mfniste-|t®r*U8’ teismo .ar kitos V*M-' O{.įpS, taisomosios arba aiš- į vienio spausdintų tvarkyi
ris. šviet. ministeris, pastebė- ištaigos reikalaujamas tu- kinainOsios žinios. Jis spaus- 
j,.s, kad „pamatinio kalba iie- ,ri tos įstaigos
gryna ar netaisyklinga prairo- nutarmų, (Šakyną
ša vidaus reikalų uiinlsterlui, !,r kl,obI skelb"”«- Sitų daly. 
kuris turi teisę įspėti už. tai k« »P»u?<liniinas atlyginamas.
leidėjų ir redaktorių; sustab-, Laikraščio redaktorius turi! sdinli arba jeigu jis įroposi-

dinamas ne sumažintos bet 
kuriais prierašais ar bet Ku
riuo kitu būdu reikšmės ar 

i prasmės. Kašto galima nespau

'įnas.

Apskrities viršininkas gali 
bausti spaustuvės vedėjų iki; 
5,000 litų ir laikraščio leidėjui 
ar redaktorių iki 500 litų, Kai Į 
nusižengiama įstatymui. Vi-

rint, kuria kalba ir kieno ji 
yra leidžiama. Tsb.

LIETUVIAMS I.AISKA*
CENTRALINIAM CHI 

'A008 PAŠTE

degė savo rūbus. Tuo metui Knyga parašyta ne vienu 
nieko troboje nebuvo. Mer-i žmogaus, liet daugelio mūsų 
gaitė išbėgo laukan ir.klvk- • Lietuvos profesorių, kunigų 
darnu, bėgo į plentų. Pro šalį mokytojų. Knyga yra didelė 

su stipriais kietais viršais, su

daus reikalų ministeris gali Lietuvių laiškai l'hicagos
dytiiki 3 menesių leidimų lai- .išspausdinti Įstaigos, draugi- lasytas arba jeigu jis l»'k' k8igU arba ])a„aiki(lti kal pa5te. •
klasėm, arba ir visiškai ji Jos, bendrovės, .sujungė, arba rūstyje užimtų vietos daugiau apakriUes virįininka3 Si„„ 9,4 Liangminaš Paul
UzdarytL „asmens lūšių kūno jie neva,- kaip Ir,s karius, negu ia(l,tv„lu padar0 tonfiskuo-‘ 913 lakintas Cl,aries

Laikrašti leist, tegali Lie-, todami atšakių ir įžūlių, prie- užėmusios neigiamosios, taiso- spaufi<linv5 vM reik mi_ C(ųas Majk
tavos pilietis mokus žodžiu ir.šingų geriems papročiams ar- mosios arba aiškinamosios 1 nisterio „utorim „.Utlnarnaa 4C55 Jakubovich Niek
rastu lietuvių kalbų ir gyve-.l,a nusikalstamųjų posakių, mos. arba atiduodamas mokslo ar 4646 Virak T. T.
nųs Lietuvoje. Kolbos mokėjl- nuneigia, atitaiso arba paaiš- Laikraščiai leidžiami prade-! administracijos reikalams. 514 Ku-iatkouski Jolliui 
mos gal. būti patikrintas. Lai- k,na žinias bet kuriuo būdu dant šiam įstatymui veikli lai-' Sis įstatymas jau vcikia. 21 Staskroroii-z Piotr.
kraščio leidėju negali būti pagarsintas apie juos tame komi turinčiais leidimų, t

persiuntimu kaina $1.90.
• DRAUGO’ KNYGYNE

LIETUVIAI DAKTARAI:

važiavę iš Kybartų žmonės 
pamatė bėganti “dėglų”. Pri 
ėję art yn Įnamatė t naginga 
mergaitės Likimų. Tuoj su
rado vandens, ir ėmė mergai
tės rūbus gesinti', bet mergai- --------------

. . . • i Offlct Tel. HEMIocK 4848
te jau sukrito be sųmonės ir Res .,ei. oROvetnu oei7

6924 S TALMAN AVĖnetrukus mirė.

tas, kas yra teismo atimtas laikraštyje. Gautas raštas spau čiau iki 1936 m. sausio 1 die- 
teisių, arba kaltinamas aėt sdinamas aržiausiajame nume- nos šių laikraščių leidėjai ir 
nusikalstamojo darbo, už kurį rvje, tame pat skyriuje ir to- redaktoriai turi prisitaikyti 
gręsia bausmė susijusį su tei- J------------------------------------------------------------------------------- ’
šių atėmimu Laikraštį gali Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
leizti ir Lietuvos teisini. a«-, Kurie Yra Toli Keliavę 
niuo (bendrove), jei jo valdy- 1 I *
bos nariai atitinka minėtus Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C “KELIONĖ APLINK PA- 
reikalavimus. Laikraščiui lei- j ŠAULĮ“ arba kelionė į ‘ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

AKIŲ GYDYTOJAI;
23 Wakhinski Niek

MATULEVIČIUS. Labiau ir' 
labiau auga pasitikėjimas šiuo į 
šventu vyru, mūsų mylimu tau

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Tel CANal 0267

Res. PKOspect 6659
Ofiso Phone 

PKOspect 1028
Kės and Office 

2359 8. Leavltt St. 
CANal 07M6

OR. J. J. KOWARSKAS M- & ZALATORIS

sti reikia vidaus reikalų nu- 
^.nisterio leidimo (iki šiol tokį 

leidinių duodavo apskr. virši
ninkas).

Laikrašč.io redaktorėm te
gali būti Lietuvos pilietis, su
ėjęs 24 m. amžiaus, gyvenus 
Lietuvoje ir turis aukštojo 
mokslo <?enzų. Laikraščio re
daktorium gali būti ir jo lei
dėjas jei atatinka redaktoriui 
nustatytus reikalavimus. Vi
daus reikalų ministerio suti
kimu redaktorium gali būtil ■
ir neturįs aukštojo mokslo ce
nzo. Ivodaktorium negali būti 
tas, kas neatitinka reikalavi
mams, kurie taikomi ir laik
raščių leidėjui (dėl nusikals
tamumo). Vidaus reikalų mi
nisteris turi teisę pašalinti lai
kraščio redaktorių prie jam 
pradedant eiti pareigas, arna 
pareikulauti atstatyti einantį 
pareigas. Redaktorins gali bū
ti pašalintas ir tada kai jis 
faktinai neredaguoja laikraš
čio. LaikraSčio redaktoriaus

TRALU OJE su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
l'uslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

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

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

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

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

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

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuo jaus siųskie mums.

Ola nuplėttl

Gerbiamai “Draugo” Administracijai:
SluiM'lu su liuo laitku 9................ ut kūrinos p raka u kuogrelčiausla

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VT8K. P. P. BUČIO KELIONĖS — |1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.40

arba:
Siunčiu |l.6O ut kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas. Pavardė

■ Street

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W MAKUVETTE KO A D 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėiiontis susitarus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMlock 6^86

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidenttjos Ofisas: 2656 W. 69th 81
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredoiuis ir Nedėliotais pagal sutari

GYDYTOJAS ir CH1KUKGAS 
1821 8OUTH HALSTED STKEET 
Rezidencija 6600 So. Artestan Avė

Valandos; 11 ryto Iki 2 popiet 
6 iki 8 v. vakaro

PHTHICIAN and SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOUK3 
2 to 4 and 7 to 9 P. M 
Munday by Appotntrnent

DR. VAITUSH, OPT.
, •• LIETUVIS 

OPTOMETIUCAULY ARIU
SFBCIAIASTAS

Palei.gvįns akių Įtempimų. kuria 
prletaatBal g&lvoa akAudėjlmo. 

svaiglmp, aklų aptemimo, narvuotu- 
mo. aka adam* aklų karkti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsttt- 
klipuoąe egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali at.vda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėltoj nuo 10 iki 12. I*aug<-ly at- 
slllklnių akys atitaisomos be akinių. 
Raktos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

eatl

I

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

>12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 

J įkirtų valandų. Room 8.
Phone CANal 0523

----------i Tei CANal 6122

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak 
Nedėliotais pagal sutarti

Ofiso Ulef. BOUIevard 7826 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th 8t.

DR. J. RUSSHL
Lėtu vis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 6.’,rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:36 Iki 8:30
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEl’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo • Iki I vakare
Seredoj pagal sutartį

Į V A I K 0 8

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
Telefonas MID*av 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki II vai. ryto, nuo 2 liti 6

vakaro Nedėllomls nuo 16 Iki 13 
v*L po pietų ir ano T Iki 9:16 vnL I

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2201 VV Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutarlj , 

REZIDENCIJA 
6631 S. Caiiforniu Avė.

Telefonus REPubllc 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VlKglnia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėiiontis pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Res. VICtory 2 34 3

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:80
756 WEST 35th STREET

TARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARde 6994 

Rea.; Tel. PLAea 2400 
Valandos:

Nuo 19-19 v. ryto; l-P ir T-6 v. v 
Nedaliomis nuo 16 Iki 18 diena

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNi
GYDYTOJAS ir CHIRURC

2158 W. CERMAK R(
Vai.: 8—4 ir 7—9 vai. vakaf 

Ketverge Is pagal sutart)
RES. 2136 \V. 24th ST

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTU3TAB

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

8147 SO. HALSTED ST.. CH1CAGO 
Paued., Sered. Ir Subat. 2—9 vai

Dienomis Tel. LAFayette 57 93 
Naktimis Tel. CANal 0462

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

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutart)

Phone Utmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So Western Avenue 

Valandos: 9 A. M iki 8 P. M 
Nedėliomis pag«u sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgių 

OFISAS IR RKZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo I Iki 16 _
p.op‘*t — • ***Nedaliomis ano 11 ryto iki i p.p,
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CICERO LIETUVIO ŽINIOS
ŠV. VARDO DRAUGIJA ti. A. P. Pocius gerai visiems 

---------- • žinomas laknodininkas ir vei-
ClCERO. — Pruvitų sek- j kejas ypač lietuvių tarpe, ta- 

ntadienį, gruodžio S d. šv. p<» miesto valdžios paskirtas 
Vardo .Jėzaus d r-ja ėjo prie
mėnesinės šv. Komunijos.
Buvo liksmu matyti tiek 
daug jaunuolių ir jų tėvelių 
einant prie Sakramentų. Tuo
jau ik) Šv. Mišių įvyko me
tinis susirinkimas. Čionai 
taipgi susirinko daug naiių.
Buvo- apsvarstyta daug svur- 
bių dalykų, ir laivo išrink- 
ta nauja valdyba. Išrinkta:
Juozapas .Jurgela, pirminin
ku, L. Kueius, vice pirminin
ku, .Jonas Petraitis, raštinin- 
ku, Aleksandras Petrauskas,, 
fin. raštininku, kliu. F. Juš
kevičius, kasierium, .Juozapas 
falulis ir .Jonas Petraitis 
ąsos globėjais (trustees),

Juozapus Vaičiūnas, maršalka,
Juozapas Palubiu ir Rav 
Alaek, centro delegatais.

A. Valančius, J. Palubiu,
J. Brazauskus, L. Kimius, ir
J. .Jurgela Big Brothers. . .I nu visiems klausytojams ir 

Nariai pradėjo rengtis Š\.1tikėjimo tiesos taip
Nardo dienai, kuli įvjks ,)UV0 išaiškintos, kad klau- 
Sausio n d. Visi nariai ten- san| tokiųpamokslų pasijunti 
giasi važiuoti tų \akaių į , taip, katp jautė apaštalai ant

pirmo distriko vandens tvar- 
kytojum arba inspektorium. 
A. F. Pocius visuomet dar 
luiojasi lietuvių gerovei. I 
trumpų laikų jis lietuvaims 
. utaupė virš dviejų šimtų do
lerių ant vandens bilų. Ku
rie turite dideles liilas kreip
kitės pas A. F. Pocių, 4930 
W. 14 St., Cicero, 111.

4
Hašykitės j I niproveiuent 

Klubų, kuris laiko susirinki
mus Šv. Antano parap. svet.

Draugu Rašė jas.

t> K x v o a s

TenNotre Daine Stadiono vaizdas, kuomet ten buvo prezidentas Roosevelt. 
buvo Chicagos kardinolas Mundelein ir daug kitų aukštų asmenų.

VISIEMS BUVO AIŠKU Į
_______ ' išganymo kelius. Buvo gatavi respondente Konstancija Ske-

CLCERG._ 40 valandų at- ’r toliau klausyti panašių pa-lly Mickaitė, riiaršalka Wal-
laidai Įvyko Iii tuvių Šv. An- mokslų ir dar daugiau pasi- ter Bumeika. į . I
tano bažnyčioj. Prieš ir per mokinti. Pasinaudojęs j Artimoj ateity choras už- Į
atlaidus pamokslus sakė kun.

1 Vaitkevičius, M.I.C., Marijo 
j nų seminarijos profesorius, 
į Jo pamokslai buvo supranta-

ROSELANDO ŽINIOS
GRAŽIAI VEIKIA

Šioj palaidotai Kotryna Ja- KAUNAS. — Šiomis die- 
co-bs (Bagdoniūtė). Paliko di- uoiuis Kuuno bedarbiai, dir- 
deJiame nuliūdime v^rų ir bantieji laikinai prie Neries 

krantų sustiprinimo, ginklųdu vaikučius.

SERGA MOTIEJUS 
PAVILONIS

Praeitų saVaitę sunkiai su
sirgo senas parapijos veikė
jas Motiejus Pavilonis. Po 
priežiūros Dr. Makaro ligo
niui skausmai buvo paleng
vinti ir dabar jau eina ge
ryn. Tikimės kad neužilgo iš
gis ir vėl pradės veikti.

fondui surinko 7 lt. 20 et. 
Tiesa, tai nėra didelė pinigų 
suma, bet po kelis centus 
kiekvieno bedarbio sumesta 
iš savo dieninio apie 3 litų 
uždarbio.

NEBŪKI! VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

PASITARIMAI DĖL BAL
TIJOS MUITŲ N OME N 

KLATŪROS SUVIS 
NODINIMO

KAUNAS. —Prie estų už 
sienių reikalų ministerijos su
sidariusi komisija suvienodin
ti lietuvių, estų ir latvių mui
tų nomenklatūrai šiomis die
nomis baigė du trečdalius sa
vo darbo. Estų pasiūlymai 
perduoti atitinkamoms Lietu 
vos ir f^atvijos komisijoms, 
kurių kontrpasiūlymų laukia-

"Tunu ptulekoli už Trmer b Uittei 
Viliu, ouviih mulų laiku turėjau ba
dui. su nelttulliuu — ką lik vaigmu 
guaui darydavus vldurtuoae. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, Ir nuo palies pir
mo paenuinu neiiialiiuus dingo. Bu
vo lai p. kaip utidėjlmas bausmės pas- 
uierktagu smogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis Ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba. Wallu.ce A. 
Combs."

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevi rakinimo, gaso. 
galvos skaudėjimo, nervotunio. nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Trlner's Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINEsibriežė gana . didelį darbų. | K08elandv Vyčiai dabarti- 

į Sausio 12 d. 1936 m. rengia fnju jaįku turį didelį skaičių1
; šokių vakarų. 0 vasario 16 d. Į ,)ttrių ir gražiai veikia. Turilma artimiausiu laiku.
1936 m. tai bos tikra ivaire-Į į8įtaisę gražų kambary (dubi 
nybė. Vakaras, bus surengtas room) kui. Iaiko Bugirįnkimu8; 

susirinkimas At- parapijos naudai. Komedija - ir šiaip liuosą laik^ pralei.

SPULKŲ ATSTOVĮJ 
SUSIRINKIMAS

Joseph Triner Company, Chicago

Specialia
stovų ir Direktorių visų Tau-1 koncertas ir šokiai. Komisijos 
pymo Bendrovių (Spulkų) bu* išrinktos dėl abiejų vakarų 

gruodžio 13-tų dienų, 1935 m., sparčiai darbuojasi. Vėliau pa Kuopos

VENHIAN MONUMENT CO., INC.
basketbaJl tymas

Šv. Vaido katedių, kui įvyk. |i’aboro kalno, kur apaštalai *, g.qq valandų vakare, Chica-j rašysiu kokia komedija bus ^an stipuus. Jau laimėjo ke
pamaldos. ®^xre8P- Į sakė, kad gerai jiems čia bū

ti. Taip ir ŠV. Antano bažny- 
Cicero miesto Į ėioj žmonės pilni Dievo ina-

Auditorijoje, j statoma. Lapkričio 28 d. įvy-į^ų žaidimų. Luošia ir Vyčių 
3131 So. Halsted St. Bus j ko choro šeimyniškas vtfka- bK°.)- Praeitų ketvirtadienį 

CICERO. — Cicero miesto | čio j žmonės pilni Dievo ina- patiektas labai svarbus raporlrėlis bei pasilinksminimas.! suI^e^^ Tovvri of Lake Vy-
vakiini'Aai pradėjo daugiau Į lonių, klausydami misijonie-, Įas Delegato John Kuchinsko Komisijoj buvo L. Jurkaitė, š(^Us prieš 11. Tikisi ir
su lietuviais skaitytis. Žada riaus pamokinančių pamokslų, pnite(i statės Buildingls. Lukošiūtė ir K. Skelly įr daugiau žaidimų laimėti,
daugiau lietuvių į darbus įdė- Luprato ir pamatė savo sielos League Konvencijos, kur bu- Adomaitis. Viskas gražiai į-i Gruodžio 23 d. įvyks me-

vo padaryta daug svarbių nu- vyko. Choras taria širdingų Į tinis susirinkimas. Bus ren-
tarimų žinotinių kiekvienai ačiū komisijai. Koresp. karna nauja valdyba.
spulkai. , —;----------------  | -------------------

Bus svąrsįųp^ bendri reika- i KAUNAS. — Lietuvos ug- [ PALAIDOTA KOTRYNA

gos Lietuvių

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Cbicagoj
-------- o--------

Suvirš 50 metų prityrimo
---------o--------

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

Mes atlikome darbų daugeliui 
Žymesnių Chicagos Lietuvių

ANTANAS
PAPLAUSKAS

Mirė lapkričio 13 d., 1935
m.. 11 vai vak.. sulaukęs 37
melų amžiaus. Lietuvoje Kau
no apskr., Pakuonio parap.. 
Pamoterio kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
Lietuvoje mąterį Marijoną, po 
tėvais I-abašauskaitė, dvi duk
teris, motiną Marijoną, du bro 
liūs, dvi seseris ir gimines, 
vieną seserį Rusijoj, o Ame
rikoj dvi seseris Agotą Riau- 
bienę ir Kazimierą Misiūnie
nę. vieną brolį Juozapą, du 
ėvogertue ir brolienę Marijo
ną Ir gimines.

Gedulingos šv. Mišios už a. 
a. Antaną įvyks pėtnyčloj, 
gruodžio 13 d.. 7:45 vai ryto, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švč. bažnyčioj. Kartu bus at
minimas už tėvelį Simoną, ku
ris mirė 24 metai tam atgal.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti minėtose 
šv. Mišiose. Už atsilankymą 
išanksto tariame nuoširdų ačiū.

Nuliūdę: Broliai. Scwryk
Švogeriai, Brolienė Ir Giminės.

šį atminimą daro Agota 
Rlaubienė. Tel. VIRginla 0030.

MARIJONA G RASI N SKIE N Ė 
(po tėvais Vstaltytė)

Mirė gruodžio 10 d., 1935
m.. 5:55 vai. ryte, sulaukus
pusės amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Gaurės parapijos, Viežaičių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą, dukterį Mari
joną. 2 pttsseseris: Marijoną 
Kraujalienę ir jos šeimyną ir 
Petronėlę Ivanauskienę ir jos 
šeimyną ir gimines: o Lietu
voj 2 seseris: Magdeleną Grln- 
cevičienę ir Agotą Juškevičie
nę ir jų šeimynas ir gimines.

Kūnits pašarvotas 7161 So. 
Callfornla Ąve. Tel. REPubllc 
2676.

Laidotuvės lįvykg šeštadienį, 
gruodžio 14 d. Iš namų 8:30 
vai ryto bus atlydėta Į Gimi
mo Pan. švč. Mar. parap. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Duktė, Pus
seserės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
boritts Butkus. Telef. CANal 
3161.

lai spulkų. J. P. Varkala.

MIRĖ PIVARIONŲ 
GIMINAITIS

magesių organizacijų sųjunga I jACOBS (BAGDONIOTĖ)
už nuopelnus ugniagesybai, J _______

j60 m. amžiaus sukaktuvių i Vakar su iškilmingomis pa- 
proga, apdovanojo “Artimui „laidomis Visų Šventų bažny-
pagalbon” J laipsnio garbės Į_________________________
ženklu Panevėžio vyskupų ’

527 N, WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

ri'fc,' i-įf

JONAS ADOMAITIS
Mirė gruodžio S d., 1935 m.. 

1 1 vai. ryte, sulaukęs 57 metų 
amžiatui.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Klovuinių parupijos, l,atpuškių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Moniką, po tėvais Jo- 
zailtkę. 2 sūnus: Joną ir My
kolą. marčią Mlldred ir gimi
nes: o Deltuvoj brolį Ir gi- 
minės.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks trečiadie
nį. gruodžio 11 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 

J šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Atar
ti Ir t .Iminės.

I.'ililotuvių direktorius S. P. 
Mažeika Telef. YARds 1138.

ELZBIETA 
BARDAUBKIENĖ

Mirė gruodžio 10 d., 
m., 4:8tl vai. ryte, sulaukus
pusės amžiaus.

Kilo Iš Lietuvos, Panevėžio 
apskričio.

Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Antaną Ir Jo šeimyną. 
2 dukteris: Oną Wlngus Ir jos 
šeimyną, Ir Rozaliją, 2 s"se- 
rts: Agotą Rkrisklenę Ir levą 
Ivanauskienę ir brolį Juoza
pų Pelevlčę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
2814 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks penktadle . 
ny, gruodžio 13 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus ai ly
dėta į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurtoj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus. Dukterys,
N«-*erys. Brolis ir Giminės.

laidotuvių direktorius la- 
ehaalez ir Hflnūs. Tel. CAN
al 2615.

1935

Pereitų sekmadien į pa Įva
žiavau iš Gak Forest prie
glaudos, pas visų žinomų p. 
Pivariūnienę, kuri daug dar
bavosi, kad kuogražiausiai pa
vaišinus prieglaudos senelius. 
Ji mums suruošė šaunių va
karienę.

, Per vakarienę be dalinantis 
Lietuvos įspūdžiais, p. Piva- 
riūnienė gavo telegramų, kad 
jos vyro pusbrolis, Mykolas 

' Dapkus Detroite pasimirė.
: Mykolas Dapkus laivo visų 
žinomas Detroit’o biznierius, 
o p. Dapkienė žymi lietuvių 
veikėja. Pp. Pivariūnams rei
škiame užuojautos žodžius.

t ...j Kaip žinoma p. Pivanūnie- 
nė neseniai yra grįžusi iš 
Lietuvos, ir buvo Chicagos 
Lidtuvių Moterių Kliubo at- 
stove. Taipgi jinai yra pasX- 

. žymėjusi kaip laidare, globo- 
* janti Chicagos Lietuvių Sene
lių prieglaudų ir kaip visuo- 
meninkė, dalyvaujanti Susi
vienijime Lietuvių Amerikoje.

Ieva Lukošiūtė.

Kazimierų Paltarokų.

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit viiame pasauly 
pagarsi i uito

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO 
kuris tutaikla graiią ir tikrą

mi e
C1MM&

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

PAIN-EllElLEH 

^4 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos. Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
. r į.—Lataicz ii Sumiš

S. C. Lachawicz 
1. Lialevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis

CHORO SUSIRINKIMAS

MARQUETTE PARK. — 
Gruodžio 6 d. įvyko metinis 
parapijos choro susirinkimas. 
Išrinkta nauja valdyba. Pirm. 
varg. B. Janušauskas, vice 
pirm. Žanas Jonavičius, prot. 
rast. Bronė Nikšaitė, kasie- 
rius Jonas btanislovaitis, ko

Schoolgirl, hooiz- 
wif«, athlete and in
drai, cos»«rva(i*c 
and altra-modero — 
all uic Clairol Sbam- 
poo Oil Tint

Thia remarkable treatmenr ia 
tb« ooly ahampoo oil tiai tbat 
clmaaes. racoaditiooa and cinu 
tbe bair in on« short operation. 
Wbether you limply want to 
rn«orc the natūrai color, or 
radically change the color of 
yonr bair — CLAIROL wiU dn 
h eeaily, narurally and ao per- 
foedy your doaeat friend can- 

detect it. drmege /ar en

»(year bair tad «« vili naai fe 
Kfeonpaid, whht

fer CLAIROL

MTVnu.Y KING. Cear 
BBAUTY GU1LO

IU «. 4«ih Su N»r Ya

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patamautoia.

A. Prikiš
J. E. Radžins 
S. M. Skalas

2314 West 23rd Place 
Phone Ganai 2515 Cicero 59251

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

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS

XUOA-TONE yr» pnatfebėtlnaa vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip JOs J| vartoslt* vieną savaitę. 
JO* pastsbėslts abelną pagerėjkną ir 
Jeigu Ir tollaue vartoaite. Jfla atgau
site savo normalią sveikatą Ir spėka

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną Istoriją kaip NUOA-TONE 
Per 46 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyrų atgavo savo sveikata 
Ir spėkas. NUOA-TONE, parduodamas 
visose vatsttnyčloee. kiūrėkite kad 
gautumėte tikrą NUOA-TONK. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo tmkM—UOA-«OI. 
— Idealų LluosuotoJa vidurių llo Ir

LLZolp
J. F. EmfeHds

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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SVARBUS SUSIRINKIMAS
NORTH SI D K. — Susivie 

nijimo LRKA. 1(5 kuopos su
sirinkimas įvyks šį vakarę, 11 
d. gruodžio ftv. Mykolo para.
svetainėje, 7:30 vak. Kivečia-. . ........... . .nu visi Susivienijimo Nariai 
atsilankyti, ypač tie, kurie tu
ri užsimokėti duokles. Yra 
labai svarbiu reikalų svarsty
mui. Valdyba.

AVIALIA WALlįA, Wash.. 
gr. 10. — Iš išsikasusių iš ka 
Įėjimo 8 kalinių 6 jau sn 
gnuita.

Pranešimas

B UI IX IK PORT. - Dr-stfi 
I Palaimintos Lietuvos prieš- 
j metinis susirinkimas įvyks 
: gruodžio 11d. 8 vai. vak.
I t'lieagos Lietuvių Auditorijoj.
, Malonėkite j laikų pribūti, nes 
yra daug kas aptarti.. Taipgi, 
kurie esate pasilikę su mo
kesčiais malonėkite užsimokė
ti ir kurie ispildėte įstojimo 
aplikacijas per draugijos va- 
ktrų Lapkričio 24 d. būsite 
priimti ir bus rinkimas Yal-

V aid aha. 1

Minios Chicagos stoekjarduose, kuomet kalbėjo prezidentas Roosevelt. Didelė minios dalis yra iarnieriai. Išviso žmonių buvo apie 
15,000.

- ---- - i ; 1 i '■.......... ■ j----------
BINGHAMTUN, N. Y., IR DETROIT, MICH., STOJA 

I SPAUDOS TALKĄ
PAS OAK FOREST 

LIETUVIUS
DIDELI PASIRYŽIMAI MŪSŲ VEIKĖJUOSE

žmogaus gyvenimų pne ža
lio lapo. Kaip įr lapas, žmo
gus pradeda žaliuoti, gražiai 
augti, ir vėliaus pradeda nyk-

PLATINKITE “DRAUGĄ

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “DRAUGE”

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JULIUS P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 East 103rd Place ir State 
Street

PULlman 5950
Miesto ofise juigal sutartį

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. VVASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 6

Panedėilo, Seredos ir Pėtnyčloe 
vakarais ( iki 9 

Telefonas CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St

Telefonas R E Public 9600

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. RockwelJ Street 

Telephone: REPublic 9723

Kalėdų Dovanosir kaip 
iki už-

ti. Nežinome, kadaPereitų, sekmadienį, gruo-
New Yorko valstybės Jurgio parap.) draugija prae- džio g d , suvažiavo beveik mes pradėsime nykti 

“Draugo’’ spaudos platinimo jusį pavasarį buvo panarins! F«r«af BO.‘merksime akis. Kol j
talkos reikale pirmiausia at- “Draugo” ir “Laivo”
siliepė žynius Binghamtono tačiau tikimės, kad ir dabar 
veikėjas P. Petrauskas. Savo daug ^pasidarbuos ir laimės '

Iš

laiške p. Petrauskas rašo: net vienų didelių dovanų. Pa- 
“Tamstu kvietimų, stoti į sisekiiho.

“Draugo” spaudos platinimo 
s;

300 lietuviu į Oak Forest se- memsime ame. noi jauni es- 
vaJų’! relių prieglaudų. Didžiajam ! ame’ dau» energijos mumyse

valgomajam kambarvj susi-'^ dau« e"^azmo yra,'
rinko visi Prieglaudos lietai-'W senatv<* alėjU8’ nežinia 
viai ir svečiai, kur buvo pri- ^ur mes dingsime. ^a^ taip 
rengtas gražus programas ?r *io* karingos įstaigos 

Į “Draugo” skelbiamų va- Chicagos Lietuvių Moterų seneliai niekados nemanė, kad

Radio yra gera dovana per išti
sus metus vienam namui.

Pirkdami radlo dabar iš Budriko 
Kausite dar didelę dovaną: Gra
žią lempą, ar Elektrikinj Mix- 
maater, ar 26 šmotų sidabro 
setą.

Už radlo Kalite mokėti kitą metą.

talkų, gavau ir šiuo pranešu, jų‘iki 5iol~jau jstojo viį 30 Kliubo. 4iems gyvenime pnseds kokioj
kad dirbsiu, kiek tiktai gale- veikgjų Chicagos ir kitų mie. Pirmiausia Moterių kliubo *stai&°j Praleu,tl savo gyvė
siu. Apeisiu visus lietuvių na- gtų lietnvių kolonijo8e> Bet. pirmininkė p. Kirienė pasvei- n,mo metu8’
mus ir į kiekvienų stengsiuos taį perniaža Ar gi tJk tiek kino Prieglaudos senelius ir irgl n'UHVletS
įnešti katalikiškų laikraštį — tfra jįetux4q katalikų centrų - 'vedė gražiai programų. Gro- . _
“Draugų” arba “Laivų”. La- paraHjjų vjgoj Amerikoj? Va- jant armonika p. Norvaišui. . 
bai gerai, kad naujiems skai- dinai% 30_40 kat. spaudos pla-( Moterių kliubo narės įšdali- e,lem18’
tytojains i žadate dovanų. Tas tintojij mūsų centrų < parapi-.no kiekvienam lietuviui po Skaudu buvo žiūrėt į seue- 
žymiai palengvins darbų vaji- skaičiaus atžvilgiu tėra tik didelę dėžę valgių, vaisių ir liūs. Ypatingai kaip kliubie- 

Metropolitan State tės išnešiojo dėžes seneliams,

Adv. Bordenas 
kodėl lietuviai 

neturi savo prieglaudos, ir 
savo kalbų Maironio

n ink am.s’ lašas jūroje.

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

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

Pirmiausiai Matykit Buick
Vartotų Karų Bargenai

BUICK '35, 6 Sedars, kaip naujas. Kąrant................................ >
BUICK '35. 5 Club Sedan 41. Kąrant., kaip naujas .... 745
BUICK '34. 5 Sedan 57, pirmos rūšies, garant................... 725
BUICK '34. 5 Sedan 47. nSr Reresnlo, Kąrant....................... «»5
BUICK '34. Club Sedan 91. labai pulkus, garant.................. 7».>
BUICK '33, 5 Club Sedan 91. tobulas karas........................... M5
BUICK '33, Sport Coupe, 2-4 pasai. Svarus........................... 545
BUICK '32, 5 Coupe 96. tolulam stovy.................................... 395
BUICK '32, 5 8edan, labai pulkus karas................................ 425
BUICK '31, 5 Sedan 57, Svarus karas toublam stovy .. 275
BUICK '31, 7 Sedan, labai Keram stovy, žema kaina, .. 2»5
BUICK '29, 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina .... »5

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

tabakos. 
i Bankos kurie wardose paguldyti ir 

negali vaikščioti. Matyt buvo, 
kad kai kurie nelturi nei gimi
nių, nei draugų, pamatę mo
terių mielaširdingumų, jų aky 
se pasirodė didelis ašarų 
džiaugsmas.

Garbė Chicagos Lietuvių 
omp. dain. Steponavičienė ir .Moterių Kliubo., narėms, ypa- 
p. Norvaiša. Kalbėjo: Prie- tingai P- Kirienei ir p. Piva- 
glaudo8 vedėjas p. Vanesack, riūnienei, kad jos nepasigaili 
red. Vaidyla, adv. Borden, J. nė triušio, ne laiko suruoš- 
Brenza, p. Zymontas, p-lė damos tokias vaišes roelaimin- 
Brenzaitė, p. Byanskienė ir gentis seneliams.

prezidentas, JonasPrie tos progos reikia pa-
žymėti, kad p. Petrauskas ir „Drallgo„ vajui jau baigia. .
io dukrelė neseniai e-ri/nsi iš ■ , •• ,- • veze P° P«keJj cigaretų ir vijo auKitie neseniai grįžusi iš Kolonijų veikėjai prašomi 
Lietuvon, kur Saulės gim- pasiskubinti, kad prieš vajų
nazijoj ėjo aukštesnį mokslų, bfltų gaHma aprūpinti Koncertinis programas; 0-
gilina ftv. Pranciškaus Seserų reikalingomig kvitorois, litera-1^"08 artistė ir dain- Elen< 
Akademijoj, Pittsburgh, Pa., lūra ir k Kiekvienam pasi-1Baitush’ a}<omP- J- Byansk- 

as. Kaimiečių kvartetas, ak-

Registravimasis dideliam Brenza, visiems seneliams al-

yra nuolatiniai “Draugo” be- (|arbavUHian, siam vajnj ski.
»«radarbiai. Linkime p. Pet- rįęma brangios dovanos. To- 
rauskui kuogeriausių sėkmių. .Kioe progos nedažnai p^j^. 

Žymi Detroito (Šv. Jurgio ko Taigij
parap.) veikėja, žurnalistė ir Vajaus Vedėjas
Detroito Spaudos -Rėmėjų dr- 
jos sekretorė M. Auksčlūme- 
nė rašo:

“Gerb. Tamsta! Gruodžio 3 
d. D. K. S. R. dr-jos susirin
kimui pirm. kun. J. Čižauskas 
perdavė Tamstų kvietimų į 
“Draugo” spaudos platinimo go’ vajininkų susirinkimas, 
talkų. Plačiai apkalbėjus tų dėl svarbių priežasčių tapo iš- 
svarbų reikalų, nutarta stoti keltas iš ketvirtadienio į pe- 
į talkų ir stengtis kuodaugiau- nktadieuį, gruodžio 13 d. Su
sini praplatinti “Draugų” ir sirinkimas bus Aušros Vartų 
“Laivų” tarp Detroito lietu- i parap. salėj, 8 vai. vakare, 
vių. Visas draugijos veikimas j Visi atsilankę gaus reik ai i- 
bns žymimas “Drauge” —'ngaR vajui kvitas ir įvairias 
Detroito žinių numery”. ,instrukcijas. Būkite visi!

Nors ši kilni Detroito (ftv. L V. V.

CHICAGOS IR APYLIN
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Chicagos ir apylinkių ‘brau

p. Pivariūnienė.
Adv. Bordenas savo kalba

užimponavo seneliams. Su
graudino visus. Prilygino,

Ieva Lukošiūtė.

Phlleo. Kenlth, Radonas, Strom- 
berg-Carlson, RCA Vtctor, Ge
neral Electric Kražiuose kabi
netuose.

Kiekvienas pirkdamas namams 
pečių, skalbimui mašiną, Pro- 
sijlmo mašiną, Parlor Setą — 
Kaus minėtas dovanas.

Anksinlal laikrodėliai. Diamonilai 
Gintaro karoliai. Sidabriniai
daiktai — Jūs viską rasite at- 
aakomingat.

CADILLAC '34. mažai važinėtas, kaip naujas.
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JOIIN P. LAVAI I)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos .įuo ugnie*, vtjo. et< atsi auk:

840 V est $ Srd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arh , 2’,9j

KEIS! UčIO SKOtINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
I.’ \,<l l\K.IL

Budrik Jewelry Krautuvė 
3343 S. Halsted St.

Budrik Fumiture Mart 
3349 S. Halsted St.

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

Tel. Boulv. 4705

Pasiklausykite Lietuvių Valan
dos nedėllomis no o 6 Iki 6 vai. 
po pietų WOES. 970 k. su dide
le Budriko orkestrą. Makalais, 
Dainomis, kuri lyKlnasl Ameriko
nų Chain programams.
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Puikiausias stakas vartotų karų kokj dar esame stilių. Kiek
vienas tobulai Išrolo Ir veikla. Kainos žemesnės negu blle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100
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